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ก 

 

ค ำน ำ 
 

 ต ำรำ ภำษำต่ำงประเทศในภำษำไทยเล่มนี้ จัดท ำขึ้นเพ่ือใช้ประกอบกำรเรียนกำรสอน
รำยวิชำ TC02201 ภำษำต่ำงประเทศในภำษำไทย ซึ่ งผู้ เขียนได้รวบรวมและเรียบเรียงขึ้น                   
จำกประสบกำรณ์กำรสอน กำรศึกษำค้นคว้ำเอกสำร ต ำรำ และแหล่งข้อมูลสำรสนเทศต่ำง ๆ                 
ในกำรเรียบเรียงนั้นผู้เขียนมีควำมตั้งใจว่ำ ต้องกำรให้ผู้ที่สนใจเนื้อหำต ำรำเล่มนี้ได้ศึกษำควำมสัมพันธ์             
ของประเทศไทยกับชำติอ่ืน ๆ ไม่ว่ำจะเป็น กัมพูชำ  มอญ  ฝรั่งเศส  โปรตุเกส อังกฤษ ฯลฯ                   
อันเป็นผลท ำให้ทรำบถึงสำเหตุ ที่มำที่ไปของกำรยืมภำษำ ประเพณีวัฒนธรรม รวมไปถึงวิทยำกำร                     
ที่ทันสมัยต่ำง ๆ ด้วย 

 ดังนั้นในต ำรำ ภำษำต่ำงประเทศในภำษำไทยจึงมีเนื้อหำเกี่ยวกับ ลักษณะภำษำ  ลักษณะ
ภำษำไทย ควำมหลำกหลำยของภำษำ ควำมหมำยและควำมส ำคัญของกำรยืมภำษำ สำเหตุ ของ                
กำรยืม ลักษณะภำษำต่ำงประเทศในภำษำไทย  วิธีกำรรับค ำภำษำต่ำงประเทศ  และอิทธิพลค ำยืม
ภำษำต่ำงประเทศที่มีต่อภำษำไทย ซึ่งค ำยืมนั้นจะเริ่มศึกษำเนื้อหำจำกค ำยืมที่มีอิทธิพลต่อภำษำไทย
มำกที่สุด ไปหำค ำยืมที่มีอิทธิพลน้อยที่สุด ได้แก่ ภำษำบำลี สันสกฤต ภำษำอังกฤษ ภำษำเขมร 
ภำษำจีน ภำษำชวำ มลำยู และภำษำอ่ืน ๆ เช่น ภำษำฝรั่งเศส ภำษำโปรตุเกส ภำษำอำหรับ เป็นต้น 

 หำกศึกษำเรื่องนี้อย่ำงถ่องแท้ ท ำควำมเข้ำใจเป็นอย่ำงดี และให้ควำมส ำคัญเกี่ยวกับค ำยืม
ภำษำต่ำงประเทศในภำษำไทยแล้วจะท ำให้ทรำบถึงที่มำที่ไปของค ำยืมนั้น ๆ  ซึ่งจะส่งผลดีต่อกำรใช้
ภำษำท้ังกำรพูด และกำรเขียนค ำยืมควบคู่กับภำษำไทยได้อย่ำงถูกต้อง 
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บทท่ี  1  
ลักษณะภาษาไทยและความหลากหลายของภาษา 

 
 ภาษาเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารของมนุษย์ มนุษย์ติดต่อกันได้ เข้าใจกันได้ก็ด้วยอาศัย
ภาษาเป็นเครื่องช่วยสื่อความหมาย ภาษาเป็นสิ่งช่วยยึดให้มนุษย์มีความผูกพันต่อกัน เนื่องจากแต่ละ
ภาษาต่างก็มีระเบียบแบบแผนของตน ซึ่งเป็นที่ตกลงกันในแต่ละชาติแต่ละกลุ่มชน การพูดภาษา
เดียวกันจึงเป็นสิ่งที่ท าให้คนรู้สึกว่าเป็นพวกเดียวกัน มีความผูกพันต่อกันในฐานะที่เป็นชาติเดียวกัน
ภาษาเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งของมนุษย์ และเป็นเครื่องแสดงให้เห็นวัฒนธรรมส่วนอ่ืน ๆ ของมนุษย์
ด้วย เราจึงสามารถศึกษาวัฒนธรรมตลอดจนเอกลักษณ์ของชนชาติต่าง ๆ ได้จากศึกษาภาษาของชน
ชาตินั้นๆภาษาศาสตร์มีระบบกฎเกณฑ์ผู้ใช้ภาษาต้องรักษากฎเกณฑ์ในภาษาไว้ด้วยอย่างไรก็ตาม 
กฎเกณฑ์ในภาษานั้นไม่ตายตัวเหมือนกฎวิทยาศาสตร์ แต่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติของ
ภาษา เพราะเป็นสิ่งที่มนุษย์ก าหนดขึ้น จึงเปลี่ยนแปลงไปตามกาลสมัยตามความเห็นชอบของ
ส่วนรวมภาษาเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ มีความงดงามในกระบวนการใช้ภาษา กระบวนการใช้ภาษานั้น 
มีระดับและลีลา ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ หลายด้าน เช่น บุคคล กาลเทศะ ประเภทของเรื่อง ฯลฯ                
การที่จะเข้าใจภาษา และใช้ภาษาได้ดีจะต้องมีความสนใจศึกษาสังเกตให้เข้าถึงรสของภาษาด้วย
องค์ประกอบของภาษาไม่ว่าจะเป็นลักษณะภาษา ความหลากหลายภาษา การศึกษาสิ่งเหล่านี้จะท า
ให้เราเข้าใจลักษณะภาษาของตนได้ดี และเห็นความคล้ายคลึงหรือความแตกต่างของภาษาอ่ืน ๆ            
ได้ด้วย 

 

ลักษณะทั่วไปของภาษา 

 ลักษณะทั่วไปของภาษามีหลายประการ ที่ส าคัญคือ ภาษาเป็นกลุ่มของเสี ยงที่มีระบบ
กฎเกณฑ์ กลุ่มเสียงที่มนุษย์เปล่งออกมานี้จะต้องมีความหมายตามที่คนในสังคมได้ตกลงรับรู้กัน 
ดังนั้น ภาษาจึงไม่ใช่สิ่งที่เป็นสัญชาตญาณ บุญยงค์  เกศเทศ (2548 : 23) กล่าวว่า นักภาษาศาสตร์
เห็นว่าภาษามีลักษณะทั่วไป ดังนี้ 
 1. ภาษา หมายถึง ภาษามนุษย์ มนุษย์สามารถสร้างภาษาโดยแสดงออกมาได้อย่างไม่จ ากัด 

 2. ภาษา หมายถึง ภาษาพูด  เนื่องจากภาษาพูดเป็นภาษาที่ใช้กันมาก ส่วนภาษาเขียนนั้น
เป็นเพียงตัวแทนหรือเป็นการบันทึกภาษาพูดที่ถ่ายทอดออกมาเท่านั้น 

 3. ภาษาทุกภาษามีค่าเท่าเทียมกัน ภาษาทุกภาษาที่ใช้กันอยู่ในแต่ละสังคมนั้นมีความเท่า
เทียมกันและมีคุณค่าเหมือนกัน ไม่ว่าภาษานั้นจะเป็นภาษาของชนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหรือใช้ในสังคมใด
สังคมหนึ่งต่างก็มีรูปแบบและมีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ซึ่งมีคุณค่าเหมือนกัน 

 4. ภาษาเป็นวัฒนธรรม มนุษย์เป็นผู้สร้างภาษาและเป็นความคิดของมนุษย์ที่เป็นผู้ก าหนด
ภาษาขึ้นมา เพ่ือใช้เป็นตัวถ่ายทอดความรู้ ความคิดและเรื่องราวต่าง ๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยให้สังคม
ได้รับรู้ เรื่องราวจากรุ่นหนึ่ งสู่รุ่นหนึ่ ง การที่ภาษาเป็นวัฒนธรรมนี้ย่อมแสดงให้เห็นว่าภาษา                    
มีการถ่ายทอดอย่างเห็นได้ชัด และภาษาก็เป็นสิ่งทีแ่สดงถึงความเจริญของสังคมนั้น ๆ ด้วย 



2 

 

 5. ภาษามีโครงสร้าง ภาษานั้นจะประกอบไปด้วยเสียงและความหมาย นั่นคือ ต้องเปล่งเสียง
ออกมาเพ่ือต้องการพูดถึงสิ่งใดสิ่งหนึ่งท าให้สื่อสารกันได้เข้าใจ 

 6. ภาษามีระบบกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอนในตัวเอง ภาษาแต่ละภาษาจะมีระบบกฎเกณฑ์ที่แน่นอน 
จึงท าให้มนุษย์เข้าใจและเรียนรู้ภาษาต่าง ๆ ได้ และสามารถสื่อความกับบุคคลอ่ืนได้และเข้าใจตรงกัน 
ซึ่งเจ้าของภาษานั้น ๆ ย่อมทราบระบบภาษาของตนว่ามีการเรียบเรียงหรือมีกฎเกณฑ์อย่างไร เช่น 
ภาษาไทย ประกอบค าเป็นหนึ่งค าได้ต้องมี พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ หรือมีการเรียงล าดับ
ประโยคแบบ ประธาน กริยา กรรม เป็นต้น  
 7. ภาษาเป็นสิ่งสมมติว่าแทนความหมาย การเรียกสิ่งใดสิ่งหนึ่งบางครั้งก็ไม่สามารถบอกได้ว่า
ท าไมถึงเรียกสิ่งนั้นว่าอย่างนั้น เพราะเป็นเพียงการสมมติข้ึนมาใช้แทนความหมายนั้น ๆ เท่านั้น 

 8. ภาษามีจ านวนประโยคไม่รู้จบ  ภาษาแต่ละภาษามีจ านวนเสียงและค าที่จ ากัด แต่สามารถ
สร้างประโยคได้ไม่จ ากัด เพราะเมื่อน าเสียงและค าที่มีอยู่ในภาษานั้น ๆ มาสร้างเป็นค าพูดเพ่ือ
ต้องการสื่อหรืออธิบายขยายความก็สามารถสร้างประโยคได้หลายประโยค 

 9. ภาษามีลักษณะเป็นสังคม ภาษานั้นมีความหมายไปตามแต่ละสังคมและมีการแปร               
ของภาษาซึ่งขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ปัจจัยดังกล่าว เช่น เพศ  อายุ  การศึกษา อาชีพ 
กาลเทศะ ถิ่นที่อยู่อาศัย เป็นต้น เช่น การออกเสียงของคนแต่ละวัยหรือการเข้าใจความหมายของค า
ย่อมมีการแปรไปตามอายุและวัย รวมทั้งการศึกษาของแต่ละบุคคล 

10. ภาษาเกิดจากการเรียนรู้ เลียนแบบ และถ่ายทอดจากบุคคลหนึ่งไปยังบุคคลหนึ่งที่อยู่ใน
สังคมเดียวกัน เช่น เมื่อชาวต่างประเทศเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ก็จ าเป็นต้องเรียนรู้ที่จะต้องใช้
ภาษาไทยเพ่ือให้สื่อสารกับคนไทยให้เข้าใจได้ 
 11. ภาษามีการเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา กล่าวคือ เมื่อสังคมได้รับสิ่งใหม่เข้ามาก็ย่อมมี
ค าที่ใช้เรียกสิ่งต่าง ๆ ที่ตกลงใช้ร่วมกัน เช่น ค าเรียกอุปกรณ์เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ แต่บางภาษา            
ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากไม่มีการใช้พูดกันในชีวิตประจ าวัน เช่น ภาษากรีก  ภาษาบาลี  
สันสกฤต ภาษาเขมร เป็นต้น ส่วนภาษาไทยยังมีการเปลี่ยนแปลงของภาษาทั้งด้านเสียง  ค า  
ประโยค และความหมาย 

12. ภาษาแต่ละภาษามีภาษากลุ่มย่อย เมื่อสังคมมีกลุ่มย่อยที่ต่างกัน ภาษาย่อมต่างกันไป ซึ่ง
ขึ้นอยู่กับพ้ืนที่ เช่น ภาษาไทยมีภาษาย่อยแบ่งตามลักษณะภูมิศาสตร์ ได้แก่ ภาษาถิ่นกลาง  ถิ่นเหนือ 
ถิ่นใต้ และถ่ินอีสาน  
 13. ภาษาเป็นสิ่งที่ศึกษาได้ด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นการศึกษาที่ต้องมีเครื่องมือ มี
การทดลอง มีข้อสันนิษฐาน มีทฤษฎีที่ใช้ศึกษาและมีการพิสูจน์เพ่ือหาค าตอบให้ได้ถูกต้องตามความ
เป็นจริง เช่น การศึกษาภาษาถ่ินต้องใช้วิธีทางภาษาศาสตร์ มีการเก็บข้อมูลเพื่อหาผลการศึกษา 
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 สรุปได้ว่า ลักษณะทั่วไปของภาษานั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นมาใช้พูดใช้เขียนอย่างไม่จ ากัด มี
ภาษากลุ่มย่อยต่าง ๆ  และสามารถสะท้อนสังคม วัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ภาษายังมีความเท่า
เทียมกัน ซ่ึงแต่ละภาษาน้ันจะมีโครงสร้างท่ีประกอบไปด้วยเสยีง ความหมายท าให้เรียนรูเ้ข้าใจได้  
 

คุณสมบัติและหน้าที่ของภาษา 
 ดียู ศรีนราวัฒน์ และชลธิชา  บ ารุงรักษ์ (2558 : 2-8) ได้กล่าวถึงคุณสมบัติและหน้าที่ของภาษา
ไว้ดังนี้ 

1. คุณสมบัติของภาษา 

1.1 ภาษาเป็นระบบสัญลักษณ์ที่มนุษย์สร้างขึ้นเพ่ือสื่อความหมาย ความสัมพันธ์ระหว่าง
สัญลักษณ์และความหมายนี้เป็นเรื่องที่มนุษย์ในแต่ละสังคมก าหนดขึ้น ภาษาบางภาษาอาจน าเสียงชุด
เดียวกันมาใช้ แต่ต่างน ามาใช้เพ่ือสื่อความหมายแตกต่างกัน 

1.2 ภาษามีระบบและกฎเกณฑ์ที่แน่นอน แต่ละภาษามีหลักเกณฑ์ทั้งในด้านเสียง  ค า  
ประโยค และความหมาย เช่น เสียงที่น ามาใช้ในภาษาไทยนั้น เสียงพยัญชนะใดปรากฏในต าแหน่งต้น
พยางค์ เสียงพยัญชนะใดปรากฏต าแหน่งท้ายพยางค์ ค ามีวิธีการสร้างค าหรือประกอบค าอย่างไรบ้าง            
และมีวิธีการเรียงค าอย่างไร 

1.3 ภาษาเป็นเรื่องที่ต้องเรียนรู้ ไม่สามารถเกิดขึ้นได้โดยก าเนิดหรือสัญชาตญาณ กล่าวคือ 
มนุษย์มีความปกติทางด้านสมองและสรีระที่เก่ียวข้องกับการเปล่งเสียงพูดล้วนมีศักยภาพที่จะพัฒนาภาษา
ได้ ซึ่งการพัฒนาขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมรอบตัวว่าใช้ภาษาใดในชีวิตประจ าวัน ท าให้มนุษย์ที่อยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่ใช้ภาษาต่างกันพัฒนาภาษาแตกต่างกันไป 

1.4 ภาษามีผลิตภาวะที่สร้างสรรค์ไม่จบสิ้น กล่าวคือ เจ้าของภาษาทุกภาษามีความสามารถ
ในการสร้างสรรค์ภาษา ท าให้สามารถน ากฎเกณฑ์ที่มีอยู่ ในภาษามาใช้ในลักษณะที่ต่างไปจากเดิม เช่น 
สร้างค าใหม่ พูดประโยคใหม่ ๆ ที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อน สามารถสร้างประโยคได้อย่างไม่มีขีดจ ากัด 
และสามารถเข้าใจประโยคใหม่ ๆ ในภาษา 

1.5 ภาษาเกี่ยวข้องกับบริบทซึ่งส่งผลโดยตรงต่อการตีความ บริบทดังกล่าวนี้หมายถึง 
สภาพแวดล้อมโดยรอบขณะที่มีการใช้ภาษา ทั้งท่ีอยู่ในรูปภาษา  

1.6 ภาษาเป็นเรื่องของปฏิสัมพันธ์และมีความเป็นพลวัต การสื่อสารด้วยภาษาแสดงให้เห็น
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างคู่สื่อสาร 

1.7 ภาษาเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ทุกภาษาต้องมีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาเพ่ือ
รองรับและให้ทันกับการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี สังคม และวัฒนธรรม ภาษาที่ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลงถือว่าเป็นภาษาที่ตายแล้ว จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันมีค าใหม่ในภาษาเพ่ิมขึ้นตลอดเวลาเพ่ือให้
ทันกับความก้าวหน้าทางวิทยาการ ส่วนค าที่ไม่มีผู้ใช้ก็จะสูญหายไป 

1.8 ภาษาบางภาษามีลักษณะบางประการที่มีอยู่ร่วมกัน เช่น ภาษาพูดทุกภาษาประกอบด้วย
เสียงพยัญชนะ และเสียงสระเป็นอย่างน้อย  ภาษาบางภาษามีระบบในการสร้างค าและประโยคที่แน่นอน  
ภาษาทุกภาษามีการแสดงการบอกเล่า  ปฏิเสธ  ค าถาม และค าสั่ง เป็นต้น 

 2. หน้าที่ของภาษา 

    2.1 หน้าที่ ให้รายละเอียด โดยทั่วไปหน้าที่หลักของภาษาคือ เพ่ือให้ข้อมูลรายละเอียด                   
ผู้ส่งสารมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้อมูลข่าวสาร หรือความรู้ ความคิด แก่ผู้รับสาร  
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       2.2 หน้าที่แสดงความรู้สึก ภาษาอาจท าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้สึกและทัศนคติของผู้ส่งสาร            
ที่สื่อให้ผู้รับสารรับทราบ การสื่อสารบรรลุวัตถุประสงค์เมื่อผู้รับสารได้ทราบถึงความรู้สึกของผู้ส่งสารนั้น 
ลักษณะภาษาที่ ท าหน้าที่ นี้ อาจปรากฏในรูปประโยคบอกเล่าหรือปฏิ เสธโดยอาจมีรูปภาษา                          
ที่แสดงความรู้สึก เช่น รัก  เกลียด  ชอบ  เบื่อ  ขยะแขยง  ชื่นชม  
       2.3 ท าหน้าที่ชี้แนะ มนุษย์อาจใช้ภาษาเพ่ือชี้แนวทางให้ผู้อ่ืนปฏิบัติตามในทางใดทางหนึ่ง            
ซึ่งแบ่งเป็น 2 ลักษณะได้แก่ เพ่ือให้ผู้รับสารแสดงการกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ผู้ส่งสารใช้ภาษาโดยมี
วัตถุประสงค์ให้ผู้รับสารแสดงการตอบสนองโดยกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง และเพ่ือให้ผู้รับสารปฏิบัติโดย
การใช้ถ้อยค าแสดงการตอบ  
       2.4 หน้าที่แสดงปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ภาษาที่มนุษย์ใช้ในชีวิตประจ าวันอาจไม่ได้ท าหน้าที่
สามประการที่กล่าวมาข้างต้น แต่เกิดขึ้นเพ่ือมารยาททางสังคมเพ่ือเป็นการแสดงปฏิสัมพันธ์ระหว่าง                
คนในสังคม และเพ่ือให้มนุษย์สามารถด ารงชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้  
 สรุป คุณสมบัติและหน้าที่ของภาษาเป็นการแสดงให้เห็นว่ามนุษย์มีระบบการสื่อสารเฉพาะของ
ตนที่ท าให้มนุษย์แตกต่างไปจากสัตว์อ่ืน กล่าวคือ คุณสมบัติของภาษาทั้งภาษาพูด ภาษาเขียน และภาษา
มือ ถือเป็นภาษา ส่วนการสื่อสารที่ไม่ใช้ถ้อยค า เช่น กิริยาท่าทาง การสัมผัส  ระยะห่าง ซึ่งต่างสื่อ
ค ว าม ห ม าย ได้  ใน ท างภ าษ าศาสต ร์ ไม่ ถื อ เป็ น ภ าษ า เนื่ อ งจ ากขาดคุ ณ สม บั ติ ท างภ าษ า                                 
ดังได้กล่าวแล้ว  
 ส่วนหน้าที่ ของภาษานั้น เป็นสิ่ งที่ มนุษย์ใช้ตามจุดมุ่ งหมายของตน ภาษาท าหน้าที่ทั้ ง                         
ให้รายละเอียด  แสดงความรู้สึก ชี้แนะ และแสดงปฏิสัมพันธ์ในสังคม ซึ่งเป็นการสนองเจตนารมณ์               
ของผู้ใช้ภาษา 
 

องค์ประกอบของภาษา 
 ภาษาทุกภาษามีส่วนประกอบที่สร้างขึ้นมาเพ่ือให้สื่อความหมาย และใช้สื่อสารได้ ซึ่ง จิรวัฒน์  
เพชรรัตน์ และอัมพร  ทองใบ (2556 : 16-18) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบทั่วไปของภาษาไว้ดังนี้ 
 1. เสียง  นักภาษาศาสตร์ให้ความสนใจต่อเสียงพูดมากกว่าตัวเขียน เพราะภาษาพูดเกิดจากเสียง
ที่ใช้พูดกัน ส่วนภาษาเขียนเป็นสัญลักษณ์ที่ใช้แทนเสียงพูด เสียงพูดในภาษาไทยประกอบด้วย เสียง
พยัญชนะ เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์ แต่ในบางภาษาก็ไม่มีเสียงวรรณยุกต์ เช่น ภาษาบาลีสันสกฤต 
ภาษาเขมร ภาษาอังกฤษ เป็นต้น 

 2. พยางค์ และค า เป็นองค์ประกอบของภาษา ซึ่ง พยางค์ คือ เสียงที่เปล่งออกมาพร้อมกัน                       
ครั้งหนึ่ง ๆ ซึ่งประกอบด้วยเสียงพยัญชนะ เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์ จะมีความหมายหรือไม่มี
ความหมายก็ได้ เพราะบางพยางค์อาจเป็นค าหนึ่งที่มีความหมายสมบูรณ์ หรือเป็นเพียงเสียงของค าก็ได้ 
 พยางค์มีความส าคัญในภาษา เพราะพยางค์เป็นส่วนประกอบของค า พยางค์ใดมีความหมาย                 
ก็จะเกิดขึ้นเป็นค า ถึงแม้พยางค์หนึ่ง ๆ จะยังไม่มีความหมาย แต่เมื่อรวมกับพยางค์อ่ืนอาจมีความหมาย
ขึ้นได้ เช่น พยางค์ “มะ”  “ละ”  และ “กอ” ต่างเป็นพยางค์ที่ไม่มีความหมาย เมื่อรวมเป็น “มะละกอ”                          
ก็จะมีความหมายเกิดเป็นค าขึ้น หมายถึง ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ใบหยักหยาบ ๆ ก้านยาว  ผลกินได้ 
 ค า คือ พยางค์ที่มีความหมาย อาจประกอบด้วยพยางค์เดียว หรือหลายพยางค์ก็ได้ ค าที่
ประกอบด้วยพยางค์หนึ่งพยางค์ เรียกว่า ค าพยางค์เดียว เช่น พ่อ บ้าน  นา  ไก่  นก  ฯลฯ ส่วนค าที่
ประกอบด้วยพยางค์หลายพยางค์ เรียกว่า ค าหลายพยางค์ เช่น รอมร่อ (3 พยางค์)  รัฐมนตรี (4 พยางค์ )  
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (6 พยางค์)  เอกอัครราชทูต (6 พยางค์) ฯลฯ 
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 3. ประโยค เป็นองค์ประกอบทางโครงสร้างของภาษาเพ่ือใช้ในการสื่อสาร ประโยคในความหมาย
ทางไวยากรณ์นั้น หมายถึง ความสัมพันธ์ของถ้อยค าตามที่วางกฎเกณฑ์ไว้ อาจกล่าวได้ว่า ประโยค คือ 
การน าค ามาเรียงกันตามลักษณะโครงสร้างของภาษาที่ก าหนดเป็นกฎเกณฑ์ หรือเป็นระบบตามไวยากรณ์
ของแต่ละภาษา และท าให้ทราบหน้าที่ของค า 
 4. ความหมาย  ค าท่ีใช้สื่อสารกัน อาจมีลักษณะทางความหมายได้ดังนี้ 
    4.1 ค าท่ีมีความหมายตรง  อาจมีความหมายเดียว และมีหลายความหมายอย่าง เช่น 

  ทายก  หมายถึง ผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณร, ถ้าเป็นเพศหญิง เรียกว่า ทายิกา 
  ประสบการณ์  หมายถึง ความจัดเจนที่เกิดจากการกระท าหรือได้พบเห็นมา 
  สวม หมายถึง 1. กิริยาที่เอาของที่เป็นโพรงเป็นวงเป็นต้น ครอบลงบนอีกสิ่งหนึ่ง, คล้อง, 
นุ่ง ในค าว่า สวมกางเกง, ใส่ เช่น สวมเสื้อ สวมรองเท้า 2. เข้าแทนที่ เช่น สวมต าแหน่ง 
    4.2 ค าที่ มี ความหมายโดยนั ย  คื อ  ค าที่ มี ความหมายไม่ ตรงตามศัพท์ แต่มี เลศนั ย                       
แสดงให้ เข้าใจเป็นอย่างอ่ืน เช่น เขาควรลงจากเก้าอ้ี (เก้าอ้ี - ต าแหน่ง) ข้อสอบวิชานี้กล้วย ๆ                   
(กล้วย – ง่าย) 
    4.3 ค าที่มีความหมายตามเสียงวรรณยุกต์ หมายความว่าเสียงวรรณยุกต์ท าให้ความหมายของ
ค าเปลี่ยนไป เช่น นาหมายถึง พ้ืนที่ราบท าเป็นคันกั้นน้ าเป็นแปลง ๆ ส าหรับปลูกข้าว เป็นต้น                  
พ้ืนที่มีลักษณะคล้ายนาส าหรับท าประโยชน์อื่น ๆ เรียกตามสิ่งที่ท า เช่น นาเกลือ นากุ้ง, ใช้ประกอบกับค า
อ่ืนที่เกดิหรือเก่ียวข้องกับนา เช่น ปูนา เต่านา เป็นต้น 

  น่าหมายถึง ค าประกอบหน้ากริยา หมายความว่า ควร เช่น น่าจะท าอย่างนั้น               
น่าจะเป็นแบบนี้, ชวนให้  ท าให้อยากจะ เช่น น่ากิน  น่าอยู่ 
  น้า  หมายถึง น้องชายหรือน้องสาวของแม่, เรียกผู้ที่มีวัยอ่อนกว่าแม่ 
    4.4 ค าที่มีความหมายเปรียบเทียบ (อุปมา) คือค าที่ใช้เปรียบ ค าที่เรามาใช้ในความหมายอุปมา
ถือว่ามีความหมายใหม่เกิดขึ้นอีกความหมายหนึ่ง เช่น ลิง (ซน อยู่ไม่สุขเหมือนลิง) ควาย (โง่  ให้คนจูง
จมูกได้ง่าย) 
 จากองค์ประกอบของภาษาข้างต้นสรุปได้ว่า ภาษาต่าง ๆ โดยทั่ วไปจะประกอบไปด้วย เสียง              
(เสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์) บางภาษาไม่มีเสียงวรรณยุกต์  พยางค์หรือค า ซึ่งอาจมีความหมาย
หรือไม่มีความหมายก็ได้  ประโยค และความหมายของค า ซึ่งสอดคล้องกับการอธิบายส่วนประกอบภาษา
ของกาญจนา  นาคสกุล (2554 : 3) ว่า ส่วนประกอบของภาษานั้นมีส่วนประกอบที่เล็กที่สุด คือ หน่วย
เสียง ซึ่งเป็นเสียงที่เจ้าของภาษาจะเรียนรู้ทั้งลักษณะ หน้าที่ และต าแหน่ง ที่หน่วยเสียงหนึ่ง ๆ ปรากฏ 
และเรียนรู้หน่วยเสียงอ่ืนที่ปรากฏด้วยกันด้วย บางภาษามีหน่วนเสียง 2 ประเภท คือ หน่วยเสียงสระ   
และหน่วยเสียงพยัญชนะ เช่น ภาษาเขมร  ภาษาพม่า  ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่ งเศส เป็นต้น                  
บางภาษามีหน่วยเสียง 3 ประเภท คือ หน่วยเสียงสระ หน่วยเสียงพยัญชนะ และหน่วยเสียงวรรณยุกต์ 
เช่น ภาษาไทย  ภาษาจีน  ภาษาเวียดนาม เป็นต้น เจ้าของภาษาจะเรียนรู้หน่วยเสี ยงในภาษาของตน 
หน่วยเสียงในแต่ละภาษามีจ านวนจ ากัด  
 หน่วยเสียงประกอบกันเข้าเป็นพยางค์และเป็นค าตามกฎเกณฑ์ของภาษา ค า หมายถึง                 
หน่วยที่เล็กที่สุดที่มีความหมายและปรากฏได้โดยล าพัง ค าค าหนึ่งจะมีหน่วยเสียงหน่วยเดียวหรือ              
หลายหน่วยก็ได้ ในกระแสแห่งการพูด ค ามีต าแหน่งและมีหน้าที่สัมพันธ์กับค าอ่ืน ในบางภาษา                       
ค าเปลี่ยนรูปเพ่ือแสดงความหมายและหน้าที่ที่ต่างออกไป นักภาษาศาสตร์เรียกภาษาประเภทนี้ว่า              
ภาษาค าติดต่อหรือภาษาต่อรวมหน่วย ในบางภาษาค าเปลี่ยนรูปเพ่ือแสดงความสัมพันธ์กับค าอ่ืน และมี
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กฎหรือแบบการเปลี่ยนรูปค าตามชนิดของค าด้วย นักภาษาศาสตร์เรียกภาษาประเภทนี้ว่า ภาษามีวิภัตติ
ปัจจัย หรือภาษาค าผันรูป และในบางภาษาค าไม่มีการเปลี่ยนรูป นักภาษาศาสตร์เรียกภาษาประเภทนี้ว่า 
ภาษาค าโดด ภาษาจึงแบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ได้ตามลักษณะค าท่ีแตกต่างกัน 

  

ความส าคัญของภาษาไทย 

 “เราโชคดีที่มีภาษาเป็นของตนเอง” ข้อความข้างต้นเป็นการยืนยันความเป็นเอกราชของชาติได้
เป็นอย่างดี  เพราะชาติใดที่มีอักษรและภาษาใช้เป็นของตน ชาตินั้นย่อมไม่เป็นเมืองขึ้นต่อใคร ชาติไทยก็
เป็นชาติหนึ่งที่มีภาษาและอักษรของตนใช้ ซึ่งหลักศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามค าแหงเป็นหลักฐาน
ส าคัญที่สามารถสืบความเป็นมาของภาษาไทยได้เป็นอย่างดี  ท าให้ไทยมีภาษาใช้จนกระท่ังทุกวันนี้  
 ชาติไทยมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนาน คนไทยใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกัน
ระหว่างคนในชาติทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน แสดงความเจริญของชาติไทย ที่สามารถสร้างภาษาเพ่ือใช้
ในการสื่อสารอย่างมีวัฒนธรรม ดังนั้นคนในชาติควรให้ความส าคัญต่อภาษาไทยให้มาก ดังเช่น          
วิพุธ โสภวงศ์ และคณะ (2547 : 23-24 อ้างถึงใน จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ และอัมพร  ทองใบ, 2556 : 1) 
กล่าวถึงความส าคัญของภาษาไทยไว้ดังนี้  
 1. ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ คนไทยใช้ภาษาไทยในการติดต่อสื่อสารกันมาตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันเป็นเวลายาวนาน ภาษาไทยจึงเป็นเครื่องแสดงถึงความเจริญของชนชาติไทย 

 2. ภาษาไทยช่วยให้คนไทยมีความสมัครสมานสามัคคีกัน ภาษาช่วยให้คนในชาติเกิดความรู้สึก
ผูกพันเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ท าให้เกิดความกลมเกลียวกัน เพราะใช้ภาษาเดียวกัน 

 3. ภาษาไทยใช้สร้างความเข้าใจซึ่งกันและกันในการด าเนินชีวิต การสื่อสารทั้งการพูด การฟัง 
การอ่าน และการเขียน จะได้ผลตรงตามวัตถุประสงค์ของการสื่อสารก็ต่อเมื่อผู้ส่งสารและผู้รับสาร มีความ
เข้าใจสารและเรื่องราวต่าง ๆ ได้ตรงกัน ดังนั้น ผู้ส่งสารและผู้รับสาร ต้องเรียนรู้และใช้ภาษาให้ถูกต้อง
ตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ของภาษา เพ่ือให้การสื่อความหมายเข้าใจตรงกัน 

 4. ภาษาไทย เป็นภาษาที่มีเอกลักษณ์  คือ ประกอบด้วยเสียงพยัญชนะ เสียงสระ และเสียง
วรรณยุกต์ในการเขียนเรื่องราวต่าง ๆ การน าค ามาเรียบเรียงเพ่ือพูดและเขียน ภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์
ที่เป็นเสียงสูงและเสียงต่ าท าให้เกิดเสียงไพเราะ และที่ส าคัญเสียงวรรณยุกต์ที่ต่างกันท าให้เกิดความหมาย
ของค าได้ต่างกันด้วย เป็นการเพ่ิมค าภาษาไทยได้มากขึ้น  
 5. ภาษาไทยช่วยให้คนไทยได้จดบันทึกเรื่องราวในอดีตมาสู่คนรุ่นปัจจุบัน เช่นความรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์  วัฒนธรรม บทกวีนิพนธ์ ท าให้คนไทยใช้ภาษาอ่านศึกษาค้นคว้าหาความรู้ถ่ายทอดจากรุ่น
สู่รุ่นได้เป็นอย่างดี อีกทั้งยังสามารถใช้ภาษาในการสร้างสรรค์วรรณคดีและวรรณกรรมได้ ภาษาจึงเป็น
เครื่องมือของการเรียนรู้ ท าให้เกิดการค้นคว้า สร้างเสริมสติปัญญาของคนในชาติสืบทอดวัฒนธรรม และ
งานวิชาการด้านต่าง ๆ 

 สรุปได้ว่า คนไทยทุกคนควรช่วยกันสืบสานภาษา และคอยธ ารงภาษาไว้ให้คงอยู่ต่อไป และควร
ให้ความส าคัญต่อภาษาเพราะภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติ มีความเป็นเอกลักษณ์ เป็นเครื่องมือในการ
สื่อสารให้เกิดความเข้าใจ เป็นสิ่งที่สร้างความสามัคคีแก่คนในชาติ และนอกจากนี้ภาษาไทยยังเป็น
เครื่องมือในการจดบันทึกความรู้ต่าง ๆ และท าให้เราสามารถศึกษาหาความรู้ ส่งเสริมพัฒนาปัญญาของ
คนไทยได้อีกด้วย 
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ลักษณะภาษาไทย 

 ภาษาไทยเป็นภาษาประช าชาติ เป็นภาษาที่คนไทยทุกคนต้องเรียนรู้ เพ่ือให้ใช้ภาษาไทยได้อย่าง
ถูกต้องในการติดต่อสื่อสาร รวมทั้งสามารถใช้ภาษาไทยเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ ประกอบกับปัจจุบัน
การใช้ภาษาพูดและภาษาเขียนเปลี่ยนแปลงไปมาก ดังนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรู้จักลักษณะของภาษาไทย 
และเลือกใช้ภาษาท่ีถูกต้องได้ตามความประสงค์ 
 กาญจนา  นาคสกุล (2554 : 6) กล่าวถึงลักษณะภาษาไทย ว่าภาษาไทยเป็นภาษาค าโดด 
หมายความว่า ในการพูดการใช้ภาษาไทยจะมี ค า  เป็นหน่วยภาษาที่แทนความหมาย เมื่อต้องการจะสื่อ
ความหมายใดก็น าค าที่มีความหมายนั้นมาเรียงต่อกันเพ่ือแทนความคิดหรือเรื่องราวที่ต้องการสื่อออกไป
โดยค านั้น ๆ ไม่ต้องเปลี่ยนแปลงรูป หรือผันแปรเพ่ือให้สอดคล้องกับค าอ่ืนในลักษณะความสัมพันธ์             
ทางไวยากรณ์ ในภาษาไทยมีความสัมพันธ์กันด้วยต าแหน่งและความหมาย เช่น เป็นผู้กระท า เป็นผู้รับ
การกระท า เป็นอาการที่กระท า เป็นต้น ต าแหน่งและความหมายของค าสัมพันธ์กับหน้าที่ของค านั้นด้วย 
หน้าที่ของค าในวลี ในประโยค หรือในข้อความจะเป็นไปตามต าแหน่งและความหมายที่ปรากฏ เช่น                   
เป็นประธาน เป็นภาคแสดง เป็นกรรม เป็นส่วนขยาย หรือเป็นส่วนเสริมอ่ืน ๆ เมื่อจะสื่อภาษาออกเป็น
เสียงพูด ภาษาไทยมีเสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์เป็นหน่วยภาษา ซึ่งจะประกอบกันตามกฎของ
ระบบเสียงภาษาไทยเป็นค า และกลุ่มค า การออกเสียงค าและกลุ่มค าต้องเป็นไปตามลักษณะของเสียง 
การประสมเสียง และการลงเสียงหนักเบาของพยางค์ซึ่งมีความหมายในภาษาไทย 

 จากลักษณะภาษาไทยดังกล่าว สามารถสรุปลักษณะภาษาไทยเป็นหัวข้อต่าง ๆ ได้ดังนี้ 
 1. ภาษาไทยเป็นภาษาค าโดด  โดยส่วนใหญ่เป็นค าพยางค์เดียว เช่น พ่อ  แม่  พี่  น้อง เป็นต้น 

 2. ค าภาษาไทยหนึ่งมีหลายความหมายโดยไม่เปลี่ยนแปลงรูปค า ขึ้นอยู่กับบริบทของค า เช่น  
  ขัน - ฉันมีอารมณ์ขัน (ขัน หมายถึงหัวเราะ นึกอยากหัวเราะ) 
       - พ่อขันนอตรถจักรยาน (ขัน หมายถึง ท าให้ตึงหรือท าให้แน่นด้วยวิธีหมุนเข้าไป) 
       -  ตอนเช้าเราจะได้ยินเสียงไก่ขัน (ขัน หมายถึง อาการร้องอย่างหนึ่งของไก่หรือนก              
        บางชนิดเฉพาะในตัวผู้) 
       - ที่บ้านของฉันยังใช้ขันดื่มน้ า (ขัน หมาย ภาชนะส าหรับตัก หรือใส่น้ า มีหลายชนิด) 
 3. ภาษาไทยเรียงล าดับประโยคแบบ  ประธาน  กริยา  กรรม  เช่น  ฉันกินข้าว  เป็นต้น 

 4. ภาษาไทยมีเสียงวรรณยุกต์ และเกิดความหมายของค าที่แตกต่างกัน เช่น 

  ปา  หมายถึง ซัดไปด้วยอาการยกแขนขึ้นสูงแล้วเอ้ียวตัว 

  ป่า  หมายถึง  ที่ที่มีต้นไม้ต่าง ๆ ขึ้นมา 
  ป้า  หมายถึง พ่ีสาวของพ่อหรือแม่ 

  ป๊า  หมายถึง พ่อ (ภาษาจีน) 
  ป๋า  หมายถึง พ่อ หรือชายสูงวัยที่มีก าลังทรัพย์ปรนเปรอผู้หญิง 
 5. ภาษาไทยมีการสร้างค าแบบประสม ค าซ้ า และซ้อนค า 
 6. สะกดตามมาตราตัวสะกด 8 มาตรา ได้แก่ แม่ กก กด  กบ  กง  กน  กม  เกย  และเกอว 

 7. ภาษาไทยมีลักษณนาม เช่น  รถ  3  คัน   บ้าน  2  หลัง  เป็นต้น 

 8. ภาษาไทยมีการเลือกใช้ค าตามกาลเทศะ หรือมีระดับภาษา เช่น ภาษาปาก  ภาษากึ่งทางการ 
ภาษาทางการ  ภาษาพิธีการ  หรือภาษาที่ใช้แก่พระมหากษัตริย์  เป็นต้นระดับภาษาถูกก าหนดโดยบริบท
ของการใช้ภาษาหรือสิ่งแวดล้อมในการใช้ภาษาแต่ละครั้ง ซึ่งได้แก่ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับ
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สาร กาลเทศะและเนื้อเรื่องที่ต้องการพูดถึง ระดับภาษาเป็นสิ่งที่ผู้ใช้ภาษาต้องค านึงถึง เพราะหากใช้
ภาษาไม่เหมาะกับระดับภาษา การสื่อสารอาจจะไม่ประสบความส าเร็จตามที่ต้องการ 

 9. ภาษาไทยไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปค าเมื่อเข้าประโยค กล่าวคือ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปค าเพ่ือ
แสดงเพศ พจน์  การก  กาล  มาลา  วาจก  การจะทราบหรือเข้าใจถึงความหมายของค านั้นต้องดูบริบท
โดยรอบของค านั้น  เช่น   ฉันกินข้าว          (ช่วงเวลาที่เกิดขึ้นขณะนั้น  คือ  ตอนนั้นกินข้าวอยู่) 
   ฉันก าลังจะไปกินข้าว     (หมายถึง ยังไม่ได้กินข้าว แต่ก าลังจะไปกิน) 
   ฉันกินข้าวแล้ว             (หมายถึง  กินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว) 
 ค าว่า “กิน” ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปค าเมื่ออยู่ในประโยค แต่สามารถเข้าใจความหมายของ
ประโยคได้โดยดูจากบริบทของค า 
 

ความหลากหลายของภาษา 
 ภาษาที่ ใช้ติดต่อสื่ อสารกันบนโลกมีอยู่ เป็นจ านวนมาก แต่ละภาษามีทั้ งความเหมือน                            
และความแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของภาษานั้น ๆ ซึ่งนักภาษาศาสตร์ได้จัดภาษาที่มีลักษณะ
โครงสร้างทางภาษาที่ เหมือนกันไว้ในตระกูลเดียวกัน ซึ่ งวิไลศักดิ์   กิ่ งค า (2556 : 2-5) ได้แบ่ง                   
ความหลากหลายของภาษาไว้ 3 ประเภท สรุปได้ดังนี้ 
 1. แบ่งตามเชื้อชาติผู้พูดหรือเจ้าของภาษา การแบ่งตามวิธีนี้ถือเอาเป็นแบบอย่างแน่นอนไม่ได้ 
เนื่องจากมนุษย์ต้องมีการแต่งงานหรือผสมกันในทางเชื้อชาติคนชาติหนึ่งอาจใช้ภาษาของของคนชาติหนึ่ง
ได้เพราะภาษาได้เป็นพันธุกรรม ภาษาเกิดจากการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม เช่น คนไทยพูดภาษาอังกฤษได้             
จะถือว่า คนไทยและคนอังกฤษเป็นเชื้อชาติเดียวกันเพียงเพราะพูดภาษาเดียวกันนั้นไม่ได้เลย 

 2. แบ่งตามรูปลักษณะของภาษา  การแบ่งตามวิธีนี้อาศัยความส าคัญอยู่ที่ลักษณะของการ
ประกอบค า และการวางต าแหน่งของค าในประโยคเป็นเกณฑ์ถ้าลักษณะภาษามีส่วนเหมือนกันหรือ
คล้ายคลึงกันก็สามารถรวมเป็นประเภทเดียวกันได้ 
 3. แบ่งตามตระกูลของภาษา  การแบ่งประเภทนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากการแบ่งตามรูปลักษณะ
ภาษา โดยอาศัยหลักในการแบ่ง ดังนี้ 
     3.1 ภาษามีวิภัตติปัจจัยคือ ภาษาที่มีค าเดิมหรือรากศัพท์เป็นธาตุ เมื่อจะใช้ค าใดในภาษาต้อง
แปรรูปค าของธาตุด้วยวิธีประกอบค า  โดยเติมปัจจัยให้เป็นศัพท์  แล้วน าค าศัพท์มาประกอบด้วยวิภัตติให้
เป็นบท หลังจากนั้นจึงน าไปเรียงเข้าประโยคในต าแหน่งที่เหมาะสม วิภัตติจะเป็นตัวก ากับบทให้รู้หน้าที่
ของค าว่าท าหน้าที่อะไรในประโยค  ภาษามีวิภัตติปัจจัย เช่น ภาษาบาลี  ภาษาสันสกฤต  ภาษากรีก 
ภาษาละติน  ภาษาอาหรับ เป็นต้นนอกจากนี้ จิรวัฒน์   เพชรรัตน์ และอัมพร  ทองใบ (2556 : 72)           
ได้อธิบายถึง วิธีการประกอบค าของภาษามีวิภัตติปัจจัย ดังนี้ 
  3.1.1 ธาตุ  (root) คือ รากศัพท์ที่มีความหมายในตัว แต่ยังน าไปใช้ไม่ได้ ต้องน าไปปรุง
แต่งเสียก่อนธาตุแต่ละตัวอาจปรุงเป็นศัพท์ได้หลายศัพท์โดยอาศัยปัจจัยต่างกัน ปัจจัยแต่ละตัวมีวิธีตกแต่ง
ธาตุเป็นเฉพาะอย่างไป วิธีการแต่งคือ น า ธาตุ  ไปลง ปัจจัย จะได้เป็นศัพท์ อาจเป็นกริยาศัพท์                   
หรือนามศัพท ์

  3.1.2 เมื่อได้ “ศัพท์ “ แล้ว น าศัพท์มาประกอบวิภัตติให้เป็นบท แล้วน าบทไปเรียงเข้า
ประโยคในต าแหน่งใดก็ได้เพราะมีวิภัตติก ากับบทแต่ละบท ให้รู้ว่าท าหน้าที่อะไรในประโยคอย่างแน่ชัด 
บางประโยคแม้ไม่มีประธานปรากฏอยู่ ก็ยังสามารถรู้ได้ว่าใครเป็นประธาน เพราะว่าวิภัตติของกริยาจะ
ช่วยบอกให้ เช่น วนฺทติ (เขาผู้ชายไหว้) / วนฺทนฺติ (เขาผู้ชายทั้งหลายไหว้) 
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 สรุป“ธาตุ” เป็นค าดั้งเดิมของภาษามีวิภัตติปัจจัย โดยมากเป็นค าพยางค์เดียว ส าหรับน าปัจจัย
เข้าไปประกอบให้เป็นศัพท์ข้ึน (ธาตุ + ปัจจัย = ศัพท์) 
 3.2 ภาษาค าติดต่อคือ ภาษาที่ใช้ค าอุปสรรคเติมหน้าค า  ใช้ค าอาคมเติมกลางค า และใช้ปัจจัย
เติมท้ายค า  เพ่ือให้เกิดค าต่าง ๆ ในภาษาขึ้น เมื่อเติมเข้าไปแล้ว ค าเดิมและค าเติมเข้าไปยังคงรูปอยู่ไม่
เปลี่ยนแปลง ภาษาค าติดต่อบางภาษามีแต่การเติมหน้าและเติมท้าย  เช่น ภาษาอังกฤษ  บางภาษาเติม
หน้าและเติมกลาง  เช่น ภาษาเขมร 

 ภาษาที่จัดว่าอยู่ในลักษณะภาษาติดต่อมีหลายภาษา เช่น ภาษาทมิฬ  ภาษาชวา มลายู  ภาษา
ตุรกี  ภาษาเขมร  ภาษาญี่ปุ่น  ภาษาเกาหลี เป็นต้น  
 3.3 ภาษาค าควบมากพยางค์คือ การน าค าหลายค ามาต่อกันเท่ากับเป็นประโยค ซึ่งภาษา
ประเภทนี้มีลักษณะทางภาษาคล้ายกับภาษาค าติดต่อ แต่ใช้วิธีการประกอบแบบน าค ามาต่อกันให้ยาว 
ภาษาท่ีมีลักษณะเป็นค าควบมากพยางค์ เช่น ภาษาตุรกี ภาษาเอสกิโม เป็นต้น 

 3.4 ภาษาค าโดด คือ ภาษาที่น าค าตั้งหรือค ามูลมาเรียงล าดับกันเข้าเป็นประโยค คงรูปค า
เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลง  แยกโดด ๆ เป็นค า ๆ ออกไป เมื่อสลับต าแหน่งของค าในประโยค ความหมาย
ก็จะเปลี่ยนไป ภาษาที่มีลักษณะเป็นภาษาค าโดด เช่น ภาษาไทย  ภาษาจีน  ภาษาพม่า  ภาษาเขมร  
ภาษามอญ  ภาษาญวน  เป็นต้น 

 สรุปได้ว่าความหลากหลายของภาษาเป็นความแตกต่างของภาษาที่เกิดขึ้นบนโลก เราสามารถ
ศึกษาความหลากหลายนี้ได้จาก เชื้อชาติผู้พูดหรือเจ้าของภาษา  รูปลักษณะของภาษา และตระกูลภาษา 
ซึ่งตระกูลภาษานี้สามารถแบ่งตามรูปลักษณะภาษา ได้แก่ ภาษามีวิภัตติปัจจัย  ภาษาค าติดต่อ  ภาษาค า
ควบมากพยางค์ และภาษาค าโดด  
 

สรุป 

ภาษาไทยเป็นภาษาที่สร้างความภาคภูมิใจแก่คนไทย เพราะมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และมีความ
เหมาะสมต่อการใช้ของคนไทย ลักษณะภาษาไทย ได้แก่ ภาษาค าโดด  มีหลายความหมายโดยไม่
เปลี่ยนแปลงรูปค า  มีระบบเสียงวรรณยุกต์  เรียงประโยคแบบ ประธาน  กริยา  กรรม  มีการสร้างค าโดย
การประสมค า  ซ้ าค า  และซ้อนค า  มีตัวสะกดตรงตามมาตรา  มีค าลักษณนาม และมีระดับภาษา
ภาษาไทยถือว่าเป็นภาษาหนึ่งในอีกหลากหลายภาษาบนโลกอยู่ในความหลากหลายของภาษาที่เกิดจาก
ความแตกต่างกันทั้งรูปภาษา  อักขรวิธี ลักษณะภาษา การสื่อความหมาย เป็นต้น ความแตกต่างเหล่านี้
จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องจัดกลุ่มภาษาเพ่ือให้ง่ายต่อการศึกษา ง่ายต่อความเข้าใจ นอกจากนี้ยังสามารถทราบ
ถึงท่ีมาที่ไปของภาษาแต่ละตระกูลภาษาได้นักภาษาแบ่งภาษาออกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ แบ่งตามเชื้อชาติ
ผู้พูดหรือเจ้าของภาษา แบ่งตามรูปลักษณะของภาษา และแบ่งตามตระกูลของภาษาซึ่งการจัดกลุ่มเช่นนี้ 
เกิดจากความคล้ายคลึงกันของลักษณะภาษา  แหล่งก าเนิดภาษา เป็นต้น 

 การศึกษาลักษณะภาษาไทย และความหลากหลายของภาษานี้  สามารถศึกษาที่มาของค ายืม                
และวิเคราะห์ที่มาของภาษานั้น ๆ ได้ ดังจะกล่าวในบทต่อไป 
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ค าถามทบทวน 

ให้นักศึกษาตอบค าถามต่อไปนี้ 
 1. ภาษาหมายถึงอะไร 

 2. ลักษณะทั่วไปของภาษามีอะไรบ้าง สรุปพอเข้าใจ 

 3. ลักษณะเด่นของภาษาไทยมีอะไรบ้าง  
 4. “ภาษาไทยมีระดับภาษา” จากลักษณะเด่นของภาษาไทยดังกล่าวนี้ หมายถึงอะไร ยกตัวอย่าง
ประกอบ 

 5. ภาษาโดยทั่วไปมีองค์ประกอบอะไรบ้าง 
 6. ภาษาจีนจัดอยู่ในภาษาตระกูลใด และตระกูลภาษาดังกล่าวมีลักษณะอย่างไร 

 7. ภาษาไทยมีการสร้างค าอย่างไร อธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

 8. ภาษาไทยมีความส าคัญอย่างไร 

 9. ภาษาอังกฤษอยู่ในตระกูลภาษาใด จงอธิบาย 

 10. ภาษามีวิภัตติปัจจัยมีการประกอบค าอย่างไร 

 
 



 

 

บทท่ี 2 

การยืมภาษา และสาเหตุที่ภาษาต่างประเทศเข้ามาปนภาษาไทย 

 

 ศิลาจารึก หลักที่ 1 ของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช เป็นหลักฐานส าคัญทางภาษาชิ้นหนึ่ง                  
ที่สามารถท าให้ทราบถึงจุดเริ่มต้น และการเปลี่ยนแปลงภาษาไทยตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันหลักฐานนี้                  
แสดงให้เห็นถึงลักษณะอักษรที่เรียกว่า “ลายสือไทย” อักขรวิธีของลายสือไทย รวมไปถึงการใช้ภาษา                       
ที่พอจะสังเกตได้ว่าไม่ใช่ค าไทยแท้ทั้งหมด เพราะเนื้อหาที่บันทึกศิลาจารึกหลักที่ 1 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
ประวัติพ่อขุนรามค าแหง สภาพบ้านเมืองในสมัยสุโขทัย ความเจริญรุ่งเรืองทางพระพุทธศาสนา               
อาณาเขตของกรุงสุโขทัย ซึ่งเนื้อหาที่กล่าวมานี้ ล้วนแล้วแต่มีค าภาษาต่างประเทศทั้งสิ้น เช่น ภาษาเขมร 
(สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นภาษาหนึ่งที่คนไทยใช้ก่อนเกิดกรุงสุโขทัย) ภาษาบาลีสันสกฤต เข้ามาปะปน
ภาษาไทยเนื่องจากการรับนับถือพระพุทธศาสนา เป็นต้น 

 

ความเปลี่ยนแปลงของภาษา 

 ภาษาเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้สื่อสารกัน สังคมมนุษย์เป็นสังคมที่ไม่หยุดนิ่งเพราะมนุษย์                
เป็นสัตว์ที่มีสมอง มีสติปัญญาสามารถที่จะคิด สร้างสรรค์ พัฒนาเปลี่ยนแปลงชีวิตและความเป็นอยู่               
ให้ดีขึ้นอยู่เสมอ ภาษาซึ่งเป็นกลไกส าคัญของสังคมมนุษย์จึงอาจเปลี่ยนแปลงควบคู่กันไปกับสังคมมนุษย์ 
ค าและประโยคในทุกภาษาอาจเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือหดหายไปพร้อม ๆ กับความเปลี่ยนแปลง              
ความเจริญ และความเสื่อมของสังคมมนุษย์ ภาษามักเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคแต่ละสมัย เช่น 
ภาษาไทยสมัยสุโขทัยไม่เหมือนภาษาไทยในสมัยอยุธยาทั้งหมด ภาษาไทยในสมัยอยุธยาย่อมไม่เหมือน
ภาษาไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ แต่ก็ใช่ว่าจะแตกต่างกันไปเสียทั้งหมด ความเปลี่ยนแปลงทางภาษา                        
จะค่อย ๆ เกิดขึ้นและด าเนินไป ไม่มีใครบอกล่วงหน้าได้ว่าอะไรจะเปลี่ยนแปลงไป จะเปลี่ยนแปลงอย่างไร 
หรือจะเปลี่ยนเมื่อใด ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับภาษานอกจากจะเกิดจากปัจจัยภายในตัวภาษาแล้ว 
ยังอาจเกิดจากปัจจัยภายนอกภาษา คือ อิทธิพลของภาษาอ่ืนอีกด้วย ภาษาอาจเปลี่ยนแปลงได้ทั้งในด้าน
การออกเสียง ระบบเสียง  ความหมายของค า  และหน้าที่ของค าในบริบทต่าง ๆ (กาญจนา  นาคสกุล, 
2554 : 4) 
 

การยืมภาษา 

 ภาษาหลายภาษามีการเปลี่ยนแปลงตามยุคสมัย การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เกิดจากผู้ใช้ภาษาเอง 
และเกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น การศึกษา  เทคโนโลยี  ประเพณีวัฒนธรรม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงภายนอก
ดังกล่าวที่ท าให้เกิดการยืมภาษาขึ้นซึ่งมีรายละเอียดต่าง ๆ ดังนี้ 
 1. ความหมายของการยืมภาษา 

 การยืมภาษา  หมายถึง  ปรากฏการณ์ที่ภาษาหนึ่งยืมตัวอักษร เสียง ความหมาย หน่วยค า ค า 
ส านวน กฎเกณฑ์ทางไวยากรณ์  โครงสร้างประโยค ฯลฯ จากภาษาอ่ืนมาใช้ แม้ว่าการยืมภาษา                
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จะไม่จ ากัดแค่การยืมค า แต่โดยทั่วไปเมื่อกล่าวถึงการยืมภาษา มักมุ่งประเด็นไปที่การยืมค าเป็นส าคัญ 
เพราะเป็นวิธีการน าไปใช้ได้ง่ายที่สุดและเกิดการยืมมากที่สุด (อนันต์  เหล่าเลิศวรกุล, 2555: 100) 
 วิไลศักดิ์  กิ่งค า (2556 : 9) ได้ให้ความหมายของการยืมค าไว้ว่า การยืมค า หมายถึง ภาษาหนึ่ง  
น าเอาค าหรือลักษณะทางภาษาหนึ่งไปใช้ในภาษาของตน ภาษาที่ถูกยืมมามักจะถูกเปลี่ยนแปลงรูปค า 
เสียง และความหมายในภาษานั้นใหม่ เพ่ือความสะดวกในการออกเสียง และเป็นไปตามลักษณะส าคัญ                           
ของภาษาผู้ยืม 

 จากความหมายข้างต้น สอดคล้องกับการอธิบาย  ค ายืม ของ จิรวัฒน์  เพชรรัตน์  และ                  
อัมพร  ทองใบ (2556 : 87) ว่า“ค ายืม”เป็นลักษณะธรรมชาติของภาษา ย่อมมีการหยิบยืมค า                         
ของภาษาต่างประเทศมาใช้ปะปนกับภาษาของตนอยู่เสมอ การยืมค าจากภาษาอ่ืนมาใช้เป็นการช่วยให้             
มีถ้อยค าใช้มากขึ้น และเพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการติดต่อสื่อสาร การยืมค ามาใช้ ไม่มีขอบเขตจ ากัด
ตายตัว อาจจะยืมเสียง  ยืมค า หรือยืมไวยากรณ์ก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการและความสะดวกของผู้ใช้ 
 ค าภาษาต่างประเทศที่ไทยยืมมาใช้ที่นับว่ามีอิทธิพลต่อภาษาไทยมาก ได้แก่ ภาษาบาลีสันสกฤต  
เขมร  อังกฤษ  และภาษาอ่ืน ๆ เช่น ภาษาจีน  ภาษาฝรั่งเศส  ภาษาชวา  มลายู  ภาษาญี่ปุ่น                  
ภาษามอญ  ภาษาทมิฬ  ภาษาเปอร์เซีย  ภาษาโปรตุเกส  ภาษาพม่า ฯลฯ 

สาเหตุที่ต้องยืมค าภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยนั้น เพราะว่าค าในภาษาไทยมีไม่เพียงพอ              
และเพ่ือต้องการให้ภาษาไทยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนั่นเอง 
 สรุป การยืมภาษา คือการที่ภาษาหนึ่งรับภาษาหนึ่งไปใช้ในภาษาของตน ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น               
การเปลี่ยนแปลงเสียง  การเปลี่ยนแปลงค า  การเปลี่ยนแปลงความหมาย การยืมไวยากรณ์ และการยืม                   
ฉันทลักษณ์มาใช้ การปรับเปลี่ยนเหล่านี้เพ่ือให้ง่ายและสะดวกต่อการใช้ การยืมภาษาแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของสองภาษาทั้งผู้ให้ยืมและผู้รับ อาทิ ด้านประวัติศาสตร์  ด้านภูมิศาสตร์  ด้านการเมือง
การปกครอง เป็นต้น  
 2. ประโยชน์ในการศึกษาเรื่องการยืมภาษา 

 เมื่อภาษาหนึ่ งมีค าจากภาษาอ่ืน ๆ เข้าไปปนอยู่มากย่อมเป็นร่องรอยให้สืบค้นประวัติ
ความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของภาษาทั้งสอง เช่น ภาษาไทยมีค ายืมจากภาษาโปรตุเกสอยู่ด้วย เช่น ค าว่า 
“สบู่” “(ขนม) ปัง” “เหรียญ” ฯลฯ ย่อมแสดงให้เห็นว่า ชนชาวโปรตุเกสเคยติดต่อกับชนชาวไทย 
นอกจากนี้ค าท่ีถูกยืมไปใช้ในภาษาอ่ืนยังใช้เป็นหลักฐานทางภาษาศาสตร์เชิงประวัติได้ว่า ลักษณะเดิมของ
ภาษาที่ถูกยืมเป็นเช่นไร เช่น ในภาษาไทยปัจจุบันใช้ทั้งค าว่า “ตบแต่ง” และ “ตกแต่ง” ในความหมายว่า 
“ประดับให้สวยงาม” แม้จะใช้ทั้งสองค า แต่คนส่วนใหญ่มักใช้ว่า “ตกแต่ง” และคิดว่า ตกแต่ง เป็นค า            
ที่ถูกต้อง ค านี้ภาษาเขมรยืมเข้าไปใช้เป็น “ตุบแตง” ใกล้เคียงกับเสียงของค าว่า “ตบแต่ง” มาก                               
จึงเป็นหลักฐานว่า “ตบแต่ง” เป็นค าเก่า ส่วนค าว่า “ตกแต่ง” น่าจะกลายเสียงมาในภายหลัง                   
(อนันต์  เหล่าเลิศวรกุล, 2555 : 101) 
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 3. เหตุที่ท าให้เกิดการยืมภาษา 

 อนันต์   เหล่าเลิศวรกุล  (2555 : 101 -102) กล่ าวถึงเหตุผลส าคัญที่ภาษาหนึ่ งยืมค า                          
หรือลักษณะต่าง ๆ ของอีกภาษาหนึ่งมาใช้ 2 ประการ ดังนี้ 
 3.1 เหตุผลด้านความจ าเป็น   
    การยืมภาษาด้วยเหตุผลด้านความจ าเป็นมักเกิดขึ้นเมื่อผู้พูดภาษาผู้ให้เป็นเจ้าของความคิดทาง
ศาสนา  ปรัชญา  โลกทรรศน์  ค่านิยม  ประดิษฐกรรม  นวัตกรรม  วิทยาการ  อาหาร  การละเล่น  ฯลฯ  
หรือเป็นผู้ที่อยู่ในถิ่นที่มีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ  พันธุ์พืช  และพันธุ์สัตว์ที่ไม่ปรากฏในภาษาผู้รับ                  
ภาษาผู้รับจึงจ าเป็นต้องยืมภาษาผู้ให้มาใช้โดยไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ เช่น ภาษาไทยยืมค าศัพท์ทางศาสนา 
เช่น บาป  นรก  เทวดา  จิต ฯลฯ มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต ยืมค าศัพท์เกี่ยวกับประดิษฐกรรม  
นวัตกรรม และความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เช่น คอมพิวเตอร์  อะตอม  เรดาร์  พลาสติก วัคซีน ฯลฯ                   
มาจากภาษาอังกฤษ และยืมค าศัพท์ เกี่ยวกับอาหาร เช่น ติ่มซ า ก๋วยเตี๋ยว  โจ๊ก  กวยจั๊บ ฯลฯ                      
มาจากภาษาจีน เป็นต้น 

3.2 เหตุผลด้านจิตวิทยา 
 เมื่อผู้ พูดภาษาผู้ให้ เป็นผู้ครอบครองความรู้ ความคิด วิทยาการ ฯลฯ ซึ่งผู้ พูดภาษาผู้รับ           
ไม่มี และภาษาผู้รับจ าเป็นต้องรับความรู้ ความคิด วิทยาการ ฯลฯ รวมทั้งค าที่ถ่ายทอดความรู้ ความคิด 
วิทยาการ ฯลฯ นั้นจากภาษาผู้ให้ ผู้พูดภาษาผู้รับจะรู้สึกว่า ภาษาผู้ให้เป็นภาษาที่แสดงศักดิ์ศรีและฐานะ
ทางสังคมสูงกว่าภาษาผู้รับ ความรู้สึกดังกล่าวท าให้เกิดการยืมภาษาเกินความจ าเป็น เป็นการยืม                  
อันสืบเนื่องมาแต่ความนิยมทัศนคติว่า ภาษาผู้ให้เป็นภาษาสูง  เป็นภาษาที่แสดงศักดิ์ศรีมากกว่า                 
ซึ่งก่อให้เกิดผลในการยืมภาษาในลักษณะต่าง ๆ ดังนี้ 
       3.2.1 การยืมค าศัพท์พ้ืนฐาน  ภาษาผู้รับยืมค าศัพท์พ้ืนฐานมาจากภาษาผู้ให้ ดังกรณี                  
ที่ภาษาไทยยืมค าว่า เดิน  เกิด  เรียน  จมูก  ถนน ฯลฯ ซึ่งเป็นค าศัพท์พ้ืนฐานในภาษาเขมรใช้เป็นค า
พ้ืนฐานในภาษาไทย 

       3.2.2 การยืมค าที่มีศักดิ์สูง  ภาษาผู้รับอาจยืมค าภาษาอ่ืนมาใช้เป็นค าสุภาพ รวมทั้งค าที่มี
ศักดิ์สูง เช่น ภาษาไทยยืมค าภาษาบาลี สันสกฤต เขมร  มาใช้เป็นค าสุภาพและค าราชาศัพท์ เช่น 

   หมา  ไทยยืมค าภาษาบาลีใช้เป็นค าสุภาพ สุนัข 

   ควาย  ไทยยืมค าภาษาเขมรใช้เป็นค าสุภาพ กระบือ 

   ดวงตา     ไทยยืมจากภาษาเขมรใช้เป็นค าราชาศัพท์  พระเนตร 
   กิน    ไทยยืมจากภาษาเขมรใช้เป็นค าราชาศัพท์  เสวย 

       3.2.3 การยืมมาใช้เป็นศัพท์วรรณคดี  ภาษาผู้รับยืมค าภาษาอ่ืนมาใช้แต่งวรรณคดีเพ่ือให้
เกิดความหลากหลาย และความไพเราะ เช่น ภาษาไทยยืมค าภาษาบาลี สันสกฤต และเขมร มาใช้ใน
วรรณคดีไทย และภาษาเขมรยืมค าภาษาไทยไปใช้ในวรรณคดีเขมร เป็นต้น 
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       3.2.4 การยืมเพ่ือแสดงภูมิรู้  ภาษาผู้รับยืมค าภาษาอ่ืนมาใช้ ทั้ง ๆ ที่ภาษาผู้รับก็มีค าที่สื่อ
ความหมายเดียวกันอยู่แล้ว ทั้งนี้เพื่อแสดงว่าผู้ใช้ค าภาษาอ่ืนมีภูมิรู้ภาษานั้นเป็นอย่างดี เช่น ภาษาไทยยืม
ค าว่า ชอปปิ้ ง ทัวร์  ป๊อปคอร์น ฯลฯ จากภาษาอังกฤษมาใช้  ทั้ งที่ภาษาไทยมีค าหรือกลุ่มค า                     
ซึ่งสื่อความหมายเดียวกันอยู่แล้ว เช่น ซื้อของ  เที่ยว  ข้าวโพดคั่ว ฯลฯ  
 บางกรณีภาษาผู้รับอาจยืมเสียงบางเสียงของภาษาอ่ืนที่ไม่มีในภาษาผู้รับมาใช้เพ่ือแสดงภูมิรู้
ดังกล่าว เช่น กรณีคนไทยที่รู้ภาษาอังกฤษพยายามออกเสียงพยัญชนะท้าย / -s/ และ /-l/ ในค าว่า 
เทนนิส แก๊ส บัสแอลกอฮอล์ บอล ฯลฯ เพื่อแสดงว่าเป็นผู้รู้ภาษาอังกฤษดี 
 สรุป เหตุที่ท าให้เกิดการยืมภาษาระหว่างภาษาผู้ให้ และภาษาผู้รับ เกิดจากเหตุผลหลัก ๆ               
2 ประการคือ 1) เหตุผลด้านความจ าเป็น เนื่องจากภาษาผู้ ให้เป็นเจ้าของความคิดทางศาสนา ปรัชญา  
ค่านิยม  อาหาร  วิทยาการ ฯลฯ ซึ่งภาษาผู้รับไม่มีจึงยืมมาใช้ด้วยความจ าเป็น 2) เหตุผลด้านจิตวิทยา 
ภาษาผู้ ให้  เป็นผู้ครอบครองความรู้  ความคิด  วิทยาการ ฯลฯ ซึ่งภาษาผู้รับไม่มีจึงเกิดการยืม                      
ที่สืบเนื่องมาจากค่านิยมและทัศนคติ อันก่อให้เกิดผลการยืมในลักษณะต่าง ๆ ได้แก่ การยืมค าศัพท์
พ้ืนฐาน  การยืมค าที่มีศักดิ์สูง การยืมมาใช้เป็นศัพท์ในวรรณคดี และการยืมเพ่ือแสดงภูมิรู้ การยืมดังกล่าว
ท าให้เกิดการยืมภาษาเกินความจ าเป็น เช่น การที่ภาษาผู้รับใช้ศัพท์จากภาษาผู้ให้ที่มีความหมาย
เหมือนกันทั้ง 2 ฝ่าย เป็นต้น 

 4. ประเภทของการยืมภาษา 

 การยืมภาษาสามารถจ าแนกได้หลายลักษณะโดยใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกัน ในที่นี้จ าแนกโดยใช้
เกณฑ์พิจารณาจากประเภทขององค์ประกอบต่าง ๆ ของภาษาที่ยืมกับประเภทของภาษาที่ยืมซึ่ง                 
อนันต์  เหล่าเลิศวรกุล (2555: 105-109) ได้สรุปประเภทของการยืมภาษาไว้ดังนี้ 

    4.1 ประเภทของการยืมภาษาจ าแนกตามองค์ประกอบต่าง ๆ ของภาษาที่ยืม 

         4.1.1 การยืมค า  คือ การยืมทั้งรูปและความหมายมาใช้   การยืมรูปค านั้นคงเดิมหรือ
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย  แต่ความหมายของค าที่ยืมต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลง 
         4.1.2  การยืมความหมาย  คือ การที่ภาษาผู้รับ ยืมเฉพาะความคิด (ความหมาย) ของค า
โดยไม่ยืมรูป (ทั้งรูปเขียนและเสียง) มาด้วย หรือภาษาผู้รับสร้างค าลอกเลียนแบบค าในภาษาผู้ให้ยืมภาษา 
โดยน าค าที่มีความหมายเดียวกับค าในภาษาผู้ให้มาประกอบกัน  บางครั้งอาจเรียกว่า  การยืมแบบแปล  
เช่น honey  moon  -  น้ าผึ้งพระจันทร์  sea lion– สิงโตทะเล  black  market – ตลาดมืด ฯลฯ 

         4.1.3 การยืมเสียง  คือ การรับเสียงบางเสียงซึ่งมีในภาษาผู้ให้ยืม แต่ไม่มีในภาษาผู้รับมา
ใช้ เช่น ภาษาไทยยืมพยัญชนะควบกล้ าในภาษาอังกฤษมาใช้ เช่น  ทร-  บร-  บล-  ฟร-  ดร-  เป็นต้น 

ตัวอย่างค า ได้แก่  ทร- เช่น  จันทรา  ทริป  อินทรีย์ 
   บร-      เช่น  เบรก  แบรนด์ 
   บล-     เช่น   บล็อก  บลู   
   ฟร- เช่น  ฟรี  ฟรักโทส 
   ดร- เช่น  ดรอป  ดรามา  ดรีม   
    ฯลฯ   
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         4.1.4  การยืมตัวอักษร  คือ การน าตัวอักษรของภาษาผู้ให้ยืมมาใช้ในภาษาผู้รับ การยืม
ตัวอักษรมักเกิดขึ้นเมื่อภาษาผู้รับไม่มีระบบการเขียนเป็นของตนเอง เช่น ภาษาพม่ายืมตัวอักษรมอญไปใช้
และปรับเป็นตัวอักษรพม่า เป็นต้น 

          4.1.5  การยืมส านวน คือ การที่ภาษาผู้รับยืมส านวนซึ่งไม่มีในภาษาของตนมาจากภาษา
ผู้ให้ เช่น ภาษาไทยยืมส านวนภาษาจีน เช่น หนทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน ไม่เข้าถ้ าเสือ ก็ไม่ได้
ลูกเสือ  ยืมจากส านวนภาษาอังกฤษ เช่น แพะรับบาป  น้ าตาจระเข้  ยืมจากภาษาบาลีสันสกฤต เช่น             
ฉันใดฉันนั้น เป็นต้น 

         4.1.6 การยืมไวยากรณ์ คือ การที่ภาษาผู้รับน ากลวิธีในการสร้างค าใหม่ วิธีการเรียงค าใน
ประโยค เป็นต้น ของภาษาผู้ให้มาใช้ เช่น ภาษาไทยยืมการประกอบหน่วยค าเติมกลางจากภาษาเขมรมา
ใช้  หรือยืมวิธีการประสมค าของภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต ซึ่งเรียกว่า “สมาส” มาสร้างค าสมาส             
โดยภาษาไทยสร้างเลียนแบบภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต ซึ่งบางค าที่น ามาสร้างจะประสมกับ                  
ค าภาษาไทยบ้าง  ภาษาเขมรบ้าง   
         4.1.7  การยืมฉันทลักษณ์ คือ การน ารูปแบบและข้อก าหนดในการแต่งบทร้อยกรอง            
จากภาษาผู้ให้ยืมมาใช้ในภาษาผู้รับ เช่น ภาษาไทยยืมรูปแบบและข้อก าหนดในการแต่งบทร้อยกรอง
ประเภทฉันท์มาจากภาษาบาลี ซึ่งค าประพันธ์ประเภทฉันท์มาจากภาษาสันสกฤต ภาษาบาลีรับมาจาก
ภาษาสันสกฤตอีกต่อหนึ่ง ภาษาไทยไม่ได้รับจากสันสกฤตโดยตรง จึงยังคงใช้ชื่อฉันท์ส่วนใหญ่ตามแบบ
ของภาษาบาลี เช่น วสันตดิลก  สาลินี  สัททุลวิกีฬิต  เป็นต้น 

 วิไลศักดิ์  กิ่งค า (2556 : 10-11) มีความเห็นสอดคล้องกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของการยืมภาษา
ข้างต้น กล่าวคือการพิจารณาลักษณะของภาษาไทยที่ใช้อยู่ในปัจจุบันนี้ จะเห็นว่าส่วนใหญ่ไม่ได้เป็น              
ค าไทยอย่างแท้จริง เป็นค ายืมภาษาต่างประเทศใช้ปะปนอยู่ จนเกือบแยกไม่ออกว่าค าใดเป็นค าภาษาไทย 
ค าใดเป็นค าภาษาต่างประเทศ เพราะเรายืมมาเป็นเวลานาน และได้ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงค าที่ยืมมาใช้นั้น
ให้มีลักษณะผสมกลมกลืนกับภาษาไทยเป็นอย่างดี ซึ่งการยืมส่วนใหญ่เป็นการยืมค า ส่วนเรื่องเสียง ค า 
ไวยากรณ์หรือ โครงสร้างการเรียงค านั้น เป็นผลที่ได้รับจากการยืมค า มี 3 ลักษณะดังนี้ 
 1. การทับศัพท์  เป็นวิธีการยืมค าจากภาษาหนึ่ งเข้าไปใช้ในอีกภาษาหนึ่ งโดยตรงไม่มี                           
การเปลี่ยนแปลงรูปคือพยายามรักษาลักษณะเด่นของภาษาเดิมเอาไว้ เช่น  
  เทนนิส  = tennis 

  กีวี  = kiwi 

  เทอม  = term 

  วิญญาณ  = วิญฺญาณ 

 2. การแปลศัพท์ค ายืม  หมายถึง การยืมความหมายของอีกภาษาหนึ่งมาใช้ โดยการแปล
ความหมายของศัพท์ชนิดค าต่อค า เรื่องเสียงไม่ส าคัญ การแปลศัพท์มักแปลค าประสมหรือส านวนการพูด 
เช่น 

 



16 

 

  black  sheep = แกะด า 
  weekend = วันสุดสัปดาห์ 
  standpoint = จุดยืน 

 3. การยืมความหมาย หมายถึง การยืมความหมายซึ่งเดิมไม่มีใช้อยู่ในภาษา และสร้างค าขึ้นมา
ใหม่เพ่ือใช้กับความหมายที่ยืมมา ส่วนมากค าที่ใช้เฉพาะในวงการศึกษาวิชาการต่าง ๆ ที่ต้องอาศัยความรู้
จากต่างประเทศ เช่น ศัพท์ในวงการแพทย์ การศึกษาการเมือง เช่น 

  ทักษะ  ยืมความหมายมาจากค าว่า Skill 

  ทดสอบ  ยืมความหมายมาจากค าว่า test 

  รายงาน  ยืมความหมายมาจากค าว่า report 

 จากตัวอย่างดังกล่าวจะเห็นว่าเป็นการบัญญัติศัพท์ขึ้นมาใช้ให้มีความหมายตรงกับค าเดิม                 
ซึ่งค าศัพท์จะมีทั้งค าไทยและค าบาลี สันสกฤต คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ได้วางเกณฑ์ในการบัญญัติศัพท์
ภาษาไทยโดยประกาศส านักนายกรัฐมนตรี 
 2.2 ประเภทของการยืมภาษาจ าแนกตามภาษาที่ยืม 

     2.2.1 การยืมจากภาษาต่างประเทศ 

     การยืมภาษาส่วนใหญ่มักเกิดจากการยืมภาษาต่างประเทศ คือ การยืมค าจากภาษาซึ่งไม่มี
ความสัมพันธ์กันทางเชื้อสาย ตัวอย่างการยืมภาษาประเภทนี้พบได้มากมายในค าภาษาต่างประเทศที่ใช้อยู่
ภาษาใดภาษาหนึ่ง ตัวอย่างค ายืมภาษาต่างประเทศต่าง ๆ ที่ใช้ในภาษาไทย เช่น 

 ก๊าซ ‹ gas  (ฝรั่งเศส) 
 กิมจิ ‹ kimchi (เกาหลี) 
 ฉลาด ‹ ฉฺลาต  (เขมร) 
     2.2.2 การยืมภาษาถิ่น คือ การยืมจากภาษาย่อย (dialect) ของภาษาเดียวกันซึ่งแปรไป             
ตามถิ่น เช่น ภาษาไทยมาตรฐานมีภาษาย่อยที่แปรไปตามถิ่นใหญ่ ๆ 4 ถิ่น ได้แก่ ภาษาไทยถิ่นกลาง  
ภาษาไทยถิ่นเหนือ ภาษาไทยถิ่นอีสาน และภาษาไทยถิ่นใต้ นอกจากนี้ ภาษาไทยมาตรฐานยังยืมภาษาถ่ิน
ทั้ง 4 ถิ่นนี้มาใช้เช่นกัน 

     2.2.3 การยืมจากภาษาบรรพบุรุษ  คือ การยืมจากภาษาโบราณซึ่งเป็นภาษาที่มีความสัมพันธ์
ทางเชื้อสายกับภาษาผู้รับ เช่น ภาษาอังกฤษยืมค าจ านวนมากจากภาษากรีกและภาษาละตินมาใช้              
ในท านองเดียวกันภาษาฮินดียืมค าจ านวนมากจากภาษาสันสกฤต และภาษาไทยก็ยืมค าภาษาโบราณ           
มาใช้ เป็นต้น 

 สรุป ประเภทของการยืมภาษาแบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) การยืมภาษาจ าแนกตาม
องค์ประกอบต่าง ๆ ของภาษาที่ยืม เช่น การยืมค า ความหมาย  ส านวน  ตัวอักษร เป็นต้น 2) การยืม
ภาษาจ าแนกตามภาษาที่ยืม เช่น การยืมภาษาจากต่างประเทศ  การยืมภาษาถิ่น  การยืมภาษาจาก            
บรรพบุรุษ ประเภทการยืมเหล่านี้จะเปลี่ยนแปลงเพ่ือความสะดวกในการใช้ และเหมาะกับภาษานั้น ๆ  
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สาเหตุที่ภาษาต่างประเทศเข้ามาปนภาษาไทย 

 จันจิรา  จิตตะวิริยะพงษ์ (2556 : 159) กล่าวถึงการน าภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้ในภาษาไทย               
มีสาเหตุหลายประการสรุปได้ ดังนี้  

1. สาเหตุทางด้านภูมิศาสตร์  
ประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศต่าง ๆ ได้แก่ พม่า  ลาว กั มพูชา มาเลเซีย จึงท าให้                             
คนไทย ที่อยู่อาศัยบริเวณชายแดนเดินทางข้ามแดนไปมาหาสู่กันและเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ไม่ว่าจะเป็น                   
การข้ามแดนเพ่ือเข้ามาหางานท า  การท่องเที่ยว  การอพยพย้ายถิ่น เป็นต้น เหตุผลดังกล่าวจึงท าให้                   
เกิดการแลกเปลี่ยนภาษากัน เช่น คนไทยที่อยู่ภาคอีสานที่อยู่ในจังหวัด สุรินทร์  บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ                           
ก็จะสามารถสื่อสารด้วยภาษาเขมรได้  คนไทยที่อยู่ทางภาคใต้ เช่น จังหวัดปัตตานี  ยะลา  นราธิวาส  
สงขลา  ก็รับภาษาชวา มลายูเข้ามาใช้ เป็นต้น 

2. สาเหตุทางด้านประวัติศาสตร์ 
 สภาพการอพยพโยกย้าย การกวาดต้อนผู้คนพลเมืองในทางประวัติศาสตร์พบว่า ได้มีการอพยพ
โยกย้ายกวาดต้อนผู้คนทั้งของไทยไปดินแดนอ่ืน ๆ เช่น พม่า หรือผู้คนจากดินแดนอ่ืนมาในไทย เช่น            
จีน เขมร ถ้าหากเรายอมรับว่าดินแดนที่เป็นอาณาเขตของประเทศไทยในปัจจุบัน เดิมก่อนที่ไทยจะเข้า
ครอบครองก็เคยมีเจ้าของเป็นชนเชื้อชาติอ่ืน เช่น ขอม มอญ ละว้า เมืองไทยได้อพยพเข้ามาจึงได้รับเอา
ภาษาของพวกชนเหล่านั้นเข้าไว้ด้วย ย่อมเป็นเครื่องยืนยันว่า จากความสัมพันธ์ทางด้านประวัติศาสตร์  
ท าให้เกิดการยืมภาษาจากชนชาติอ่ืน ๆ ได้เป็นอย่างดี 
 3. สาเหตุทางด้านการเมืองการสงคราม และการท าสัมพันธไมตรีกับชาวต่างชาติ                  
เหตุการณ์ทางด้านประวัติศาสตร์ ได้ระบุไว้อย่างชัดแจ้งว่าไทยได้ท าสงครามรบพุ่งกับประเทศเพ่ือนบ้าน
เสมอมา เช่น เขมร พม่า และในบางโอกาสก็ได้มีการสร้างสัมพันธไมตรีกับประเทศเหล่านั้นอีกด้วย             
และประเทศอ่ืน ๆ อีก เช่น ฝรั่งเศส โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ เป็นต้น ย่อมมีผลท าให้ค าของภาษา
เหล่านั้นเข้ามาปะปนอยู่ในภาษาไทย แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า แม้ไทยจะท าสงครามกับประเทศพม่ามากกว่า
ชาติอ่ืน ๆ แต่ค ายืมจากพม่าไม่ได้เข้ามาปะปนกับภาษาไทยด้วยสาเหตุทางการเมืองเป็นส าคัญ 

 4. สาเหตุทางด้านศาสนา 

 ไทยเราได้รับเอาลัทธิบางอย่างของศาสนาพราหมณ์ซึ่งเป็นศาสนาของพวกที่เป็นเจ้าของถิ่นดั้งเดิม
ของสุวรรณภูมิเข้าไว้ และหลังจากนั้นได้รับพระพุทธศาสนาเข้ามาเป็นศาสนาประจ าชาติมาตั้งแต่สมัย
สุโขทัย จึงมีค ายืมจากภาษาบาลี สันสกฤต ซึ่งใช้ในศาสนาพุทธ และศาสนาพราหมณ์ ปะปนกับภาษาไทย
มาตั้งแต่แรกเริ่มดังที่กล่าวไว้แล้วในตอนต้น และปัจจุบันค าศัพท์ต่าง ๆ ที่มาจากภาษาบาลี สันสกฤต           
โดยผ่านภาษา  ทั้งสองนี้ ก็มีใช้อยู่ในภาษาไทยเป็นจ านวนมาก จนบางครั้งเราลืมไปว่าค าต่าง ๆ เหล่านั้น
เป็นค าภาษาไทยที่ใช้แต่เดิม เพราะใช้กันมายาวนานจนจ าได้แม่นย า และใช้มาพร้อมกับภาษาไทยโบราณ 

 ปัจจุบันไทยเรามีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจ าชาติ แต่ลัทธิบางประการของศาสนาพราหมณ์                  
ก็ยังคงอยู่กับศาสนาพุทธ และยังเปิดโอกาสให้ศาสนาอ่ืน ๆ ได้เผยแผ่ในไทยอย่างเสรี เช่น ศาสนาคริสต์ 
อิสลาม  จึงมีค าศัพท์ที่มาพร้อมกับศาสนาเหล่านี้เป็นจ านวนมาก เช่น คาทอริก เยซู รอมฎอน มัสยิด ฯลฯ 
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 5. สาเหตุทางด้านศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ  
 อิทธิพลทางด้านศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ของอินเดีย มีอิทธิพลเหนือ
ดินแดนสุวรรณภูมิเป็นเวลาช้านานแม้ว่าประเทศไทยจะมิได้มีอาณาเขตติดต่อกับอินเดียโดยตรงแต่เรา              
ก็รับเอาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ ผ่านทางเขมร ลังกา และมลายูอีกทอดหนึ่ง  
 การรับเอาศิลปวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ นั้นเมื่อเรารับพระพุทธศาสนาหรือศาสนาพราหมณ์ 
รับเอาวรรณคดีของอินเดียมา ก็ส่งผลให้วัฒนธรรมบางอย่างมาพร้อมกันด้วย เช่น ประเพณีวันตรุษ          
วันสงกรานต์ วันสารท ตักบาตรเทโว พิธีพืชมงคล พิธีบูชายัญ เทศน์มหาชาติ พิธีตรียัมปวาย พระราชพิธี
อภิเษกสมรส ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเพณีที่ได้รับจากศาสนา 
 6. สาเหตุทางด้านธุรกิจ และการติดต่อค้าขาย ประเทศไทยมีการติดต่อกับต่างชาติ ตั้งแต่สมัย              
พ่อขุนรามค าแหง ซึ่งติดต่อกับประเทศจีน และสมัยกรุงศรีอยุธยาก็ยังมีชาติตะวันตกประเทศต่าง ๆ เช่น          
โปรตุเกส ฮอลันดา อังกฤษ ฝรั่งเศส ฯลฯ เข้ามาติดต่อค้าขายกับประเทศไทย ภาษาจึงเป็นเครื่องมือส าคัญ
ในการติดต่อสื่อสาร ตกลงเรื่องกิจการค้าขาย หรือโฆษณาสินค้าซึ่งกันและกัน ท าให้ภาษาของชาตินั้น ๆ                
เข้ามาปะปนกับภาษาไทยเป็นจ านวนมาก และโดยเฉพาะในปัจจุบันกิจการทางธุรกิจการค้าของไทย             
มีผู้ลงทุนเป็นชาวจีนเสียส่วนใหญ่ ดังนั้นภาษาที่ใช้ในการติดต่อซื้อขายจึงนิยมใช้ภาษาจีนเป็นหลัก 
โรงเรียน ที่สอนเกี่ยวกับการค้าขาย จึงสอนภาษาจีนด้วย แม้คนไทยเองที่ไม่ได้มีอาชีพเกี่ยวกับการค้าขายก็
มีศัพท์เกี่ยวกับการค้าขาย ซึ่งเป็นค ายืมภาษาจีนที่พบใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่น หยวน ตุน โสหุ้ย ตั๋ว เซ้ง                   
เถ้าแก่ ฯลฯ 

 7. ความสัมพันธ์ส่วนตัว มีกลุ่มคนไทยหลายกลุ่มที่เดินทางไปใช้ชีวิตต่างแดน และได้แต่งงานกับ
ชาวต่างชาติ คนไทยตามบริเวณชายแดนอาจแต่งงานกับชาวมลายู  พม่า  เขมร  หรืออาจแต่งงานกับ          
ชาติอ่ืน ๆ เช่น จีน อังกฤษ ฝรั่งเศส ก็มีผลท าให้ภาษาของชาติเหล่านั้นปะปนกับค าภาษาไทยได้ เช่น                
คนที่แต่งงานกับชาวอังกฤษ สามารถพูดได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อาจพูดภาษาไทยปนกับ
ภาษาอังกฤษได้ หรือคนไทยที่แต่งงานกับคนจีน ก็มีการน าค าเรียกเครือญาติมาใช้ เช่น อาม่า อากง หมวย 
ซ้อ เฮีย เป็นต้น 

 8. สาเหตุทางด้านการศึกษา การศึกษาแต่เดิมของคนไทยมีการศึกษาเล่าเรียนที่วัด ฉะนั้น ภาษา
ที่ใช้เล่าเรียน คือ ภาษาบาลี เขมร ต่อมาเมื่อการศึกษาได้มีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นวิทยาการต่าง ๆ 
รับมาจากต่างประเทศ โดยเฉพาะประเทศทางตะวันตก ต าราวิชาการที่เป็นภาษาต่างประเทศ เช่น ต ารา
แพทย์ ต าราเครื่องจักรกลของเยอรมัน ต าราการปกครองของอังกฤษและฝรั่งเศส หรือต าราอาหารของ
ญี่ปุ่น และจีน เมื่อประชาชนมีการศึกษาในระดับที่สูงขึ้น มีโอกาสที่จะได้ไปศึกษาต่อยังต่างประเทศมาก
ขึ้น ท าให้การติดต่อกับชาตินั้น ๆ กระท าได้สะดวก และมีโอกาสได้ศึกษาภาษาชาติต่าง ๆ หลายชาติ 
ประกอบกับภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่ทั่วโลกยอมรับใช้เป็นภาษากลางในการสื่อสารกัน จึงมี
การศึกษาภาษาอังกฤษโดยตรง อันเป็นผลท าให้ภาษาอังกฤษเข้ามาปะปนกับภาษาไทยมากขึ้นโดยเฉพาะ
ในปัจจุบัน  และยั งมี อิทธิพลต่อภาษาทั้ งด้านเสียง ศัพท์  ความหมาย และโครงสร้างประโยค                            
ของภาษาไทยด้วย 
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 9. ความเจริญทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ ประเทศไทยเป็นประเทศที่ก าลังพัฒนาความเจริญ                  
ทางวิทยาการด้านต่าง ๆ เรารับเอาสิ่งที่เป็นความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจากประเทศที่เจริญแล้วมา
ใช้ สิ่งของและความคิดต่าง ๆ เหล่านั้น เป็นสิ่งที่ไทยเราไม่เคยมีใช้มาก่อน ฉะนั้นเมื่อเรารับเอาวัตถุสิ่งของ
และความคิดอันเป็นของใหม่เหล่านั้นเข้ามา จึงพลอยรับเอาภาษาของเจ้าของความคิดนั้น ๆ เข้ามาด้วย 
โดยเฉพาะค าศัพท์จากทางตะวันตก ได้แก่ ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และศัพท์ที่รับเข้ามามักเป็นศัพท์ที่ใช้
เหมือนหรือใกล้เคียงกับภาษาเดิมบ้าง บัญญัติศัพท์ข้ึนใช้ใหม่บ้าง หรือแปลความหมายของศัพท์เดิมบ้าง  
 สรุปได้ว่าการยืมภาษานั้นเป็นการรับเอาภาษาอ่ืนมาใช้ด้วยสาเหตุต่าง ๆ ได้แก่ สาเหตุทางด้าน
ภูมิศาสตร์  ด้านประวัติศาสตร์  ด้านการเมือง การสงคราม และการเจริญสัมพันธไมตรีกับชาวต่างชาติ                
ด้านศาสนา  ด้านศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ ด้านธุ รกิจและการติดต่อค้าขาย                
ด้านความสัมพันธ์ส่วนตัว  ด้านการศึกษา  และด้านความเจริญทางด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ  
 

สรุป 
การยืมภาษา คือ การรับเอาภาษาผู้ให้ มาใช้ในภาษาผู้รับท าให้ภาษานั้นมีค าศัพท์เพ่ิมมากขึ้น              

การยืมนั้น ผู้ยืมอาจใช้วิธียืมให้เหมาะแก่การใช้ในภาษาของตนมีหลายวิธี ได้แก่ การยืมเสียง  การยืมค า 
การยืมความหมาย การยืมประโยค  การยืมส านวน  และบางครั้งยังรับเอาไวยากรณ์ภาษาค ายืมนั้นมาด้วย                 
ซึ่งการรับภาษาอ่ืนเข้ามาปะปนในภาษาไทยนั้นมีสาเหตุหลายประการ ได้แก่ สาเหตุทางประวัติศาสตร์ 
สาเหตุด้านการเมือง การสงคราม สาเหตุด้านประเพณีวัฒนธรรม  สาเหตุด้านการค้าขาย สาเหตุด้านการ
ทูต สาเหตุด้านการศึกษา  และสาเหตุด้านความเจริญด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ 

 การรับภาษาต่างประเทศเข้ามาปะปนเช่นนี้มีการรับมายาวนาน แสดงถึงพัฒนาการทางด้าน
ภาษาว่ามีการเปลี่ยนแปลง ตามยุคสมัย เมื่อมีภาษาที่สูญหายไป ก็ย่อมมีภาษาที่เพ่ิมเข้ามาท าให้ภาษา               
ไม่ขาดแคลนสามารถใช้สื่อสารกันได้เป็นอย่างดี 
  

ค าถามทบทวน 

 1. การยืมภาษาหมายถึงอะไร 

 2. เพราะเหตุใดต้องมีการยืมภาษาอ่ืนเข้ามาใช้ในภาษาไทย 

 3. ค าว่า movie star แปลว่า ดาราภาพยนตร์ มีลักษณะของการยืมค าในลักษณะใด 

 4. ค าว่า Internet ไทยใช้ อินเทอร์เน็ต มีลักษณะของการยืมค าในลักษณะใด 

 5. ภาษาต่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อภาษาไทย ได้แก่ภาษาอะไรบ้างยกตัวอย่างค าประกอบ 

 6. ประเภทของการยืมภาษาจ าแนกตามองค์ประกอบของภาษาท่ียืม มีอะไรบ้าง 
 7. การยืมเสียง มีลักษณะอย่างไร    
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 8. นักศึกษาคิดว่า การเรียงล าดับประโยคในภาษาข่าว เช่น “7 นักศึกษาค้ายาบ้า” เป็นการยืม
ประเภทใด 

 9. ประเภทการยืมภาษาตามภาษาที่ยืมมีอะไรบ้าง อธิบาย 

 10. สาเหตุที่ภาษาต่างประเทศเข้ามาปนภาษาไทยมีอะไรบ้าง 
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บทท่ี 3 

ค ำยืมภำษำบำลี สันสกฤตในภำษำไทย 

 

 ภาษาบาลีสันสกฤตถือได้ว่าเป็นภาษาที่มีอิทธิพลต่อภาษาไทยมากที่สุด และมีความสัมพันธ์
กับไทยมาเป็นเวลาช้านาน คนไทยใช้ค ายืมภาษาบาลี สันสกฤตทั้งภาษาพูดในชีวิตประจ าวัน        
การตั้งชื่อ การศึกษา และการแต่งค าประพันธ์ ซึ่งสาเหตุส าคัญที่ท าให้ค ายืมบาลี สันสกฤตเข้ามา
ปะปนในภาษาไทยคือ ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม กล่าวคือ คนไทยส่วนมากนับถือพระพุทธศาสนา 
หลักค าสอนทางพุทธศาสนาได้จารึกไว้ด้วยภาษาบาลี สันสกฤตใช้เผยแผ่ค าสอนของพระพุทธเจ้า                      
ด้วยอิทธิพลดังกล่าวท าให้ภาษาไทยเกิดการเปลี่ยนแปลงหลายประการ เช่น มีค าหลายพยางค์                    
มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา นอกจากนี้ไทยเรายังใช้ภาษาบาลี สันสกฤตมาบัญญัติศัพท์อีกด้วย  

 

ควำมเป็นมำของค ำยืมภำษำบำลี สันสกฤต 

 อนันต์  เหล่าเลิศวรกุล (2555 : 113-115) ได้กล่าวถึงความเป็นมาของค ายืมภาษาบาลี 
สันสกฤตในภาษาไทย พอสรุปได้ว่าในสมัยก่อนประวัติศาสตร์ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีการ
ติดต่อสัมพันธ์กับอินเดียและได้น าอารยธรรมอินเดียทั้งด้านความเชื่อ ศาสนา ภาษา ความคิดเกี่ยวกับ
เมืองและรัฐ ฯลฯ เข้ามาเผยแพร่ในดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อารยธรรมดังกล่าวเป็นปัจจัย
ส าคัญที่ช่วยก่อก าเนิดอารยธรรมเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในยุคเริ่มแรก ดังนั้นภาษาที่ส าคัญ
ของอินเดียได้แก่ ภาษาบาลี สันสกฤตจึงเข้ามามีอิทธิพลต่อภาษาของชาติต่าง ๆ  
 ในประเทศไทย พบหลักฐานที่เป็นจารึกรุ่นแรก ๆ มีเนื้อหาทางศาสนา จารึกที่พบมากที่สุด
ได้แก่จารึกที่บันทึกค าของ พระอัสสชิ  ซึ่งสรุปค าสอนของพระพุทธเจ้าให้พระสารีบุตรสมัยที่เป็น           
อุปติสสมานพ ฟัง จารึกนี้คนไทยนิยมเรียกว่า จำรึกคำถำ เย ธมฺมำ พบมากกว่า 20 หลักเมื่อคนไทย
ตั้งถิ่นฐานในบริเวณประเทศไทย (ไม่ว่าจะอยู่ที่ดินแดนแถบนี้มาแต่เดิมหรืออพยพมาจากที่ อ่ืน) 
ภาษาไทยก็น่าจะได้รับอิทธิพลจากภาษาบาลี สันสกฤตตั้งแต่ก่อนเกิดอาณาจักรสุโขทัยซึ่งเป็นรัฐอิสระ
ของไทยแห่งแรกในดินแดนนี้ ไม่ว่าจะรับอิทธิพลจากอินเดียโดยตรงหรือรับผ่านภาษาของชนชาติอ่ืน 
เช่น ขอม เป็นต้น 

 ในเอกสารตัวเขียนภาษาไทยไม่มีเอกสารใดเก่าไปกว่า ศิลำจำรึกหลักที่ 1 ของพ่อขุน
รามค าแหง ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาษาบาลี สันสกฤตมีอิทธิพลต่อภาษาไทยมากแล้ว ตัวอย่าง  เช่น            
ศีล  ทาน  ศาสนา  พระพุทธรูป (ถ่ิน)ฐาน ฯลฯ 

 เนื้อหาในจารึกและวงศัพท์ภาษาบาลี สันสกฤตในเอกสารตัวเขียนสมัยแรก ๆ ท าให้เชื่อว่า 
การรับภาษาบาลี สันสกฤตเข้ามาใช้ในภาษาไทยเป็นความจ าเป็นอันเนื่องมาจากการรับความเชื่อทาง
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ศาสนาทั้งศาสนาฮินดู และพุทธศาสนา (เถรวาท อาจารยวาท และอ่ืน ๆ) ได้เข้ามาสู่ดินแดนเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้และได้กลายเป็นรากฐานความคิด ความเชื่อที่ส าคัญของคนไทย ผสมผสานกับความเชื่อ
ดั้งเดิม ภาษาบาลีสันสกฤตในฐานะสื่อทางความคิดของอินเดียโบราณจึงไหลบ่าเข้ามาสู่ภาษาไทย               
และมีอิทธิพลอย่างมากต่อภาษาไทย ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน 

 

สำเหตุที่ค ำภำษำบำลี สันสกฤตเข้ำมำปะปนภำษำไทย 

 จิรวัฒน์  เพชรรัตน์ และอัมพร  ทองใบ(2556 : 112-113) กล่าวถึงสาเหตุที่ภาษาบาลี สันสกฤต
เข้ามาปะปนในภาษาไทยซึ่งถือได้ว่ามีมากกว่าค าภาษาอ่ืน ๆ นั้น เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการ ดังนี้ 
 1. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนศำสนำ  ภาษาสันสกฤตเข้ามาสู่ภาษาไทย เพราะภาษาสันสกฤต เป็น
ภาษาที่พราหมณ์ใช้สอนศาสนาพราหมณ์ ซึ่งศาสนานี้เข้ามาก่อนสมัยสุโขทัย ส่วนภาษาบาลี เป็นภาษา
ประจ าศาสนาพุทธ เข้ามาในภาษาไทยพร้อมกับการรับนับถือศาสนา และเข้ามาหลังภาษาสันสกฤต ถ้าค า
ใดออกเสียงเหมือนกันทั้งภาษาบาลี และสันสกฤตเรามักใช้รูปสันสกฤต เช่น ภาษา  อากาศ  อาศัย  ฯลฯ 
แต่ถ้าเมื่อใดค าบาลีออกเสียงง่ายกว่าเราจะรับค าบาลีแทน  
 2. ควำมสัมพันธ์ด้ำนประเพณี  เมื่อชนชาติอินเดียเข้ามาอยู่ในประเทศไทย ก็ได้น าประเพณี          
ของตนเข้ามาด้วย ท าให้มีค าที่ เกี่ยวข้องกับประเพณี เข้ามาปะปนในภาษาไทย เช่น มาฆบูชา  
อาสาฬหบูชา  พระราชพิธีอภิเษกสมรส  ตักบาตรเทโว บูชายัญ ฯลฯ 

 3. ควำมสัมพันธ์ด้ำนวัฒนธรรม อินเดียเป็นประเทศที่เจริญทางวัฒนธรรมมานาน ไทยได้รับ
อิทธิพลจากอารยธรรมของอินเดียหลายสาขา ได้แก่ ศิลปะ ค าที่เกี่ยวข้อง เช่น มโหรี  สังคีต  ดุริยางค์  
ดาราศาสตร์ เช่น จักราศี  สุริยคติ  จันทรคติ  อัง  พุธ  เกตุ  องศา  มีนาคม  ธนู  มังกร จันทรคราส ฯลฯ
การแต่งกาย เช่น มงกุฎ  ชฎา  สังวาล  มาลา  ภูษา  หางหงส์  สุคนธ์  อาภรณ์ พัสตรา  มรกต  เพชร 
ฯลฯ  สิ่งก่อสร้าง เช่น อาสน์  ศาลา ปราสาท  บุษบก  สถูป  เจดีย์  เคหะ อาวาส  อาศรม  มุข  จัตุรมุข  
วิหาร  บัลลังก์ ฯลฯ และเครื่องมือเครื่องใช้  เช่น ศร  อาวุธ ทัพพี  โตมร  คนโท ฉัตร ธนู จักร ขรรค์ ฯลฯ 

 4. ควำมสัมพันธ์ทำงด้ำนวรรณคดี วรรณคดีอินเดียมีอิทธิพลต่อวรรณคดีไทยอย่างยิ่ง เมื่อ
วรรณคดีเหล่านี้มาแพร่หลายในเมืองไทย ท าให้เกิดศัพท์มากมาย เช่น ราม สีดา ครุฑ คนธรรพ์ สุเมรุ   
อโนดาต หิมพานต์  อัปสร  ฉันท์  กาพย์  อลังการ  ชาดก ฯลฯ 

 

ลักษณะภำษำบำลี สันสกฤตในภำษำไทย 

1. ลักษณะทำงรูปเขียน 

 ลักษณะเฉพาะทางรูปเขียนของค ายืมภาษาบาลีและสันสกฤตภาษาไทยที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้                
เป็นลักษณะที่พบในภาษาไทยปัจจุบัน  หากดูในเอกสารโบราณไม่ว่าจะเป็นจารึก  ใบลาน  สมุดข่อย            
จะพบวิธีการเขียนค ายืมภาษาบาลีและสันสกฤตแตกต่างไปจากที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน 
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 รูปเขียนค ายืมภาษาบาลีและสันสกฤตในปัจจุบันนั้น ส่วนใหญ่ใช้ตามรูปเขียนภาษาบาลี                           
และสันสกฤตเดิม โดยไม่ค านึ งว่าค าภาษาบาลีและสันสกฤตเดิมจะออกเสียงอย่างไร ( อนันต์                      
เหล่าเลิศวรกุล, 2555 : 119 – 132) 
 1.1 การใช้อักษรบางตัวที่ไม่นิยมใช้เขียนค าภาษาไทย 

      อักษรบางตัวที่พบมากในค ายืมภาษาบาลีและสันสกฤต  แต่พบน้อยหรือบางตัวไม่พบในค า
ภาษาไทยเลย  ได้แก่  ฆ   ฌ   ฎ   ฏ   ฐ   ฑ   ฒ   ณ   ภ   ศ   ษ   ฬ   ฤ   ฤๅ 
ตัวอักษร ค ำยืมภำษำบำลีและสันสกฤต ค ำภำษำไทย 

 
 

ฆ 
 
 

ท. ฆาต                    < บ.  ส.  ฆาต 

ท. เมฆ                    < บ.  ส.  เมฆ 

ท. พยัคฆ์                 < บ. วฺยคฺฆ   พฺยคฺฆ 

ท. ฆราวาส               < บ. ฆราวาส 

ท. ฆาน                   < บ. ฆาน 
 

    ฆ่า   เฆี่ยน          
ฆ้อง 

 
ฌ 

 

ท. ฌาน                  < บ.  ฌาน 

ท. อัชฌาสัย             < บ.  อชฺฌาสย 
ท. อัชฌาสัย             < บ.  อชฺฌตฺติก 
 

 
 

 
 

ฏ 

 

 

ท. ฎีกา                   < บ. ส.  ฎีกา 
ท. กุฎี                     < บ. ส.  กุฏิ   กุฎ ี 
ท. ชฎา                   < บ. ส.  ชฏา 
ท. กรกฎา                < ส.  กรฺกฎ 
ท. ราษฎร                < ส.  ราษฺฏฺร 

 
 
 

 
 
     ฏ 

 
 

ท. กุฏิ                     < บ.  ส. กุฏ-ิ  กุฎี 
ท. ปฏิกูล                 < บ.  ปฏิกฺกูล 

ท. ปฏิบัติ                 < บ.  ปฏิปตฺติ 
ท. ปฏิเสธ                 < บ. ปฏิเสธ 
ท. ปรากฏ                 < บ. ปากฎ   ปากต 

 
 

 
 

ฐ 
 
 
 

ท. ฐาน   ฐานะ           < บ. จาน  
ท. ฐิติ                      < บ.  ติ 

ท. อัฐิ                      < บ.  อฏฺจิ 
ท. รัฐ                      < บ. รฏฺ  
ท. โอษฐ์                   < ส. โอษฺ  
ท. ปฐพี                    < บ. ป ว ี

 
 
 

 
 
 

ฑ 
 
 

ท. ครุฑ                    < ส.  ครุฑ 
ท. บัณฑิต                 < บ. ส.  ปณฺฑิต 
ท. มณฑล                 < บ. ส.  มณฺฑล 
ท. มณฑป                 < บ. ส.  มณฺฑป   
ท. กรีฑา                   < ส.  กฺรีฑา 
ท. จัณฑาล                 < บ. ส.  จณฺฑาล 
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ตัวอักษร   ค ำยืมภำษำบำลีและสันสกฤต        ค ำภำษำไทย 
 

 ฒ  
 

ท. วุฒิ                       < บ. วุฒ ิ
ท. พัฒนา                   < บ. วฑฺฒิ 

 

            เฒ่า 
 

 
 
 

ณ 
 
 

ท. สามเณร                 < บ.สามเณร 
ท. ญาณ                     < บ. าณ 
ท. ประณาม                < ส. ปฺรณาม 
ท. ธรณี                     < บ. ส. ธรณี 
ท. วิญญาณ                 < บ. วิญฺ ณ 

 

 
 
 

ภ 

ท.ภัย                        < บ. ส.  ภย 
ท. ครรภ์                    < ส.  ครฺก 
ท. ภูมิ                       < บ. ส.  ภูม ิ
ท. ภาระ                    < บ.ส.   ภาร 
ท. ประภา                  < ส.   ปฺรภา 
ท. ภาษา                    < ส.   ภาษา      

 
 
 
- 

 
 

ศ 

ท. ศิลา                      < ส.  ศิลา 
ท. ศีรษะ                    < ส. ศีรฺษ (นฺ) 
ท. ศาล                      < ส.  ศาลา 
ท. ศาสตร์                   < ส.  ศาสฺตฺร 
ท. ศูนย์                      < ส.  ศูนฺย 

ท. ยศ                        < ส.  ยศส ฺ

       ศอก    ศึก    
       เศิก  เศร้า 

 
 

ษ 

ท. รักษา                    < ส.  รกฺษา 
ท. บริษัท                   < ส.  ปริษทฺ 
ท. บุษบา                   < ส. ปุษฺป 

ท. อุษา                     < ส.  อุษา 
ท. พิษ                      < ส.  วิษ 

 

 
 

 

ฤ 

ท. หฤทัย                   < ส. หฤทย 
ท. ทฤษฎี                   < ส.  ทฤษฺฏิ 
ท. พฤกษ์                   < ส.  วฤกฺษ 
ท. ฤทธิ์                      < ส.  ฤทฺธ ิ
ท. ฤกษ์                      < ส.  ฤกฺษ 
ท. นฤบาล                   < ส. นปาล 

 

ฤๅ ท. ฤๅษี                       < ส.  ฤษิ  
 

 

  

 น่าสังเกตว่า  ค ายืมภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทยบางค า  แม้จะใช้รูปอักษรที่ไม่ใช้กับค า
ภาษาไทย  แต่เมื่อสอบกลับไปที่รูปในภาษาบาลีและสันสกฤต  เดิมพบว่ารูปในภาษาไทยอาจไม่ตรงกับ    
รูปที่ใช้ในภาษาบาลีและสันสกฤตเดิมก็ได้  เช่น 

ท.  นฤบาล  <  ส.  นร –  ปาล 
   ท.  ฤๅษี   <  ส.  ฤษิ     :  บ.  มจฺฉา 
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   ท.  มฤจฉา  <  บ.  มิจฺฉา  :  ส.  มจฺฉา 
   ท.  นฤพาน  <  ส.  นิรวฺาณ : นิพฺพาน  

 1.2 การใช้ตัวการันต์ท้ายค า 

      ค ายืมภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทยจะมีจุดเด่นที่สังเกตได้ชัดประการหนึ่ง คือ มักใช้
ตัวการันต์ในต าแหน่งสุดท้ายของค า การใช้ตัวการันต์นี้สัมพันธ์กับการปรับเสียงของค าภาษาบาลีและ
สันสกฤตให้เข้ากับระบบเสียงภาษาไทย ด้วยเป็นวิธีลดจ านวนพยางค์ของค าภาษาบาลีและสันสกฤตลง
เพ่ือให้ออกเสียงภาษาไทยได้สะดวก  เช่น 

 ส. จนฺทฺร (2  พยางค์)  > ท.  จันทร์  (1  พยางค์) 
 บ.ส. ชวน (3  พยางค์)  > ท.  เชาวน์  (1  พยางค์) 
 ส. ทฺรวฺย (2  พยางค์)  > ท.  ทรัพย์   (1 พยางค์) 
 บ.ส. มรณ (3  พยางค์)  > ท.  มรณ์     (1 พยางค์) 
 ส. สตฺตฺว (2 พยางค์)  > ท.  สัตว์     (1 พยางค์) 
 บ.ส. อาสน (3  พยางค์)  > ท.  อาสน์   (1  พยางค์) 
 1.3 การแทรก  ร  เข้าภายในค า 

     1.3.1 ค ายืมภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทยจ านวนมาก ได้แทรก ร เข้าไปภายในค า ค าที่
มี  ร  แทรกอยู่นี้ อาจท าให้หลายคนเข้าใจผิดว่า เป็นรูปเดิมของภาษาสันสกฤต ทั้ง ๆ ที่ค านั้นอาจยืมมา
จากภาษาบาลี  เช่น 

  บ.  ปาโมชฺช  (ส.  ปฺราโมทฺย) > ท.  ปราโมช 

  บ.  มาตา     (ส. มาตฤ)  > ท.  มารดา 
  บ.  วตฺต   (ส.  วฺรต)  > ท.  วัตร 
  ส.  ไกลาส  (บ.  เกฬาส)  > ท.  ไกรลาส 

  ส.  มาตรฺ  (< มาตฤ)  (บ. มาตุ) > ท.  มารดร 
  ส.  วาสุก ิ   > ท.  วาสุกร ี 
     1.3.2 ค าบางค าเมื่อแทรก  ร  แล้ว  จ าเป็นต้องปรับรูปเขียนในภาษาไทยไปบ้างเล็กน้อยด้วย  
เช่น  เพิ่มรูปวิสรรชนีย์  ( -ะ )  หรือเพ่ิม  ห  ในกรณีที่ออกเสียงแบบอักษรน า  เช่น 

  บ.  ปวตฺติ ;  (ส. ปฺรวฤตฺติ) > ท.  ประวัติ 
  บ.  ปลาต ;  (ส. ปลายิต)  > ท.  ประลาต 

  บ.ส.  กนก   > ท.  กระหนก 

  ส.  ปฏาก , ปตาก (า) (บ. ปฏาก) > ท.  ประดาก 
 

     1.3.3 ค ายืมภาษาบาลีและสันสกฤตบางค าใช้ทั้งรูปที่มี  รแทรกและไม่มี  ร  แทรก  เช่น 

  บ.  ปกติ  (ส. ปฺรกฤติ)  > ท.  ปกติ , ปรกติ 
  บ.ส  นิมิตฺต   > ท.  นิมิต , นิมิตร 

  ส.  กฺษย  (บ. ขย)  > ท.  กษัย . กระษัย 
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  ส.  การฺษาปณ  (บ. กหาปณ) > ท.  กษาปณ์ , กระษาปณ์  
     1.3.4 ค ายืมภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตใช้ทั้งรูปที่ไม่มี  ร  แทรก  และรูปที่มี  ร  แทรก  
รูปที่ไม่มี  ร  แทรกเป็นรูปที่ใช้ในภาษาท่ัวไป  ส่วนรูปที่มี  ร  แทรก  พบในวรรณคดี  เช่น 

    รูปที่ใช้ในภำษำทั่วไป   รูปที่ใช้ในวรรณคดี 
 ส.  กปาล  >  ท.  กบาล   กระบาล 

 บ.ส.  กล ิ  >  ท.  กลี    กระลี 
 ส.  เกฺษม  >  ท.  เกษม   กระเษม 

 ส.  กฺษิร   >  ท.  เกษียร   กระเษียร 

ส.  กมล   >  ท.  กลม    กระมล 

 บ.ส.  ปโุรหิต  >  ท.  ปุโรหิต   ประโรหิต 

 ส.  ปศ ุ   >  ท.  ปศุ    ประศุ 
 บ.ส.  อุปมา  >  ท.  อุปมา   อุปรมา 

     1.3.5 ค ายืมภาษาบาลีและสันสกฤตบางค าใช้ทั้งมี ร กับรูปที่ไม่มี ร แต่ใช้ต่างความหมายกัน  
เช่น 

  บ.ส. มายา > ท.  มายา  “สิ่งลวงตาให้เข้าใจผิดจากความเป็นจริง” 

     มารยา  “จริตหรือการกระท าที่แสร้งท าให้ผู้อ่ืนหลงเชื่อ” 

  บ.ส.  กนก > ท.  กนก  “ทองค า” 

     กระหนก  “ชื่อลายไทยแบบหนึ่ง” 

 1.4  ตัดรูปพยัญชนะที่ซ้อนกันออกไป 

      ค ายืมภาษาบาลีที่มีรูปพยัญชนะซ้อนกันอยู่  ถ้ามีรูปสระตามมา  หรือเป็นตัวที่ไม่ออกเสียงซึ่ง
มีรูปเครื่องหมายทัณฑฆาตก ากับอยู่  หรือมีพยัญชนะอีกตัวหนึ่งเป็นตัวสะกด จะคงรูปพยัญชนะซ้อนไว้  
แต่ถ้าไม่มีรูปสระตามมา ไม่มีเครื่องหมายทัณฑฆาตก ากับ หรือไม่มีตัวสะกดตามมาจะตัดรูปพยัญชนะ            
ที่ซ้อนออกไปตัวหนึ่ง  เช่น 

  ใช้รูปพยัญชนะซ้อน  ตัดรูปพยัญชนะที่ซ้อนออกตัวหนึ่ง 
   กิจจา    กิจ 

   ทิพพา    ทิพ, ทิพรส 

   อัตตา    อัตลักษณ์ , อัตชีวประวัติ , อัตวินิบาตกรรม 

   สักกะ    สักบรรพ 

   สัททะ    สัทศาสตร์ , สัทพจน์ 
   สัจจะ , สัจจา   สัจธรรม 

   อัสสะ    อัสดร 
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 1.5  การใช้รูปวิสรรชนีย์ 
      1.5.1 ค ายืมภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทยปัจจุบันมีขนบในการเขียนเฉพาะจะไม่ใช้รูป
วิสรรชนีย์  (- ะ )  กลางค า  แต่ใช้รูปวิสรรชนีย์เฉพาะในต าแหน่งท้ายค า  เช่น 

   ท.  รัตนบัลลังก์  < บ. รตนปลฺลงฺก 

 เทียบ  ท.  รัตนะ  < บ.  รตน ;  ส.  รตฺน 

   ท.  เทวโลก  < บ.ส.  เทวโลก 

 เทียบ  ท.  เทวะ  < บ.ส.  เทว 

   ท.  ธรรมศาสตร์  < ส.  ธรฺมศาสฺตฺร 
 เทียบ  ท.  ธรรมะ  < ส.  ธรฺม 

   ท.  สมณพราหมณ์ < บ.  สมณพฺราหฺมณ 

 เทียบ  ท.  สมณะ  < บ.  สมณ 

   ท.  มรณบัตร  < บ.ส.  มรณ +  ส.  ปตฺร 
 เทียบ  ท.  มรณะ  < บ.ส.  มรณ 

 

      1.5.2 ค าท่ีใช้รูปวิสรรชนีย์กลางค าพบแต่ในพยางค์ กระ–  และ ประ– ที่อยู่ต้นค า เช่น 

   บ.ส.  กปาล  > ท.  กระบาล 

   ส.  การฺษาปณ  > ท.  กระษาปณ์ 

   ส.  กุฏฺมฺพินฺ  > ท.  กระฎุมพี 

   ส.  ปฺรมาน  > ท.  ประมาณ 

   ส.  ปฺรโยชน  > ท.  ประโยชน ์

   ส.  ปฺรสูต ิ  > ท.  ประสูติ 
  1.6  ไม่ใช้เครื่องหมายไม้ไต่คู้ 
เครื่องหมายไม้ไต่คู้   (      ) เป็นเครื่องหมายที่ใช้เขียนค าที่ออกเสียงสั้น ทั้งค าที่เป็นค าภาษาไทยแท้               
และค าที่ยืมมาจากภาษาต่างประเทศอ่ืนซึ่งไม่ใช่ค าภาษาบาลีและสันสกฤต ดังนี้ 
   ค าภาษาไทยแท ้ เช่น 

    เป็น , เห็น , เซ็น 

   ค าภาษาต่างประเทศอ่ืน  เช่น 

    เพ็ญ  < ข. เพญ 

    เซ็งลี้  < จ. (แต้จิ๋ว) 
    เซ็น  < อ. sign 

    ภูเก็ต  < มล. Bukit 
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 แต่ค ายืมจากภาษาบาลีและสันสกฤตจะไม่ใช้เครื่องหมายไม้ไต่คู้ แม้ว่าจะเป็นค าที่ออกเสียงสั้น          
ก็ตาม  เช่น 

   บ.ส.  ปญฺจ  > ท.  เบญจ- 
   ส.  วชฺร ;  บ. วชิร > ท.  เพชร 
   บ.  วชฺฌฆาตก  > ท.  เพชฌฆาต 
   บ.  วจฺจ   > ท.  เวจ 
   ส.  สรวฺชฺ   > ท.  สรรเพชญ 
 1.7  ไม่ใช้รูปวรรณยุกต์ 
 ค ายืมภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทยส่วนใหญ่เป็นค าที่ไม่มีรูปวรรณยุกต์ก ากับ  เช่น 

   บ.ส.  ทาน > ท. ทาน  มีเสียงวรรณยุกต์  /สามัญ/ 
   บ.ส.  สิทฺธ ิ > ท.  สิทธิ ์ มีเสียงวรรณยุกต์  /เอก/ 
   บ.ส.  ลาภ > ท.  ลาภ  มีเสียงวรรณยุกต์  /โท/ 
   ส.     วฺรต > ท.  ศีล  มีเสียงวรรณยุกต์  /ตรี/ 
   ส.    ศีล  > ท.  ศีล  มีเสียงวรรณยุกต์  /จัตวา/ 
 ค ายืมภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทยที่มีรูปวรรณยุกต์อยู่ด้วย  พบไม่มากนัก  ส่วนใหญ่เป็น
ค าท่ีใช้ร่วมกับรูปวรรณยุกต์เอก  เช่น 
   บ.ส.  เทห  > ท.  เท่ห์ 
   บ.ส.  เลห  > ท.  เล่ห ์
   บ.ส.  วาห  > ท.  พ่าห์ 
   ส.     เสฺนห  > ท.  เสน่ห ์
   ส.     อุตฺสาห  > ท.  อุตส่าห์ 
 1.8  ใช้รูป  รร  กับค ายืมภาษาสันสกฤต 

      ค ายืมภาษาสันสกฤตในภาษาไทย จะใช้รูป  -รร-  (ร  หัน) เขียนแทนรูป ร ฺ(ร เรผะ) ในภาษา
สันสกฤตเดิมซึ่งมีเสียงสระ  /a/  หรือ  /aa/  อยู่ข้างหน้ารูป  รฺ  นั้น  เช่น 
   ส.  กรฺมนฺ  > ท.  กรรม 
   ส.  จรฺยา  > ท.  จรรยา 
   ส.  ตรฺชะน ี  > ท.  ดรรชน ี
   ส.  มรฺยาทา  > ท.  มรรยาท , มารยาท  
   ส.  ปรฺวต  > ท.  บรรพต 
   ส.  ส สรฺค  > ท.  สังสรรค์ 
   ส.  ภารฺยา  > ท.  ภรรยา 
 1.9  ค ายืมที่มาจากภาษาบาลีจะตัดรูป  ฏฺ  หน้า    และรูป  ฑฺ  หน้า  ฒ  ออก 

       1.9.1 ค าที่ยืมมาจากภาษาบาลี และในภาษาบาลีใช้รูป  ฎฺ   เมื่อยืมเข้ามาใช้ในภาษาไทย               
จะใช้รูปแตกต่างกัน  ดังนี้ 
  ตัด  ฏ  ออก  ใช้แต่รูป  ฐ  เมื่อไม่มีรูป  -า  หรือ  - ตามมา  เช่น 
   รฐั   < บ.  รฏฺ  
   รฐับาล   < บ.  รฏฺ +  บ.ส.  ปาล 
   อัฐบริขาร  < บ.  อฏฺ ปริขาร   
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  ใช้รูป  ฏฐ เมื่อมีรูป  -า- , - หรือ   - ตามมา  เช่น 
   รฏัฐาธิปัตย์  < บ.  รฏ +  ส.  อธิปตฺย 
   อัฏฐังคิกมรรค  < บ.  อฏฺ งฺคิก  +  ส. มรฺค 
     1.9.2 รูป ฑฺฒ ในภาษาบาลีเดิม เมือ่ยืมเข้ามาใช้ในภาษาไทยจะลดรูป ฑฺ ออกจนหมด  เช่น 
   ท.  วุฒิ , พุฒิ     < บ.  วุฑฺฒ ิ
   ท.  วัฒนา , วัฒน- , พัฒนา , พัฒน์ , พัฒน-  < บ. วฑฺฒน 

2. ลักษณะกำรออกเสียง 

    2.1  เป็นค าหลายพยางค์ 
ค าส่วนใหญ่ในภาษาบาลีและสันสกฤตมีลักษณะเป็นค ำหลำยพยำงค์  แตกต่างกับค าส่วนใหญ่ใน

ภาษาไทยซึ่งเป็นค ำพยำงค์เดียว  เมื่อภาษาไทยยืมค าภาษาบาลีและสันสกฤตเข้ามา จะปรับลดจ านวน
พยางค์ของค าภาษาบาลีและสันสกฤตลงจากค าหลายพยางค์เป็นค าพยางค์เดียวเช่นเดียวกับค าส่วนใหญ่
ในภาษาไทย 

 2.1.1 ค าภาษาบาลีและสันสกฤต  2 พยางค์ กลายมาเป็นค าภาษาไทย 1 พยางค์  เช่น 

  บ. ปุญฺญ   > ท.  บุญ  /บุน/ 

  บ. รฏฺ    > ท.  รัฐ  /รัด/ 

  บ.ส. เวลา   > ท.  เพล  /เพน/ 

  บ.ส. จิตต   > ท.  จิต    /จิด/ 

 2.1.2  ค าภาษาบาลีและสันสกฤต 3 พยางค์ กลายมาเป็นค าภาษาไทย 1 พยางค์  เช่น 

  ส. ครุฑ   > ท.  ครุฑ  /ครุด/ 

  บ. สารท   > ท.  สารท  /สาด/ 

  บ.ส. วจน   > ท.  พจน์   /พด/ 

 2.2 เป็นค าที่มีพยางค์เบา  2  พยางค์เรียงกัน 

 ค ายืมภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทยบางค ามีลักษณะเป็นพยางค์แบบพิเศษที่ไม่พบในค า
ภาษาไทยมาก่อน  คือ  เป็นค าพยางค์เบา  2  พยางค์เรียงกัน  เช่น 

   บ. กิริยา   >ท.  กิริยา /กิ-ร-ิยา/ 

   บ.ส. ปริยาย   >ท.  ปริยาย /ปะ-ร-ิยาย/ 

   ส. รตฺนตฺรย   >ท.  รัตนตรัย /รัด-ตะ-นะ-ตรัย/ 

   ส. ศิลฺป + ศาสฺตฺร  >ท.  ศิลปะศาสตร์  /สิน-ละ-ปะ-สาด/ 

   บ. สรณ   >ท.  สรณะ /สะ-ระ-นะ/ 
3. ลักษณะรูปค ำ 

    3.1 ไม่มีหน่วยผันค าประกอบอยู่ 
ค าของภาษาบาลีและสันสกฤตส่วนใหญ่ เมื่อน าไปใช้จริงจะต้องน าหน่วยผันค าหรือวิภัตติมาประกอบเข้า
ท้ า ย ค า เ พ่ื อ บ อ ก ค ว าม ห ม าย ท าง ไว ย าก รณ์ แ ล ะ เป็ น เค รื่ อ งห ม าย แ ส ด งค ว าม สั ม พั น ธ์                                      
ทางวากยสัมพันธ์กับค าอ่ืน ๆ ในประโยค แต่ค าในภาษาบาลีและสันสกฤตเกือบทั้งหมดที่ยืมเข้ามาใช้ใน
ภาษาไทยจะยืมมาเฉพาะรูปที่ไม่มีหน่วยผันค าประกอบอยู่  เช่นประโยคภาษาบาลีว่า  ราชูน   ธน   พล “รี้
พลเป็นทรัพย์ของพระราชาทั้งหลาย” ประกอบขึ้นจากค า 3 ค า ค าทั้ ง 3 นี้  เป็นรูปที่มีหน่วยผัน
ค าประกอบอยู่ท้ายค า  ดังนี้ 
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ราชา มีหน่วยผันค า -(อู) น  ประกอบอยู่ข้างท้าย เป็น ราชูน  “ ของพระราชา 

ทั้งหลาย” รูปแสดงความ
เป็นเจ้าของ พหูพจน์ เพศ
ชาย) 

 ธน มีหน่วยผันค า - ประกอบอยู่ข้างท้าย เป็น ธน “ทรัพย์” 

         (รูปส่วนเติมเต็ม 

         เอกพจน์ เพศกลาง) 
 พล มีหน่วยผันค า - ประกอบอยู่ข้างท้าย เป็น พล  “รี้พล” 

         (รูปประธาน เอกพจน์ 
         เพศกลาง 

 เมื่อภาษาไทยยืมค าภาษาบาลีและสันสกฤตเข้ามาใช้ในภาษาไทย  จะตัดหน่วยผันค าท้ายค าออก
ทั้งหมด  กลายมาเป็นค ายืมในภาษาไทยว่า  ราช  หรือ  ราชา   ธน -  ธนะ  หรือ  ธนา  และ  พล  หรือ  
พละ  ตามล าดับ 

 3.2  ค าเดียวกันมีหลายรูป 

 ภาษาบาลีและสันสกฤตเป็นภาษาที่ค าสามารถผันรูปไปได้หลายรูปเพ่ือแสดงความหมายทาง
ไวยากรณ์และบอกความสัมพันธ์ เชิงวากยสัมพันธ์ที่แตกต่างกัน ค าที่ผันไปแม้จะมีความหมาย             
ทางไวยากรณ์แตกต่างกัน แต่ความหมายประจ าค าคงไม่ต่างกัน เช่น ในภาษาบาลี ค าว่า ราชาสามารถผัน
เป็นรูปต่าง ๆ  ได้  13  รูป  ได้แก่  ราชา  ราชาน    รญฺ ราชินา   รญฺโ   ราชิโน  ราชินิ  ราช               
ราชาโน  ราชูหิ  รญฺ   ราชูน   ราชูสุ  ทุกรูปมีความหมายประจ าค าเหมือนกันว่า “พระราชา” คนไทยอาจ
สังเกตลักษณะเช่นนี้ของภาษาบาลีและสันสกฤต  จึงได้แปรรูปค าภาษาบาลีและสันสกฤตไป ท าให้ได้รูป
แปรหลายรูปไปใช้ในความหมายเดียวกัน รูปที่แปรไปต่าง ๆ นี้ บางรูปก็อาจตรงหรือใกล้เคียงกับรูปในชุด
ค าผันของค าในภาษาบาลีและสันสกฤต  เช่น 

    กาย – กายา – กายิน – กายี – กาเยศ 

    เดช – เดชะ – เดชา – เดโช – เตชะ 

    เทวะ – เทวา – เทวัญ – เทเวศ 

    นาค – นาคะ – นาคา – นาคี 
    ชีพ – ชีวะ – ชีวา – ชีวี – ชีวิน – ชีเวศ 

    โลก – โลกา – โลเกศ 

    อยุธย์ – อยุธยา – อยุธเยศ 

 นอกจากนี้  รูปค ายืมภาษาบาลีและสันสกฤตที่แตกต่างกัน ยังท าให้ผู้บัญญัติศัพท์ใหม่มีค าจ านวน
มากเป็นวัตถุดิบในการสร้างค าใหม่ ๆ  เช่น ค าว่า วจน ในภาษาบาลีและสันสกฤต สามารถดัดแปลงเป็น
ค าท่ีใช้ในภาษาไทยปัจจุบันได้หลายรูป  ได้แก่ 

   พจน์  ในค าว่า  สัทพจน์ 
   พจนา-  ในค าว่า  พจนานุกรม 

   วจนะ  ในค าว่า  วจนะ 

   วัจน-  ในค าว่า  วัจนกรรม 
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 3.3  มีรูปเหมือนค าภาษาไทยแท้ 
 ค าภาษาบาลีและสันสกฤตที่ยืมเข้ามาใช้ในภาษาไทยจะเปลี่ยนแปลงไปจนมีระบบเสียงเข้ ากับ
ระบบเสียงของค าภาษาไทยแท้ หลายค ามีพยางค์เดียวและมีรูปเขียนที่คล้ายคลึงกับค าภาษาไทยแท้มาก  
คนไทยใช้ค าเหล่านี้จนเคยชิน ผู้ที่มิได้เรียนภาษาบาลีและสันสกฤตมาโดยตรงอาจเข้าใจว่า  ค าเหล่านี้เป็น
ค าไทยแท้ได้  เช่น 

  (ร่าง)  กาย   <  บ.ส.  กาย 

  โกหก    <  บ.ส.  กุหก 

  คร ู    <  บ.     ครุ  คุรุ ;   ส. คุร ุ
  โค    <  บ.ส.  โค 

  ฉาย    <  บ.ส.  ฉายา 
  ธนู    <  บ.ส.  ธน ุ

  นาท ี    <  ส.     นาฑ ิ

  ประปา    <  ส.     ปฺรปา 
  เพล   เวลา   <  บ.ส.   เวลา 
  (ยวด)  ยาน   <  บ.ส.  ยาน 

  ยาม    <  บ.ส.  ยาม 

  ลามก    <  บ.ส.  ลามก 

  สบาย    <  บ.    สปฺปาย 

  สันดาน    <  บ.ส.  สนฺตาน 

  อายุ    <  บ.ส.  อาย ุ

 สรุปได้ว่า ค ายืมภาษาบาลี สันสกฤตในภาษาไทยมีลักษณะต่าง ๆ หลายประการ ได้แก่ ลักษณะ
ทางรูปเขียน เช่น การใช้อักษรบางตัวที่ไม่นิยมใช้ในค าไทยแท้  การเติมตัวสะกดการันต์  การแทรก ร           
เข้าภายในค า  ลักษณะทางการออกเสียง เช่น เป็นค าหลายพยางค์  เป็นค าที่มีพยางค์เบา 2 พยางค์เรียง
กัน และลักษณะรูปค าเช่น ค าเดียวกันมีหลายรูป  บางค ามีลักษณะเหมือนค าไทยแท้ เป็นต้น ลักษณะของ
ค ายืมภาษาบาลี สันสกฤตดังกล่าวจะท าให้เรามีแนวทางในการสังเกตว่าค านั้นยืมจากภาษาใด และ
สามารถเลือกค ายืมใช้ในภาษาไทยได้อยากถูกต้อง 
 

วิธีกำรรับค ำภำษำบำลี สันสกฤตมำใช้ในภำษำไทย 

 ภาษาบาลีและสันสกฤต เป็นภาษามีวิภัตติปัจจัยซึ่งเป็นภาษาต่างตระกูลกับภาษาไทยการน าค า
ในทั้ง 2 ภาษามาใช้ จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงให้สะดวกในการใช้ และเข้ากับระบบไวยากรณ์ภ าษาไทย 
ดังที่ ก าชัย  ทองหล่อ (2554 : 319-323) ได้อธิบายถึงวิธีการน าค าบาลี สันสกฤตมาใช้ในภาษาไทยซึ่งมี
หลายวิธีสามารถสรุปได้ ดังนี้ 
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 1. ใช้ตำมรูปเดิมโดยไม่ตัดรูปวิภัตติออก เช่น เดโช/เตโช  โทโส โมโห  นานาจิตตัง  เสโท  
อนิจจัง  อาวุโส ฯลฯ 

 2. ใช้ตำมรูปเดิมแต่ตัดวิภัตติออก เช่น กุมาร โจร  ทูต  เศรษฐี  สุขี  ภิกษุ  วัตถุ  สัญญา ฯลฯ 
วิธีนี้ใช้มาก 

 3. ตัดส่วนหน้ำของค ำออก ใช้แต่ส่วนหลัง เช่น 

 ณรงค์  ตัดมาจาก รณรงค ์

 เณร  ตัดมาจาก สามเณร 
 ตักษัย  ตัดมาจาก ชีพิตักษัย 

 นุช  ตัดมาจาก อนุช 

 ภิรมย์  ตัดมาจาก อภิรมย์ 
 ฤทัย  ตัดมาจาก หฤทัย  

 โบสถ์  ตัดมาจาก อุโบสถ 

 4. ตัดส่วนหลังของค ำออก ใช้แต่ส่วนหน้า เช่น 

 จรลี  ตัดมาจาก จรลีลา 
 พารา  ตัดมาจาก พาราณสี 
 พินิจ  ตัดมาจาก วินิจฉัย 

 อักโข  ตัดมาจาก อักโขภิณี 
 อหิวาต์  ตัดมาจาก อหิวาตกโรค 

 อโหสิ  ตัดมาจาก อโหสิกรรม 

 5. แผลงสระและพยัญชนะ เช่น 

 เกียรติ  แผลงมาจาก กีรต ิ

 วิเชียร  แผลงมาจาก วชิระ 

 บุรุษ  แผลงมาจาก ปุรุษ 

 เบญจ  แผลงมาจาก ปัญจ 

 เคราะห์  แผลงมาจาก ครฺห 

 สรรพ  แผลงมาจาก สรฺว 

 เยาว์  แผลงมาจาก ยุว 

 6. เติมทัณฑฆำตในพยำงค์สุดท้ำยของค ำ เพื่อลดพยำงค์ให้น้อยลง เช่น 

 สุคันธ์ กัณฑ ์ ขัณฑ์ ทันต์ อานันท์ สุรีย์ พักตร์ โอษฐ์ ยุกต์ ฯลฯ 

 7. เติมเครื่องหมำยวรรณยุกต์ลงไปอย่ำงไทย เพราะภาษาบาลี สันสกฤต ไม่มีระบบเสียง
วรรณยุกต์ เช่น เทห-เท่ห์  พุทโธ-พุทโธ่  รยา-ระย้า  อุตฺสาห-อุตส่าห์  เสนห-เสน่ห์ ฯลฯ 

 8. เปลี่ยนหรือเพิ่มรูปค ำให้เพี้ยนไปจำกเดิม เช่น 
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  บำลี   สันสกฤต  ไทยใช้ 
  ปฏิปกฺกข  ปรฺตฺยกฺษ  ประจักษ์ 

  ยาจก   ยาจก   กระยาจก 

  มาตา   มาตฤ   มารดา 
  เทวตา   เทวตา   เทพยดา 
  เสมหะ   เศฺลษฺม   เสลด 

 9. เปลี่ยนควำมหมำยให้ผิดไปจำกเดิม เช่น    

ค ำ ควำมหมำยเดิม ควำมหมำยที่ไทยใช้ 
เวทนา ความรู้สึกทุกข์สุข สงสาร  เอ็นดู  ปราณี 
สงสาร การเวียนว่ายตายเกิด  โลก เอ็นดู  ปราณีรู้สึกห่วงใย 
สมเพช ความสลด สงสาร  เอ็นดู  สลดใจท าให้

เกิดสงสาร 
อนาถ ไม่มีที่พ่ึง น่าสงสาร  น่าสลด  น่า

สังเวช 
อารมณ์ เครื่องยึดเหนี่ยวหน่วงใจ นิสัยใจคอ  ความเป็นไปของ

จิตใจในขณะหนึ่ง ๆ 
อาวรณ์ เครื่องกั้น  เครื่องก าบัง ห่วงใย  อาลัย  คิดกังวลถึง 
อุตริ ยิ่ง นอกแบบ  นอกคอก  แปลก

ออกไป 
โมโห ความหลง  ความโง่เขลา โกรธ 

 

กำรกลำยควำมหมำย 
 เสียงของค าไม่ว่าจะเป็นเสียงสระหรือเสียงพยัญชนะ ย่อมเปลี่ยนแปลงและกลายได้ การกลาย
เสียงเป็นเรื่องของอาการภายนอก  เราสามารถก าหนดได้ ส่วนเรื่องความหมายเป็นเรื่องของความคิด  
ความเข้าใจ ความคิดความเข้าจะเป็นเรื่องของอาการภายใน ยากที่เราจะก าหนดได้ ค าแต่ละค าที่ยืมมาใช้
สามารถเปลี่ยนแปลงทางความหมายได้ พัฒน์  เพ็งผลา (2552 : 283-288) กล่าวถึงลักษณะการกลาย
ความหมายของค ายืมภาษาบาลี สันสกฤต ไว้ 4 ลักษณะ ดังนี้ 
 1. ควำมหมำยแคบเข้ำ  หมายถึง การน าค ายืมภาษาบาลี สันสกฤตที่มีความหมายทั่ว ๆ ไปมาใช้
ในภาษาไทยในความหมายเฉพาะส าหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ความหมายแคบเข้าแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 

     1.1 ความหมายจ ากัด หมายความว่าค าภาษาบาลี สันสกฤตใช้ในความหมายทั่ว ๆ ไปไทยเรา
น ามาใช้ในความหมายจ ากัด หรือเฉพาะเจาะจง ซึ่งอาจจ ากัดในทางดี ทางไม่ดี หรือเป็นกลาง ๆ ได้ เช่น 

 กิริยา/กริยาภาษาบาลี สันสกฤต  หมายถึง  การกระท าทั่ว ๆ ไป  ไทยใช้ หมายถึง ความ
ประพฤติของคนในทางดี ถูกและควร 

 สกุล ภาษาบาลี สันสกฤต  หมายถึง ตระกูล  หรือผู้ร่วมตระกูลเดียวกัน  ไทยใช้ หมายถึง ผู้อยู่ใน
ตระกูลผู้ดี คือมีเชื้อสายดี เผ่าพันธุ์ดี 
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 กรรม  ภาษาบาลี สันสกฤต หมายถึง การกระท าทั่ว ๆ ไปไม่ว่าดีหรือไม่ดี ไทยใช้ หมายถึง               
การกระท าในทางท่ีไม่ดี หรือเป็นผลของการกระท าท่ีเกิดจากการไม่ท าความดี 
 พายุ ภาษาบาลี สันสกฤต หมายถึง ลมทั่ว ๆ ไป ไทยใช้ หมายถึง ลมแรงจัดเท่านั้น 

     1.2 ค าภาษาบาลี  สันสกฤตมีหลายความหมาย ไทยเลือกมาใช้ความหมายใดความหมายหนึ่ง 
เช่น 

 สังหาร ภาษาบาลี สันสกฤต หมายถึง การท าลาย ความพินาศ  สังเขป  ย่อ  การระงับ ไทยใช้
หมายถึง การท าลาย 

 เคารพ ภาษาบาลี สันสกฤต หมายถึง ความหนัก  ความลึก  ความยิ่งใหญ่ ความรุ่งโรจน์               
และความเคารพ  ไทยใช้หมายถึง ความเคารพ 

 กุศล ภาษาบาลี สันสกฤต หมายถึง ฉลาด  ช านาญ  มีคุณธรรม  ที่ถูก  ที่ควร  ไทยใช้ หมายถึง 
สิ่งที่ดีท่ีชอบ ฉลาด 

 วิตก ภาษาบาลี สันสกฤต หมายถึง ความตรึกตรอง  ความคิด  ความลังเลใจ ไทยใช้ หมายถึง 
ความคิดเชิงทุกข์ร้อน 

 2. ควำมหมำยกว้ำงออก หมายถึง ค าภาษาบาลี สันสกฤตที่มีความหมายเฉพาะจ ากัด ไทยเรา
น ามาใช้ในความหมายกว้างหรือทั่วไป ไม่เฉพาะเจาะจง และอาจมีบางค าที่เพ่ิมความหมายใหม่เข้าไปอีก             
ท าให้ความหมายมากข้ึน ความหมายกว้างออกแบ่งเป็น 2 ลักษณะ ดังนี้ 
     2.1 ค าภาษาบาลี สันสกฤตใช้ในความหมายจ ากัด ไทยใช้ความหมายทั่วไป เช่น 

 คงคา ภาษาบาลี สันสกฤต หมายถึง แม่น้ าคงคา (ชื่อแม่น้ าสายหนึ่งในอินเดีย) ไทยใช้ หมายถึง 
น้ า หรือแม่น้ าทั่วไป  
 เวที ภาษาบาลี สันสกฤต หมายถึง แท่นที่วางเครื่องสักการะ ที่บูชา ไทยใช้ หมายถึง ที่ยกพ้ืน
ทั่วไปเพ่ือการแสดงต่าง ๆ  
     2.2 ค าภาษาบาลี สันสกฤตมีความหมายเดียว หรือมีความหมายน้อยกว่าเมื่อไทยน ามาใช้ จะ
ใช้ทั้งความหมายเดิมและเพ่ิมความหมายใหม่ให้มีมากขึ้น เช่น 

 กมล ภาษาบาลี สันสกฤต หมายถึง ดอกบัว ไทยใช้ หมายถึง ดอกบัว หัวใจ 

 มาลา ภาษาบาลี สันสกฤต หมายถึงพวงหรีด พวงดอกไม้ ไทยใช้ หมายถึง พวงหรีด พวงดอกไม้ 
หมวก 

 รักษา ภาษาบาลี สันสกฤต หมายถึง ดูแล รักษา ป้องกันไทยใช้ หมายถึง ดูแล  รักษา ป้องกัน 
การแก้ไขเยียวยาคนเจ็บป่วย 

 ดิถี (ติถิ) ภาษาบาลี สันสกฤต หมายถึง วันทางจันทรคติ ไทยใช้ หมายถึง วันทางจันทรคติ               
วันโอกาสพิเศษ  

3. ควำมหมำยย้ำยที่ หมายถึง การเปลี่ยนความหมายเดิม ไม่ใช้ความหมายเดิมจากภาษาบาลี 
สันสกฤต ไทยเราสร้างความหมายใหม่ขึ้นมาใช้ ค าบางค าที่มีความหมายย้ายที่นั้น บางครั้งอาจมี                       
เค้าความหมายเดิมบ้าง หรืออาจไม่มีเค้าเดิมอยู่เลย เช่น 
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 เทวษ (ป.โทส ส.เทฺวษ) ภาษาบาลี สันสกฤต หมายถึงความเคียดแค้นชิงชัง ความเกลียดชังยิ่ง 
ความเป็นข้าศึกแกก่ัน ไทยใช้ หมายถึง คร่ าครวญโศกเศร้า 
 อาสา (ป.อาสา ส.อาศา) ภาษาบาลี สันสกฤต หมายถึง ความหวัง ความปรารถนา ไทยใช้ 
หมายถึง ท าให้โดยเต็มใจ หรือเสนอตัวท าให้ 
 อภัย (ป.,ส.อภย) ภาษาบาลี สันสกฤต หมายถึง ไม่กลัว  ปลอดภัย ไทยใช้ หมายถึง ไม่มีภัย  
ปราศจากภัย ความไม่ต้องกลัว ยกโทษ 

 นิยม ภาษาบาลี สันสกฤต หมายถึง การก าหนด  การควบคุม  การระงับยับยั้ง จ ากัด  จ าศีล  
ประพฤติ  ไทยใช้ หมายถึง ชอบ  พอใจ  นับถือ 

 อิจฉา ภาษาบาลี สันสกฤต หมายถึง ความปรารถนา  ความอยาก  ไทยใช้ หมายถึง ไม่อยากให้ 
คนอ่ืนได้ดีกว่าตน 

4. กำรกลำยเสียงเพื่อแยกควำมหมำย หมายถึง การกลายเสียงค าภาษาบาลี สันสกฤตเป็นเสียง
ในภาษาไทยและสร้างความหมายใหม่ในค าที่กลายเสียงนั้นด้วย ค าภาษาบาลี สันสกฤตที่มีเสียงต่างกัน 
ความหมายเหมือนกัน เราน ามากลายเสียงและเพ่ิมความหมายใหม่เข้าไป บางค ายังมีเค้าความหมาย             
เดิมอยู่ เช่น 

 ป. กิริยา  หมายถึง การกระท า ชื่อทางไวยากรณ์ของชนิดของค า ใช้เป็นส่วนหลักในภาคแสดง  
ไทยใช้หมายถึง ท่าทาง  มารยาท 

 ส. กฺริยา  หมายถึง การกระท า  งาน  ธุระ พิธีกรรม ชื่อทางไวยากรณ์ของชนิดของค า ใช้เป็นส่วน
หลักในภาคแสดง  ไทยใช้ หมายถึง ชื่อทางไวยากรณ์ของชนิดของค า ใช้เป็นส่วนหลักในภาคแสดง   
 ป. เขตฺต หมายถึง ที่ดิน ที่นา สถานที่ ไทยใช้ เขต หมายถึง บริเวณ 

 ส. เกฺษตฺร หมายถึง ที่ดิน  นา  สถานที่ ร่างกาย ครรภ์มารดา บริเวณ ไทยใช้ เกษตร หมายถึง   
การใช้ที่ดินเพ่ือยังชีพ 

 ป. ปญฺญา  หมายถึง ความรอบรู้ ความรู้ความเข้าใจ ในความเป็นจริงของโลกและชีวิต ไทยใช้ 
ปัญญา หมายถึง ความฉลาด 

 ส.ปฺรชฺญา หมายถึง ความรู้รอบ ความเข้าใจ ความรู้  ความชาญฉลาด ไทยใช้ ปรัชญา หมายถึง  
ชื่อวิชาศึกษาเกี่ยวกับความเป็นจริง เกี่ยวกับมนุษย์ โลก จักรวาล และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์                  
โลก จักรวาล 

 ป. รฏฺฐ หมายถึง แว่นแคว้น  ไทยใช้ รัฐ หมายถึง ประเทศ 

 ส. ราษฺฏฺร หมายถึง แว่นแคว้น  ประชาชน  ไทยใช้ ราษฎร หมายถึง ประชาชน 

สรุปลักษณะการกลายความหมายของค ายืมภาษาบาลี สันสกฤต แบ่งได้เป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ 
ความหมายแคบเข้า  ความหมายกว้างออก  ความหมายย้ายที่ และการกลายเสียงเพ่ือแยกใช้ความหมาย         
ของค าจากภาษาบาลี สันสกฤต ซึ่งวิธีการดังกล่าวเป็นการรับค ายืมมาใช้ในรูปแบบหนึ่งท าให้ภาษาไทย
นอกจากจะมีความหลากหลายของค าแล้ว ยังมีความหลากหลายของความหมาย แต่เมื่อน าค าที่มี
ความหมายต่าง ๆ เหล่านี้ไปใช้ก็ควรระมัดระวังและเลือกใช้ให้ถูกต้องตามความหมายด้วย 
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 1. รับค ำภำษำใดภำษำหนึ่งเพียงภำษำเดียว 

     1.1 รับมาใช้เฉพาะภาษาบาลี เช่น 

ภำษำบำลี ภำษำไทย ควำมหมำย 

เสมฺห เสมหะ เมือกในล าคอ 

วิญฺญาณ วิญญาณ ความรู้แจ้ง  จิต 

ฌาณ ฌาณ การเพ่งอารมณ์จนเป็นสมาธิ 

สงฺเขป สังเขป การย่อ 

วุฑฺฒิ วุฒิ ความเจริญ  ความงอกงาม 

มจฺฉา มัจฉา ปลา 

หตฺถ หัตถ ์ มือ 

ปุญฺญ บุญ ความดี  กุศล  ความสุข 

ทุกฺข ทุกข์ ความยาก  ความล าบาก 

ปริญฺญา ปริญญา ความก าหนดรู้ 

อุณฺห อุณห ร้อน  อบอุ่น 

ปญฺหา ปัญหา ค าถาม 

สามคฺคี สามัคคี การร่วมพร้อม 

    1.2 รับมาใช้เฉพาะภาษาสันสกฤต เช่น 

สันสกฤต ไทย ควำมหมำย 

ฤษิ ฤษี ผู้บ าเพ็ญพรต 

ฤตุ ฤดู ส่วนของปีซึ่งแบ่งโดยถือเอาภูมิอากาศเป็นหลัก 

ครุฑ ครุฑ พญานกในเทพนิยาย  เป็นพาหนะของพระ
นารายณ์, ใช้เป็นตราแผ่นดินและเครื่องหมาย
ทางราชการ 

ปฺรกาศ ประกาศ แจ้งให้ทราบ 

ศฺรทฺธา ศรัทธา ความเชื่อ 

สฺถล สถล ทางบก 
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สฺตฺรี สตรี หญิง 

ทิวฺย ทิพย์ ของเทวดา 

สปฺตาห สัปดาห์ รอบ 7 วัน, ระยะ 7 วัน 

รมฺย รมย์ น่ายินดี 

วฺรต พรต กิจวัตร 

จกฺษุ จักษุ ดวงตา 

ปาตฺร บาตร ภาชนะส าหรับใส่อาหารของพระ 

อาศฺรม อาศรม ที่พัก 

ธรฺม ธรรม คุณความดี 

สรฺว สรรพ ทั้งหมด  พร้อม 

2. รับท้ังภำษำบำลี และสันสกฤตมำใช้ และใช้ควำมหมำยเหมือนกัน มี 2 ลักษณะ ดังนี้ 
    2.1 ไทยใช้ค าที่มีรูปเหมือนกันทั้งภาษาบาลี สันสกฤต และความหมายเหมือนกัน 

ภำษำบำลี  สันสกฤต ภำษำไทย ควำมหมำย 

กร กร มือ, ผู้ท า (ท้ายสมาส) 

กนก กนก ทองค า 

กปฏ กบฏ ความทรยศ, ความคดโกง 

กมล กมล ดอกบัว  ใจ 

คงฺคา คงคา น้ า แม่น้ า ช่อแม่น้ า 

คช คช ช้าง 

กาย กาย ตัว, มักใช้เข้าคู่กับ ร่าง 

จีวร จีวร เครื่องนุ่งห่มของภิกษุสามเณร 

ตารา ดารา ดาว  ดวงดาว 

นรก นรก แคนหรือภูมิที่เชื่อกันว่าผู้ท าบาปจะต้องไป
เกิดและถูกลงโทษ 

โค โค วัว (มักใช้เป็นทางการ) 
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ปาป บาป ความชั่ว  ความมัวหมอง 

มงฺคล มงคล เหตุที่น ามาซึ่งความเจริญ  

รูป รูป สิ่งที่รับรู้ได้ด้วยตา, ร่าง 
 

    2.2 ไทยใช้ค าภาษาบาลี  สันสกฤตที่มีรูปต่างกัน แต่ความหมายเหมือนกัน เช่น 

บำลี สันสกฤต ไทย ควำมหมำย 

หทย หฤทย หทัย, หฤทัย ใจ  ดวงใจ 

มน มนสฺ มน, มนัส ใจ 

สิริ ศฺร ี สิริ, ศร ี มิ่งขวัญ, มงคล 

นิจฺจ นิตฺย นิจ, นิตย ์ เสมอไป, สม่ าเสมอ 

สตฺต สปฺต สัต, สัตตะ, สัปต  เจ็ด 

สุริยะ สูรฺย สุริย, สุริยะ, สูรย ์ พระอาทิตย์ 

อิทฺธิ ฤทฺธิ อิทธิ, ฤทธิ์ อ านาจศักดิ์สิทธิ์ 

ติณ ตฤณ ติณ, ตฤณ หญ้า 

คร ุ คุร ุ ครู,ครุ,คุรุ หนัก  ครู 

3. ไทยรับมำใช้ท้ังค ำภำษำบำลี สันสกฤต แต่แยกควำมหมำยกัน 

บำลี สันสกฤต ไทย ควำมหมำย 

กีฬา กฺรีฑา กีฬา กิจกรรมหรือการเล่นที่กฎ กติกาก าหนด 
  กรีฑา กีฬาประเภทหนึ่งแบ่งเป็นประเภทลู่และลาน 
เขตฺต เกฺษตฺร เขต อาณาบริเวณ 
  เกษตร ไร่  นา  ที่ท ากิน 
มชฺฌิม มธฺยม มัชฌิม ปานกลาง 
  มัธยม กลาง  ปานกลาง 
วิชฺชา วิทฺยา วิชา ความรู้  ความรู้ที่ได้เล่าเรียนหรือฝึกฝน 
  วิทยา ความรู้  มักใช้ประกอบกับค าอ่ืน เช่น วิทยากร  
วิตฺถาร วิสฺตาร วิตถาร นอกแบบ นอกทาง กว้างขวาง มากเกินไป 
  พิสดาร กว้างขวาง  ละเอียดลออ  แปลกพิลึก 

สรุป วิธีการเลือกรับค ายืมภาษาบาลี สันสกฤตมาใช้ในภาษาไทยนั้น ไทยเราปรับเปลี่ยนเพ่ือให้
ง่าย และสะดวกในการออกเสียง นอกจากนี้ยังค านึงถึงความไพเราะของเสียงด้วย วิธีการรับค ายืมมาใช้ 
ได้แก่ การใช้ค าตามรูปเดิมโดยไม่ตัดวิภัตติออก  การใช้ตามรูปเดิมแต่ตัดวิภัตติออก  การตัดส่วนหน้าค า  
หรือหลังค าออก การแผลงสระหรือพยัญชนะ การใช้ทัณฑฆาตฆ่าเสียงเพ่ือลดพยางค์ของค าให้น้อยลง  
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การเติมเครื่องหมายวรรณยุกต์ การเปลี่ยนหรือเพ่ิมรูปค าให้ผิดเพ้ียนไปจากเดิม นอกจากวิธีการดังกล่าว
แล้ว ยังมีนักวิชาการอธิบายถึงวิธีการรับค ายืมภาษาบาลี สันสกฤตโดยแบ่งตามลักษณะของค าที่ยืมมา 
ได้แก่ การรับค าบาลี สันสกฤตมาใช้โดยที่มีรูปและความหมายเดียวกัน  การรับมาทั้งสองค าที่มีรูปค า
ต่างกัน ความหมายเหมือนกัน และการรับมาทั้งสองค ารูปต่างกัน และใช้แยกความหมายกัน นอกจาก
วิธีการรับค าแล้ว ยังมีวิธีการรับโดยการกลายความหมาย ได้แก่ ความหมายแคบเข้า ความหมายกว้างออก  
และความหมายย้ายที่ แม้ว่าวิธีการรับจะมีความหลากหลายซับซ้อน เพราะความแตกต่างกันด้านระบบ
ภาษา แต่วิธีการต่าง ๆ ท าให้ภาษาไทยมีค าใช้เพิ่มมากขึ้น 

 

กำรใช้ค ำภำษำบำลี สันสกฤตในภำษำไทย 

 ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นเกี่ยวกับสาเหตุของการเข้ามาของภาษาบาลี สันสกฤต ซึ่งส่งผลให้ไทยเรา
ได้รับอิทธิพลต่าง ๆ เกี่ยวกับการยืมค า และใช้กลวิธีการยืมค าภาษาบาลี สันสกฤตมาใช้ในภาษาไทย                  
ตามระบบไวยากรณ์ และความเหมาะสมในการออกเสียง ดังนั้นจึงมีค ายืมหลายค าที่ใช้ในภาษาไทยใน
ลักษณะต่าง ๆ ดังที่ อนันต์  เหล่าเลิศวรกุล (2555 : 163-173) ได้อธิบายถึงการใช้ค ายืมภาษาบาลี 
สันสกฤต สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 1. ใช้เป็นค ำทั่วไป 

 ค าภาษาบาลี สันสกฤตจ านวนมากที่ยืมเข้ามาใช้ในภาษาไทยทั่วไปในฐานะเป็นค าที่จ าเป็นต้องใช้
ในชีวิตประจ าวันโดยไม่อาจหลีกเลี่ยงหรือหาค าอ่ืนที่กระชับและสื่อความหมายได้ดีเท่ามาใช้แทนได้ ค ายืม
ภาษาบาลี สันสกฤตในภาษาไทยที่ใช้เป็นค าทั่วไปเป็นค าศัพท์ที่อยู่ในวงศัพท์ต่าง ๆ แทบทุกวงศัพท์              
ดังตัวอย่าง  
     1.1 ใช้เป็นค าที่มีความหมายกว้างเรียกรวมค าหลายค าที่อยู่ในประเภทเดียวกัน เช่น กิริยา 
(ท่าทาง อาการต่าง ๆ) ญาติ (เรียกรวมบุคคลที่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดหรือแต่งงาน) ธาตุ (เรียก
รวมสสารพ้ืนฐาน) พืช (เรียกรวมสิ่งมีชีวิตชนิดต่าง ๆ เคลื่อนที่เองไม่ได้มักมีสีเขียว สังเคราะห์แสงได้) โรค 
(เรียกรวมความเจ็บไข้ต่าง ๆ) อวัยวะ (เรียกรวมส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย) อาวุธ (เรียกรวมเครื่องต่อสู้
ประเภทต่าง ๆ) อาหาร (เรียกรวมของกินประเภทต่าง ๆ)  
    1.2 ใช้เป็นชื่อเรียกพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ เช่น กรรณิการ์ จ าปา  ชมพู่  ตาล  พุทรา  ศาริกา              
หงส์  พุทธรักษา  ฯลฯ 

    1.3 ใช้เป็นชื่อเรียกดาวนพเคราะห์  วัน  และจักรราศี เช่น พฤหัสบดีศุกร์  เสาร์  อาทิตย์ กุมภ์  
มีน  เมษ  พฤษภ ฯลฯ 

    1.4 ใช้เป็นชื่อเรียกอัญมณี เช่น นิล  เพชร  ไพฑูรย์  มรกต ฯลฯ 

    1.5 ใช้เป็นศัพท์ที่เกี่ยวกับความเชื่อและศาสนา เช่น กรรม  กิเลส  เทวดา  นรก  บาป บุญ 
เปรต เวร วิญญาณ  สวรรค์ ฯลฯ 

    1.6 ใช้เป็นชื่อเรียกสิ่งในธรรมชาติและปรากฏการณ์ต่าง ๆ ทางธรรมชาติ เช่น คราส  เมฆ  
อากาศ  ฤดู  เวลา หิมะ  มหาสมุทร ฯลฯ 
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    1.7 ใช้เป็นค าเรียกความคิดหรือสิ่งที่เป็นนามธรรมต่าง ๆ เช่น ฐานะ ทิศ  มิติ  สภาพ  เหตุ 
อายุ โอกาส ฯลฯ 

    1.8 ใช้เป็นศัพท์ทางการศึกษา เช่น คณะ  ครู  คูณ นิสิต เลข  วิชา  ศึกษา  แพทย์ สัทอักษร 
ฯลฯ 

    1.9 ใช้เป็นชื่อเรียกสิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ เช่น ทัพพี  ธนู  ธูป  รถ   
    1.10 ใช้เป็นค าทางการปกครอง เช่น กษัตริย์ ชนบท  ชาติ  ทวีป  ทูต  ประเทศ  ราชินี                
ศาล  ศัตรู ฯลฯ 

    1.11 ใช้เป็นค ากริยาสามัญ เช่น กตัญญู  บูชา ปรากฏ มารยาท ปรารถนา ผลิต  มารยา  
รักษาลามก สามัคคี  สามารถ อิจฉา อุตส่าห์ ฯลฯ 

 2. ใช้เป็นค ำสุภำพ ค ายืมภาษาบาลี สันสกฤตบางค าใช้เป็นค าสุภาพแทนค าภาษาไทยซึ่งอาจเป็น
ค าไม่สุภาพหรือเป็นค าหยาบ เช่นหมา-สุนัข  ผัว-สามี  เยี่ยว-ปัสสาวะ เป็นต้น 

 3. ใช้เป็นภำษำทำงกำร เช่น 

  ค าทางการ   ค าท่ีไม่เป็นทางการ 

  โค    วัว 
  ฌาปนกิจ   เผาศพ 
  บุรุษ    ผู้ชาย 
  สตรี    ผู้หญิง 
  มนุษย ์    คน 
  ศีรษะ    หัว 
  สุกร    หมู 
  สุสาน    ป่าช้า 
  สุรา    เหล้า 
  อาคาร    ตึก 
 4. ใช้สร้ำงศัพท์บัญญัติ ค ายืมภาษาบาลี สันสกฤตน ามาใช้เป็นศัพท์บัญญัติ หรือใช้สร้างศัพท์
บัญญัติ เพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้รูปค าภาษาอังกฤษหรือภาษาตะวันตกอ่ืนโดยตรง ผู้บัญญัติศัพท์นิยมใช้ค า
ภาษาบาลี สันสกฤตด้วยสาเหตุหลายประการ ดังนี้ 
     4.1 ภาษาไทยนิยมน าค ายืมภาษาบาลี สันสกฤตมารวมกันเพื่อสร้างเป็นค าใหม่ 
     4.2 ภาษาบาลี สันสกฤตเป็นภาษาตระกูลอินโด -ยูโรเปียน เช่นเดียวกับภาษาอังกฤษและ
ภาษาตะวันตกอ่ืน ๆ  จึงสามารถเลือกใช้ค าภาษาบาลี สันสกฤตที่เป็นค าร่วมเชื้อสายเดียวกันกับค าที่
ต้องการบัญญัตินั้นมาสร้างศัพท์บัญญัติ ท าให้ศัพท์ที่สร้างขึ้นมีทั้งเสียงและความหมายตามรูปศัพท์
ใกล้เคียงกับค าที่ต้องการบัญญัติมาก เช่น 

 สมมาตร  บัญญัติศัพท์จากค าภาษาอังกฤษว่า  symmetry 

 ราชนาวี  บัญญัติศัพท์จากค าภาษาอังกฤษว่า  royal navy 

 ตรีโกณมิต ิ บัญญัติศัพท์จากค าภาษาอังกฤษว่า  trigonometry 
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     4.3 ค ายืมภาษาบาลี สันสกฤตในภาษาไทยค าเดียวกันอาจมีรูปแปรหลายรูป เช่น วิทยำแปร
รูปเป็น วิทย์  วิทยา วิทย-  วิทยะ  พิทย์  พิทยา  พิทย-  พิทยะ ท าให้ค าค าเดียวกันมีหลายรูปค าให้เลือก
ผู้บัญญัติศัพท์สามารถเลือกรูปที่เหมาะสมมาสร้างเป็นศัพท์บัญญัติที่ต้องการได้ 
     4.4 ค ายืมภาษาบาลี สันสกฤตที่ใช้เป็นศัพท์บัญญัติ มีลักษณะกระชับกินความหมายลึกซึ้ง                     
และท าให้ผู้ใช้รู้สึกว่าเป็นศัพท์ทางวิชาการ แตกต่างกับศัพท์บัญญัติที่ใช้วิธี แปลอธิบายความที่อาจจะมี
ลักษณะที่เยิ่นเย้อ และท าให้ผู้ใช้เข้าใจผิดว่าเป็นข้อความทั่วไป คือไม่รู้สึกว่าเป็นศัพท์บัญญัติทางวิชาการ 
เช่น  

ศัพท์บัญญัติ 

(ภำษำบำลี สันสกฤต) 

ศัพท์บัญญัติ  

แปลอธิบำยควำม 

ใช้แทนศัพท์วิชำกำร                     
ในภำษำอังกฤษ 

ตรรกสัจจะ ความจริงเชิงตรรกะ logical  truth 

ปฐมฐาน แบบดั้งเดิม primitive 

ราชรัฐ รัฐที่มีเจ้าของ principality 

อสมการ การไม่เท่ากัน inequality 

อายุขัย อัตราก าหนดตาย life span 

สัทอักษร อักษรและเครื่องหมายที่ก าหนด              
ใช้แทนเสียง 

phonetic alphabet 

 ศัพท์บัญญัติข้างต้นเป็นศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตยสถาน (2530) ซึ่งศัพท์ภาษาอังกฤษแต่ละค า
ราชบัณฑิตยสถานได้บัญญัติศัพท์ไว้ 2 ค าผู้ใช้ภาษาสามารถเลือกใช้ค าใดก็ได้ เห็นได้ชัดว่า ศัพท์บัญญัติ                 
ที่สร้างจากค าภาบาลี สันสกฤต มีลักษณะกระชับกว่าแบบแปลความหมาย 

 5. ใช้เป็นชื่อเฉพำะ ค ายืมภาษาบาลี สันสกฤตจ านวนมากน ามาใช้เป็นชื่อเฉพาะหรือผูกเป็นชื่อ
เฉพาะ ทั้งท่ีเป็นชื่อบุคคล ชื่อสกุล และชื่อสถานที่ เช่น 

 ตัวอย่างชื่อเฉพาะของบุคคล : วิศรุต  สริตา  มัลลิกา  ทักษิณ อภิสิทธิ์  ฯลฯ 

 ตัวอย่างชื่อสกุลของบุคคล : กาญจนากร  ธนไพบูลย์กิจ  สุทธิกมล  ศิริลักษณ์ วิมลสถิตพงษ์ ฯลฯ 

 ตัวอย่างชื่อเฉพาะของสถานที่ : ราชภัฏ  ดุสิตธานี  ยโสธร  สวนสาธารณะ  มหาวิทยาลัย ฯลฯ 

 6. ใช้เป็นค ำรำชำศัพท์  ค ายืมภาษาบาลี สันสกฤตนิยมใช้เป็นค าราชาศัพท์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ใช้ประกอบหลังค าว่า พระ-  พระราช- เช่น  
 พระวักกะ – ไต 

 พระเสโท – เหงื่อ 

 พระมัสสุ – หนวด 



42 

 

 พระเวฐนะ – ผ้าโพกศีรษะ 

 พระเนตร – ตา 
 พระพักตร์ – หน้า 
 ประสูติ – เกิด 

 สวรรคต – ตาย 

 7. ใช้เป็นศัพท์ในวรรณคดี ค ายืมภาษาบาลี สันสกฤตจ านวนมากใช้เป็นศัพท์เฉพาะในวรรณคดี 
เนื่องจากภาษาบาลี สันสกฤตมีค าพ้องความหมายหรือค าไวพจน์อยู่มาก เมื่อภาษาไทยยืมภาษาบาลี 
สันสกฤตมาใช้ ท าให้ภาษาไทยมีค าไวพจน์มากตามไปด้วย เช่น 

 ช้าง– หัตถี  หัสดิน  คช  มาตังค์  กริน  กรี ฯลฯ 

 ผู้หญิง – นารี อนงค์  สุดา  ยุพา  ดุรณี ฯลฯ 

 กษัตริย์ – นรบดี  นฤบาล  ภูบาล ภูธร  ภูวนาถ  ภูวไนย  ขัตติยะ ราชัน ฯลฯ 

 ดอกไม้ – บุปผา  บุษบา กุสุม  ฯลฯ 

 ท้องฟ้า – โพยม  เวหา นภา  นภัส ฯลฯ 

 สรุป การใช้ค ายืมภาษาบาลี สันสกฤตในภาษาไทยถือเป็นปรากฏการณ์ทางภาษาที่มีความ
หลากหลาย และไทยเราใช้ภาษาค ายืมเหล่านี้เป็นจ านวนมาก ไม่ว่าจะเป็นในชีวิตประจ าวัน เช่น ค าเรียก
พืช  สัตว์  ค าเรียกดาวนพเคราะห์  วัน  จักรราศี ค าเรียกอัญมณี  ความเชื่อ และศาสนา เป็นต้น
 นอกจากนี้ยังใช้ค ายืมภาษาบาลี สันสกฤตเป็นค าสุภาพใช้เป็นค าทางการ  ใช้สร้างศัพท์บัญญัติ  
ใช้เป็นชื่อเฉพาะ ใช้เป็นค าราชาศัพท์ และใช้เป็นศัพท์ในวรรณคดี  ซึ่งการใช้แต่ละรูปแบบแสดงถึงอิทธิพล
ของการยืมค าภาษาบาลี สันสกฤตในภาษาไทยซึ่งมีจ านวนมากที่สุดในบรรดาค ายืม 

 

หลักสังเกตค ำยืมภำษำบำลี สันสกฤต 

 เนื่องจากภาษาบาลี สันสกฤตมีลักษณะที่แตกต่างกันบ้างทั้งสระ พยัญชนะ เป็นต้น ดังนั้นเมื่อ
ไทยรับภาษาบาลี สันสกฤตมาใช้ในภาษาไทยมักเกิดการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับระบบโครงสร้างของ
ภาษาไทยการเปลี่ยนแปลงนั้นท าให้รูปค าของภาษาเหล่านี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หากเราต้องการทราบ
ที่มาที่ไปว่าค าศัพท์นั้น ๆ ยืมมาจากภาษาบาลี หรือภาษาสันสกฤตจึงต้องอาศัยหลักสังเกตกว้าง ๆ ดังที่ 
สุภาพร   มากแจ้ง (2535 : 97-98) ได้ให้หลักการสังเกตค ายืมภาษาบาลี สันสกฤตในภาษาไทยไว้ดังนี้ 
 1. สังเกตจำกกำรใช้สระ 

     1.1 ค าที่ประสมด้วยสระ ฤ  ไอ  เอำ  แอ  มีตัวสะกดในภาษาไทย เดิมเป็นค าที่มาจากภาษา
สันสกฤตเช่น 

  ภำษำสันสกฤต   ภำษำไทย 

  ฤษิ    ฤษี  ฤๅษี 

  ฤต ุ    ฤด ู

  กฤษฺณา    กฤษณา 
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  ไอศฺวรฺย    ไอศวรรย์ 
  ไกลาส    ไกลาส  ไกรลาส 

  เอารส    เอารส 

  เมาลิ    เมาลี 
  ไวทฺย    แพทย์ 
  ไสนฺยา    แสนยา 
     1.2 ค าที่ประสมด้วยสระ  ไอ + ย  สะกดในภาษาไทย เดิมเป็นค าบาลีใช้ เอยฺย สันสกฤตใช้ 
เอฺยยแต่ส่วนมากค าไทยลักษณะนี้มักยืมจากภาษาบาลีเช่น 

  ภำษำบำลี   ภำษำไทย 

  เวเนยฺย    เวไนย 

  เวยฺยากรณ   ไวยากรณ์ 
  ภาคิเนยฺย   ภาคิไนย 

  เทยฺยทาน   ไทยทาน 

  สาเถยฺย    สาไถย 

  อุปเมยฺย    อุปไมย 

 2. สังเกตจำกพยัญชนะ 

     2.1 ค าที่ใช้  ศ  ษ  รฺ (รร ในภาษาไทย) ร สะกด  ร ควบ  มีพยัญชนะซ้อนต้นค า และมี
ตัวสะกดตัวตามอยู่ต่างวรรคกัน เดิมค าเหล่านั้นจะมาจากภาษาสันสกฤตเช่น 

  ภำษำสันสกฤต   ภำษำไทย 

  ศีล    ศีล 

  ศฺร ี    ศร ี
  ศีรษ    ศรีษะ 

  ลกฺษณ    ลักษณะ 

  ภารฺย    ภรรยา 
  ครฺภ    ครรภ์ 
  อาศฺจรฺย    อัศจรรย์ 
  วรฺณ    วรรณ 

  ธรฺม    ธรรม 

  จนฺทฺรา    จันทรา 
  วกฺตฺร    พักตร์ 
  ปุตฺร    บุตร 
  มิตฺร    มิตร 
  เกฺษตฺร    เกษตร 



44 

 

  กฺษย    กษัย 

  สฺวสฺติ    สวัสดี 
  ปฺรชฺญา    ปรัชญา 
  ทฺรวฺย    ทรัพย์    

     2.2 ค าท่ีใช้ ฬเป็นค าภาษาบาลีซึ่งภาษาสันสกฤตจะใช้ ฑ  ล  ฏ เช่น 

  ภำษำบำลี   ภำษำสันสกฤต 

  จูฬา    จูฑา 
  ครุฬ    ครุฑ 

  ตาฬ    ตาล 

  กกฺขฬ    กกฺขฏ 

  กีฬา    กฺรีฑา 
ค าท่ียืมจากภาษาบาลีจะมีตัวสะกดตัวตามอยู่ในวรรคเดียวกันหรือตัวสะกดตัวตามเป็นตัวเดียวกัน 

เช่น ทุกฺข  จนฺท มชฺฌิม  ปุปฺผ จิตฺต กปฺป  ปุญฺญ  มจฺจุ เวชฺช ปลฺลงฺก ฯลฯและค าที่ตัดตัวสะกดแล้วเลื่อน
ตัวตามเป็นตัวสะกดเช่นเช่นจิตฺต – จิต  ทิฏฺฐิ – ทิฐิ  วุฑฺฒิ – วุฒิ  รฏฺฐ – รัฐ  เขตฺต – เขต ฯลฯใช้ค าที่มี  
ห  เป็นตัวตามก็ถือว่ายืมมาจากภาษาบาลี เช่น อุณฺห  คิมฺห  ตณฺห  ปญฺหา  กณฺหา  สายณฺห  เป็นต้น 

นอกจากนี้ ก าชัย  ทองหล่อ (2554 : 139 -147)  ได้ให้หลักการสังเกตความแตกต่างระหว่างค า
ภาษาบาลีและสันสกฤตไว้ดังนี้ 

1. สระภาษาบาลีมี  8  ตัว  คือ  อ  อา  อิ  อี  อุ  อู  เอ  โอ 

สระสันสกฤตมี  14  ตัว   คือ  อ  อา อิ  อี  อุ  อู  ฤ  ฤๅ  ฦ  ฦๅ  เอ  ไอ  โอ  เอา 

2. พยัญชนะบาลีมี  33  ตัว  คือ 
 

วรรค/แถวท่ี 1 2 3 4 5 

วรรค กะ ก ข ค ฆ ง 
วรรค จะ จ ฉ ช ฌ ญ 
วรรค ฏะ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ 
วรรค ตะ ต ถ ท ธ น 
วรรค ปะ ป ผ พ ภ ม 
เศษวรรค  ย  ร  ล  ว  ส  ห  ฬ  º (อัง) 

พยัญชนะสันสกฤตมี 34 ตัว (ไม่นับนิคหิต) คือมีตัว  ศ  ษ  เพ่ิมเข้ามาอีก  2  ตัว  นอกนั้นเหมือนภาษา
บาลี 

3. ตัวสะกดในบาลี  จะต้องมีตัวพยัญชนะตามหลัง  เช่น กังขา  อิจฉา  ทุกข์ เป็นต้น แต่ตัวสะกด
ในสันสกฤต ไม่ต้องมีพยัญชนะตามหลังก็ได้  เช่น  มนัส  วิทยา  ศัตรู  จักรี  เป็นต้น 

4. ตัวสะกดในภาษาบาลีแบ่งออกเป็นสองพวก คือ  เป็นพยัญชนะวรรคพวกหนึ่ง  เป็นพยัญชนะ
เศษวรรคพวกหนึ่ง มีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 
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 4.1 พยัญชนะวรรค ใช้เป็นตัวสะกดได้เฉพาะพยัญชนะวรรคแถวที่ 1  3  และ  5  ของวรรค
เท่านั้น  นอกนั้นเป็นตัวสะกดไม่ได้  แต่พยัญชนะวรรคในสันสกฤต นอกจากจะใช้เป็นตัวสะกดใน
หลักเกณฑ์บาลีแล้ว  ยังมีหลักอ่ืนๆดังนี้ 

ตัวสะกดตัวตามไม่ต้องเรียงล าดับตามแบบบาลีก็ได้   พยัญชนะวรรคแถวที่   3                      
เป็นตัวสะกด  พยัญชนะวรรคแถวที่  5  เป็นตัวตามได้ เช่น  ปรัชญา  อาชญา  เป็นต้น 

ตัวสะกดตัวตามเป็นพยัญชนะต่างวรรคกันก็ได้  เช่น  มุกดา  อัคนี  ศักดิ์ เป็นต้น 

4.2 พยัญชนะเศษวรรคในบาลีที่ใช้เป็นตัวสะกดได้มี  5  ตัว  คือ  ย  ล  ว  ส ฬ  มีหลักเกณฑ์ 
ดังนี้ 

 ตัว  ย  จะเป็นตัวสะกดได้เมื่อ  ย  หรือ  ห  ตามหลัง  เช่น  อัยยิกา  คุยห ฯลฯ 

 ตัว  ล  จะเป็นตัวสะกดได้เมื่อ  ล  ย  หรือ ห  ตามหลัง  เช่น  มัลลิกา  กัลยาณวุลห 
ฯลฯ 

 ตัว  ว  และ  ฬ  จะเป็นตัวสะกดได้เมื่อมีตัว  ห  ตามหลัง  เช่น  ชิวหา  วิรุฬหก              
อาสาฬห ฯลฯ 

 ตัว  ส  จะเป็นตัวสะกดได้ เมื่อ  ต  น  ม  ย  ว   หรือ  ส ตามหลัง เช่น ภัสตา                        
มัสสุตัสมา  ฯลฯ 

ในภาษาสันสกฤต  มีหลักเกณฑ์คล้ายกับบาลี แต่มีตัวสะกดเพ่ิมอีกสองตัว  คือ  ศ  ษ  เช่น  อัศว  
พฤศจิกายน  ราษฎร ฯลฯ 

ส่วนตัว  ร  กับ ห  เป็นตัวสะกดไม่ได้ทั้งในบาลีและสันสกฤต  แต่เมื่อน ามาใช้ในภาษาไทยเราให้
เป็นตัวสะกดด้วย  เช่น  พรหม  พราหมณ์  จร ศร  อมร  อาหาร  บริวาร  อาการ วรรค พรรค สรร  
มรรค  ฯลฯ 

สรุป ภาษาบาลี สันสกฤต มีความแตกต่างจากภาษาไทยมาก เมื่อไทยรับมาใช้จึงต้องมีการเลือก
วิธีรับเพ่ือให้เป็นไปตามระบบของภาษาไทย และสะดวกต่อการใช้ ทั้งนี้ค าศัพท์จากภาษาบาลีสันสกฤต
บางค า จะมีลักษณะรูปค าที่เปลี่ยนไป หากต้องการสืบทราบที่มาของค าจึงต้องใช้หลักการสังเกตค ายืม
ภาษาบาลี สันสกฤตจากการสังเกตพยัญชนะ  สระ เป็นต้น 

  

ตัวอย่ำงค ำยืมภำษำบำลี สันสกฤตในภำษำไทย 

 ค ายืมภาษาบาลี สันสกฤตถือได้ว่าพบใช้มากท่ีสุดในภาษาไทย ดังตัวอย่างที่ บุญธรรม  กรานทอง 
และคณะ (2553) ได้เรียบเรียงตัวอย่างค าไทยที่ยืมมาจากภาษาบาลี สันสกฤต ดังนี้ 
  

ค ำภำษำไทย ควำมหมำย ค ำภำษำบำลี สันสกฤต ควำมหมำย 

กฐิน น. ผ้าพิเศษท่ีพระพุทธเจ้า
ทรงอนุญาตแก่ภิกษุสงฆ์
เฉพาะกฐินกาล 

ป. ,ส. กฐิน น. ไม้สดึง (กรอบไม้
ส าหรับขึงผ้าที่จะเย็บ                            
เป็นจีวร) 

กตเวที 
(กต+เวที) 

 

ว. (ผู้) ประกาศคุณท่าน,           
(ผู้) สนองคุณท่าน 

 
ป. กต (ส. กฤต) 
 
ป. เวที (ส. เวทินฺ) 

ว. น. ผู้ให้รู้, ผู้ประกาศ 
ว. ท าแล้ว, ประกอบแล้ว, 
สร้างแล้ว, จัดแจงแล้ว 
น. ผู้ให้รู้, ผู้ประกาศ 
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กติกา น. กฎเกณฑ์หรือข้อตกลงที่
บุคคลตั้งแต่ 2 ฝ่ายขึ้นไป
ก าหนดขึ้นเป็นหลักปฏิบัติ 

ป. กติกา น.การตกลง, การนัด
หมาย 

กรณี น. คดี, เรื่อง, เหตุ ป., ส. กรณี ว. ที่เป็นเหตุกระท า 
กรรมสิทธิ์ 

(กรฺม+สิทฺธิ) 
น. ความเป็นเจ้าของทรัพย์ ส. กรฺม (ป. กมฺม) 

 
ป., ส. สิทฺธิ 

น. การ, การกระท า,                 
การงาน, กิจ 
น. ความส าเร็จ 

กวี น. ผู้รู้ผู้ เชี่ยวชาญในศิลปะ
การประพันธ์บทกลอน 

ป., ส. กวิ น. ผู้มีปัญญา 

กันดาร ว. อัตคัด, ฝืดเคือง,ล าบาก, 
แห้งแล้ง 

ป.กนฺตาร               
(ส. กานฺตาร) 

น. ทางไปยาก 

กาย น. ตัว ป., ส. กาย น. ตัว  กอง  ฝูง  หมู่  
ประชุม 

กาลี ว. ชั่วร้าย  เสนียดจัญไร ป. , ส. กาล ิ น. บาป  โทษ เคราะห์
ร้าย ความระทมทุกข์ 

กากบาท 
(กาก+ปาท) 

น. เครื่องหมายอย่างตีนกา 
มีรูป + หรือ x  

ป., ส. กาก 
ป., ส. ปาท 

น. กา (นก) 
น. ตีน 

กิจการ 
(กิจฺจ +การ) 

น. การงานที่ประกอบ ธุระ ป. กิจฺจ (ส. กฤตฺย) 
ป., ส. การ 

น. ธุระ  การงาน  หน้าที่ 
น. งาน  สิ่งหรือเรื่องที่ท า  
ผู้ท า 

ทักษะ น. ความช านาญ ส. ทกฺษ (ป. ทกฺข) ว. สันทัด  สามารถ 
ทัศนคติ 

(ทสฺสน + คติ) 
น. แนวความคิดเห็น ป. ทสฺสน (ส. 

ทรฺศน) 
 
 
ป., ส. คติ 

น. ความเห็น  การเห็น  
เครื่องรู้เห็น  สิ่งที่เห็น  
การแสดง 
น. การไป  การเดินไป  
ที่ตั้งอยู่  การตกลง ที่เกิด
เหตุต่าง ๆ 

ตัณหา น. ความทะยานอยาก  
โดยทั่วไปหมายถึงความใคร่
ในกาม(ก.) 

ป. ตณฺหา                   
(ส. ตฤษฺณา) 

น. ความอยาก                
ความกระหาย 

ตรึก ก. นึก  คิด ส. ตรฺก (ป. ตกฺก) น. ความวิตก                 
ความคาดคะเน       
ความตรึก  เหตุผล 

ดุลยภาพ 
(ตุลฺย + ภาว) 

น. ความเท่ากัน             
ความเสมอกัน 

ป., ส. ตุลฺย 
ป., ส. ภาว 

ว. เหมือน  คล้าย  
เช่นกัน 
น.ความมี ความเป็น  
ความปรากฏ 
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โคตร น. วงศ์สกุล  เผ่าพันธุ์              
ต้นสกุล 

ส. โคตฺร (ป. โคตฺต) น. วงศ์  ตระกูล เผ่าพันธุ์  
เหล่ากอ  เชื้อ  เชื้อสาย 

ฆาตกร 
(ฆาต + กร) 

น. ผู้ที่ฆ่าคน ป., ส. ฆาต 
 
ป., ส. กร 

น. การฆ่า  การท าลาย 
ก. ตี 
ว. ผู้ท า 
น. มือ; แขน; แสง 

โฆษณา ก. เผยแพร่ข้อความออกไป
ยังสาธารณชน; ป่าวร้อง              
ป่าวประกาศ 

ส. โฆษณา 
(ป.โฆสนา) 

ก. โห่ร้อง  ป่าวร้อง  
กึกก้อง 

จราจร น. การที่ยวดยานพาหนะ 
คน หรือสัตว์พาหนะเคลื่อน
ไปมาตามทาง 

ป., ส. จราจร ก. เคลื่อนที่ได้ 

จลาจล น. ความปั่นป่วนวุ่นวายไม่มี
ระเบียบ 

ป., ส. จลาจล ก. หวั่นไหวไปมา  
เคลื่อนไหวไปมา 

จัตุรัส น. รูปสี่เหลี่ยมด้านเท่าที่มี 
มุมภายในเป็นมุมฉาก 

ป. จตุรสฺส ว. ซึ่งเป็นสี่ เหลี่ยม, มีสี่
มุม 

จารีต น. ประเพณีที่ถือสืบต่อกัน 
มานาน 

ป.จาริตฺต (ส. จา
ริตฺร) 

ก. เดินไป, ท าตาม 

จินตนาการ 
(จินฺตน + อาการ) 

น. การสร้างภาพขึ้นในจิตใจ ป.จินฺตน, จินฺต (ส. 
จินฺต) 

ป., ส. อาการ 

ก. คิด 
น.ท่าทาง; การกระท า; 
ความเป็นไป 

เจตนา ก.ตั้งใจ  จงใจ  มุ่งหมาย 
น. ความตั้งใจ  ความจงใจ  
ความมุ่งหมาย 

ป., ส. เจตนา น. ความคิด 

ชรา ว. แก่ด้วยอายุ, ช ารุดทรุด
โทรม 

ป., ส. ชรา น. ความแก่,                     
ความทรุดโทรม 

ชัชวาล ว. สว่าง  รุ่งโรจน์  โพลงขึ้น ส. ชฺวาล (ป. ชาลา) น. เปลวไฟ 
ฌาปนกิจ 

(ฌาปน + กิจฺจ) 
น. การเผาศพ ป. ฌาปน 

ป. กิจฺจ (ส. กฤตฺย) 
น. การท าให้ไหม้ 
น. ที่  ที่ตั้ง  ต าแหน่ง 
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ญัตติ น. ค าประกาศให้สงฆ์ทราบ
เพ่ือท ากิจของสงฆ์ร่วมกัน ; 
ข้อเสนอเพ่ือลงมติ ; หัวข้อ
โต้วาที 

ป. ญตฺติ (ส. ชฺญปฺติ) น. ค าประกาศให้รู้ 

ฐานันดร 
(ฐาน + อนฺตร) 

น. ล าดับในการก าหนดชั้น
บุคคล 

ป. ฐาน (ส. สฺถาน) 
ป., ส. อนฺตร 

น. ที่  ที่ตั้ง ต าแหน่ง 
ว. ระหว่าง 
น. ล าดับ 

กุศล น. สิ่งที่ดีท่ีชอบ บุญ 
ว. ฉลาด 

ส. กุศล (ป. กุสล) น. สิ่งที่ดีท่ีชอบ บุญ 
ว. ฉลาด 

เกษตร น. ที่ดิน ทุ่ง  นา  ไร่ ส. เกฺษตฺร (ป. เขตฺต) น. ที่ดิน ทุ่ง  นา  ไร่ 
โกหก ก. จงใจกล่าวค าท่ีไม่จริง   

พูดปดพูดเท็จ 

ป., ส. กุหก น. ผู้หลอกลวง 

เกษียณ ก. สิ้นไป ส. กฺษีณ (ป. ขีณ) ก. สิ้นไป 
เขต น. แดนที่ก าหนดขีดค่ันไว้ ป. เขตฺต (เกฺษตฺร) น. ที่ดิน  ทุ่ง  นา  ไร่ 
ขณะ น. ครู่   ครั้ง  คราว  เวลา  

สมัย 
ป. ขณ (ส. กฺษณ) น. ครู่   ครั้ ง  คราว  เวลา  

สมัย 
ขีปนาวุธ 

(ขิปน + อาวุธ) 
น. อาวุธซึ่งถูกส่งอกไปจาก
ผิวพิภพเพ่ือใช้
ประหัตประหารหรือท าลาย
ในการสงคราม 

ป. ขิปณ 
ป. อาวุธ อายุธ             
(ส. อายุธ) 

ก. ซัด พุ่ง  ยิง 
น. เครื่องประหาร 

คณบดี 
(คณ + ปติ) 

น. หัวหน้าคณะใน
มหาวิทยาลัยหรือในสถาบัน 
ที่เทียบเท่า 

ป., ส. คณ 
ป., ส. ปติ 

น. หมู่ พวก 
น. นาย  เจ้าของ  เจ้า  
หัวหน้า 

คณิตศาสตร์ 
(คณิต + ศาสฺตฺร) 

น. วิชาว่าด้วยการค านวณ ส. คณิต 
ส. ศาสฺตฺร(ป. สตฺถ) 

น. การนับ  การค านวณ 
น. คัมภีร์  ต ารา                
ระบบวิชาความรู้ 

คมนาคม 
(คมน + อาคม) 

น. การติดต่อไปมาถึงกัน,  
การสื่อสาร 

ป., ส. คมน 
ป., ส. อาคม 

น. การไป  การถึง 
น. การมา  การมาถึง 

คุณภาพ 
(คุณ +ภาว) 

น. ลักษณะที่ดีเด่นของ
บุคคลหรือสิ่งของ 

ป., ส. คุณ 
 
ป., ส. ภาว 

น. ความดีท่ีมีประจ าอยู่ในสิ่ง
นั้น ๆ ; ความเกื้อกูล 
น. ความดี  ความเป็น ความ
ปรากฏ 

คุณวุฒิ 
(คุณ + วุฑฺฒิ) 

น. ความรู้ความสามรถของ
บุคคล, ระดับการศึกษา 

ป., ส. คุณ 
 
ป. วุฑฺฒิ, วุทฺธ ิ                     
(ส. วฤทฺธิ) 

น. ความดีที่มีประจ าอยู่ในสิ่ง
นั้น ๆ; ความเกื้อกูล 
น.ความเจริญ ,                 
ความสมบูรณ์ 
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ค ำภำษำไทย ควำมหมำย ค ำภำษำบำลี สันสกฤต ควำมหมำย 

ดาราศาสตร์ 
(ตารา + ศาสฺตฺร) 

น. วิชาว่าด้วยดาว ป. ตารา (ส. ตาร        
ตารา) 
ส. ศาสฺตฺร (ป. สตฺถ) 

น. ดาว 
 
น. คัมภีร์  ต ารา              
ระบบวิชาความรู้ 

ดิถี น. วันตามจันทรคติ ป., ส. ติถิ น. วันตามจันทรคติ 
ศรัทธา 1. ความเชื่อ  ความเลื่อมใส 

บางทีก็ใช้เข้าคู่กับค า 
ประสาทะ เป็น ศรัทธา
ประสาทะ 
2. เชื่อ  เลื่อมใส 

ส. ศฺรทฺธา; ป. สทฺธา เชื่อ  เลื่อมใส 

พิสดาร 1. กว้างขวาง  ละเอียดลออ 
(ใช้แก่เนื้อความ)  
2. (ปาก) แปลกพิลึก 

ส. วสฺตาร;                 
ป. วิตฺถาร 

กว้างขวาง  
ละเอียดลออ 

สถาปนา ก. ยกย่องโดยแต่งตั้งให้
สูงขึ้น  ตั้งขึ้น (มักใช้แก่
หน่วยงานราชการหรือ
องค์การที่ส าคัญ ๆ ในระดับ
กระทรวง   ทบวง  
มหาวิทยาลัย)  

ส. สฺถาปน; 
ป. ฐาปน 

ยกย่องโดยแต่งตั้งให้
สูงขึ้น  ตั้งขึ้น 

อนาคต ว. ยังมาไม่ถึง 
น. เวลาภายหน้า 

ป., ส. อนาคต ยังมาไม่ถึง 

ทวี ก. เพ่ิมข้ึน  มากข้ึน ป., ส. ทฺว ิ เพ่ิมข้ึน  มากข้ึน 

เศวต น. สีขาว ส. เศฺวต; ป. เสต สีขาว 

สัตย์ ความจริง ส. สตฺย, ป.สจฺจ ความจริง 
มัธยัสถ ์ ก. ใช้จ่ายอย่างประหยัด ส. มธฺยสฺถ ปานกลาง  ตั้งอยู่ใน

ท่ามกลาง 
มรรค น. ทาง 

น. เหตุ ใช้คู่กับ ผล ว่า              
เป็นมรรคเป็นผล 
น. ในพระพุทธศาสนา เป็น
ชื่อแห่งโลกุตรธรรม คู่กับ 
ผล มี 4 ชั้น, ทางที่จะ
น าไปสู่ความพ้นทุกข์ 

ส. มารฺค, ป. มคฺค ทาง 

หายนะ น. ความเสื่อม                     
ความเสียหาย                   
ความฉิบหาย 

ป. หายน ความเสื่อม                     
ความเสียหาย                   
ความฉิบหาย 
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สรุป 

 ภาษาบาลีสันสกฤตจัดอยู่ในตระกูลภาษาที่มีวิภัตติปัจจัย ซึ่งแตกต่างจากตระกูลภาษาไทย ค า
ส่วนใหญ่ที่ใช้ในภาษาไทยมักเป็นค ายืมจากภาษาบาลี สันสกฤต ด้วยเหตุที่ไทยมีความสัมพันธ์กับอินเดีย
ทั้งทางตรง และทางอ้อมในด้านการรับนับถือพระพุทธศาสนา ประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อต่าง ๆ เป็น
ต้น เมื่อมีเหตุที่ท าให้เกิดการรับค ายืมเข้ามาใช้ท าให้ไทยมีวิธีการรับค ายืมเหล่านี้มาใช้ตามความเหมาะสม 
และเป็นไปตามระบบภาษาไทย วิธีการยืม เช่น การเปลี่ยนแปลงเสียง  การเปลี่ยนรูปค า  การกลาย
ความหมาย เป็นต้น เมื่อยืมเข้ามาใช้ก็ท าให้เกิดลักษณะเฉพาะของภาษาค ายืมบาลี สันสกฤตในภาษาไทย 
ได้แก่ ใช้พยัญชนะที่ไทยไม่นิยมใช้  มักเป็นค าที่ไม่มีไม้ไต่คู้  ใช้ตัวสะกดการันต์  หากเราอยากทราบที่มา
ของค าที่ยืมมาแล้วว่ายืมจากภาษาใด  ต้องอาศัยหลักการสังเกตค านั้น ๆ ด้วย เนื่องจากค าภาษาบาลี 
สันสกฤตไม่มีได้มีลักษณะเหมือนกันทุกค า 
 

ค ำถำมทบทวน 

 1. สาเหตุใดบ้างท่ีท าให้ภาษาบาลี สันสกฤตเข้ามาปะปนในภาษาไทย 

 2. เหตุใดค าภาษาบาลี สันสกฤตจึงเข้ามาปะปนในภาษาไทยมากกว่าค าภาษาอ่ืน ๆ 

 3. จงเขียนรากศัพท์ของค ายืมต่อไปนี้ ให้ถูกต้อง “นิคหิต  ไทยทาน  ขัตติยะ  จันทร์ บังสุกุล  
ปัจจุบัน เกษียณ  ขรรค์ วิเคราะห์  ดนัย  พัฒน์  วรรณ ศูนย์” 

 4. จงบอกหลักตัวสะกดตัวตาม (สังโยคบาลี) ให้ถูกต้อง พร้อมยกตัวอย่างประกอบ 

 5. จงอธิบายลักษณะภาษาบาลี สันสกฤตในภาษาไทยมาพอเข้าใจ 

 6. ไทยน าภาษาบาลี สันสกฤตมาใช้ด้วยวิธีการใดบ้าง 
 7. จงยกตัวอย่างค ายืมภาษาบาลีสันสกฤตที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านความหมาย ทั้งแคบเข้า   
กว้างออก  และย้ายที่ มาข้อละ  5  ค า 
 8. จงยกตัวอย่างค ายืมภาษาบาลี สันสกฤตที่ไทยยืมมาใช้ทั้ง 2 ค าแต่มีรูปค า และความหมาย
ต่างกัน (ยกมา 5 ค า) 
 9. ไทยน าค ายืมภาษาบาลี สันสกฤตมาใช้ในลักษณะใดบ้าง อธิบาย 

 10. นักศึกษาคิดว่า เหตุใดการเขียนค ายืมภาษาบาลี สันสกฤตในปัจจุบันมักมีการเขียนสะกดค า              
ไม่ถูกต้อง (อธิบายไม่ต่ ากว่า 5 บรรทัด)  

   
 



 
 

บทท่ี 4 

ค ำยืมภำษำเขมรในภำษำไทย 

 

ค ำยืมภำษำเขมรในภำษำไทยถือได้ว่ำเป็นอีกภำษำหนึ่งที่ไทยเรำใช้พูดจำกันในปัจจุบัน            
เป็นหน่วยค ำพ้ืนฐำนจนยำกที่จะแยกว่ำค ำใดเป็นค ำภำษำไทย ค ำใดเป็นภำษำเขมร  อำจด้วยลักษณะ
ภำษำ ลักษณะรูปค ำ หรือแม้กระทั่งน ำค ำยืมมำสร้ำงค ำแบบไทยอีกด้วย ค ำยืมภำษำเขมรใน
ภำษำไทยมีลักษณะเฉพำะ แตกต่ำงจำกค ำยืมภำษำอ่ืน ๆ ในภำษำไทย เพรำะส่วนใหญ่เป็นภำษำ
เขมรโบรำณ และอำจมีภำษำเขมรในภำษำไทย ในรำวพุทธศตวรรษที่ 19 -24 บ้ำง แต่ไม่มำกนัก 
ภำษำเขมร เป็นภำษำประจ ำชำติของชนชำวเขมรในประเทศกัมพูชำและยังเป็นภำษำพูดของคนไทย
เชื้อสำยเขมรที่อำศัยอยู่ในบริเวณที่มีอำณำเขตติต่อกัน ค ำยืมภำษำเขมรจึงเป็นอีกภำษำหนึ่งที่มี
ควำมส ำคัญต่อภำษำไทย และนับได้ว่ำส ำคัญรองลงมำจำกภำษำบำลีสันสกฤต ด้วยว่ำชนชำติไทยและ
ชนชำติเขมรในอดีตนั้นมีควำมส ำคัญใกล้ชิด ทำงประวัติศำสตร์  สภำพภูมิศำสตร์ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี  ศำสนำ  กำรศึกษำ  กำรค้ำขำย  เป็นต้น  ภำษำเขมรจึงมีอิทธิพลมำกในภำษำไทย ไม่ว่ำจะ
เป็นค ำทีใช้ในชีวิตประจ ำวัน ค ำที่น ำมำใช้ในค ำรำชำศัพท์  ค ำที่น ำมำใช้วรรณคดี จนไม่รู้สึกว่ำเป็นค ำ
ยืมที่มำจำกภำษำเขมร  เพรำะภำษำเขมรเป็นค ำท่ีมีพยำงค์เดียว เป็นค ำโดด และใช้ตัวสะกดแบบไทย
เช่นค ำว่ำ  พ่อ  แม่  พ่ี  น้อง  เดิน  เหิน  ฯลฯ 

หำกจะศึกษำเปรียบเทียบภำษำเขมรในภำษำไทยควรจะศึกษำเปรียบเทียบกับภำษำเขมรให้
ตรงกับ ยุคสมัยนั้น ๆ ดังที่ ศำนติ ภักดีค ำ (2553 : 4-5) กล่ำวถึงกำรศึกษำค ำยืมภำษำเขมรใน
ภำษำไทยไว้ว่ำ กำรศึกษำค ำยืมภำษำเขมรในภำษำไทยส่วนมำกมักน ำภำษำไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัย 
กรุงศรีอยุธยำ กรุงรัตนโกสินทร์ ไปเปรียบเทียบกับภำษำเขมรปัจจุบัน กำรศึกษำในลักษณะเช่นนี้อำจ
เนื่องมำจำกเรำหลงลืมไปว่ำภำษำเขมร ก็มีวิวัฒนำกำรเช่นเดียวกับภำษำไทย ดังนั้นหำกจะศึกษำค ำ
ยืมภำษำเขมรภำษำไทยในแต่ละยุคสมัยเรำควรศึกษำในแนวขนำน กล่ำวคือ เมื่อศึกษำค ำยืมภำษำ
เขมรในศิลำจำรึกสุโขทัยก็ควรน ำไปเปรียบเทียบกับค ำเขมรในช่วงสมัยเดียวกัน เมื่อศึกษำภำษำใน
ภำษำไทยสมัยกรุงศรีอยุธยำเรำก็ต้องน ำมำเปรียบเทียบกับภำษำเขมรโบรำณสมัยเมืองพระนครและ
ภำษำเขมรสมัยกลำง 

 

ควำมเป็นมำของค ำยืมภำษำเขมร 
 ภำษำเขมรเป็นภำษำประจ ำชำติของชำวเขมรในประเทศกัมพูชำ และยังเป็นภำษำพูดของคน
ไทยเชื้อสำยเขมรที่ อำศัยอยู่ ในจังหวัดชำยแดนติดต่อกับเขมรทั้ งภำคตะวัน ออกและภำค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เช่น จังหวัดสุรินทร์  บุรีรัมย์  ศรีสะเกษ  เป็นต้น ค ำยืมภำษำ
เขมรจึงเป็นอีกภำษำหนึ่ง ที่มีควำมส ำคัญต่อภำษำไทย ซึ่งรองลงมำจำกภำษำบำลีและสันสกฤตด้วย
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เหตุที่ ว่ำในอดีตไทยและขอมมีควำมสัมพันธ์กันใกล้ชิดทำงประวัติศำสตร์ สภำพภู มิศำสตร์ 
ขนบธรรมเนียมประเพณี  ศำสนำ  กำรค้ำขำย เป็นต้น ภำษำเขมรที่น ำมำใช้ในภำษำไทยจึงมีจ ำนวน
มำกทั้งค ำที่ใช้ในชีวิตประจ ำวัน  ค ำในวรรณคดี และค ำรำชำศัพท์ และมีค ำอยู่เป็นจ ำนวนมำกที่เรำไม่
รู้สึกว่ำเป็นค ำยืมภำษำเขมร เพรำะมีลักษณะคล้ำยค ำภำษำไทย คือเป็นค ำที่มีพยำงค์เดียว และสะกด
ตรงตำมมำตรำ เช่น เดิน  เกิด  ตรง  จง คง ฯลฯ ค ำภำษำเขมรที่ เรำรับมำใช้ส่วนใหญ่มี                       
กำรเปลี่ยนแปลงเสียงให้เหมำะกับกำรออกเสียงภำษำไทย เนื่องจำกมีระบบเสียงที่ต่ำงกัน เช่นค ำควบ
กล้ ำในภำษำเขมรมีทั้งหมด  83  คู่ ซึ่งไม่ใช่ค ำควบกล้ ำ ร  ล  ว ที่ใช้ในภำษำไทย เมื่อไทยรับค ำยืม
ภำษำเขมรมำใช้จึงต้องมีวิธีกำรน ำมำใช้ที่สะดวกต่อกำรออกเสียง เช่น ขจี (ขะ-เจ็ย) ไทยออกเสียงเป็น  
ขะ-จี  เป็นต้น (ลลิตำ โชติรังสียำกุล, 2545 : 183) 

นอกจำกนี้วัลยำ  ช้ำงขวัญยืน (2555 : 198-199) ก็ได้กล่ำวถึงควำมเป็นมำของค ำยืมภำษำ
เขมรไว้ว่ำ ค ำเขมรเข้ำมำอยู่ในภำษำไทยตั้งแต่เมื่อไรไม่อำจบอกได้แต่ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงชนชำว
เขมรกับชำวไทยมีมำก่อนที่ไทยจะตั้งบ้ำนเมืองขึ้นเป็นแห่งแรก ณ อำณำจักรสุโขทัย ในศิลำจำรึกของ
พ่อขุนรำมค ำแหงเป็นหลักฐำนทำงเอกสำรที่เก่ำแก่ที่สุดที่เขียนเป็นอักษรไทย เรำพบได้ว่ำมีค ำเขมร
อยู่บ้ำงแล้ว เช่น “เมื่อชั่วพ่อกู กูบ ำเรอแก่พ่อกู กูบ ำเรอแก่แม่กู, กลำงเมืองสุโขทัยนี้มีน้ ำตระพังโพยสี
ใสกินดี...คนในเมืองสุโขทัยนี้ มักทำน มักทรงศีล มักโอยทำน” หลักฐำนเหล่ำนี้แสดงให้เห็นว่ำ ไทย
กับเขมรมีควำมสัมพันธ์กันมำก่อนหน้ำนี้ จึงได้เกิดกำรยืมค ำมำใช้ดังกล่ำว กำรถ่ำยทอดวัฒนธรรมทำง
ภำษำ และวัฒนธรรมด้ำนอื่น ๆ ที่เกิดข้ึนนี้เป็นเพรำะประเทศไทยกับเขมรมีอำณำเขตติดต่อกัน 

นอกจำกนี้ไทยยังมีควำมสัมพันธ์กับเขมรด้ำนวรรณคดีอีกด้วย กล่ำวคือไทยเรำรับ กำร
ปกครอง วัฒนธรรมประเพณีจำกเขมรตั้งแต่ก่อนตั้งกรุงสุโขทัย ส่งผลให้ค ำยืมภำษำเขมรเข้ำมำปะปน
มำกมำย  ดังจะเห็นได้จำกศิลำจำรึกหลักที่  1 มีกำรใช้ค ำรำชำศัพท์ และพระนำมของพ่อขุน
รำมค ำแหง เป็นต้น นอกจำกนี้เรำยังพบค ำยืมภำษำเขมรในวรรณคดีไทยสมัยอยุธยำ  เพรำะในสมัยนี้
เรำรับเอำวัฒนธรรมของขอม  แม้ตัวอักษรยังใช้ปนกับกำรเขียนภำษำไทย  ส่วนเรื่องทำงวรรณคดีที่
เกี่ยวกับทำงพิธี คือ ประกำศแช่งน้ ำโคลงห้ำ หรือที่เรียกว่ำ “ลิลิตโองกำรแช่งน้ ำ” เกี่ยวกับศำสนำ 
เช่น มหำชำติค ำหลวง ซึ่งมีภำษำเขมรปะปนอยู่มำก ถ้อยค ำที่ใช้มีภำษำเขมรปะปนอยู่มำก นอกนั้นมี
ภำบำลีสันสกฤต ซึ่งเข้ำมำโดยพรำหมณ์ที่เอำวัฒนธรรมอินเดีย ผ่ำนทำงเขมรมำยังไทยอีกทอดหนึ่ง 
และยังมีวรรณคดีอีกหลำยเรื่อง เช่น ลิลิตยวนพ่ำย  ลิลิตพระลอ  โคลงทวำทศมำส  ค ำฉัน ท์               
ดุษฎีสังเวยกล่อมช้ำง  เป็นต้น (ลลิตำ โชติรังสียำกุล, 2545 : 226) 
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 สรุป ควำมเป็นมำของค ำยืมภำษำเขมรในภำษำไทยนั้นเกิดจำกสำเหตุที่ไทยรับเอำระบบ
กำรเมืองปกครอง  ประเพณี   วัฒนธรรม รวมทั้ งอำณำเขตที่ติดต่อกัน และไทยกับเขมรมี
ควำมสัมพันธ์กันมำยำวนำนตั้งแต่ก่อนที่ไทยจะมีกำรตั้งบ้ำนเมืองขึ้น ดังหลักฐำนต่ำง ๆ ในสมัย
สุโขทัย  อยุธยำ และรัตนโกสินทร์ ท ำให้ไทยมีกำรใช้ค ำยืมภำษำเขมรจนถึงปัจจุบัน และลักษณะ           
ต่ำง ๆ มีควำมคล้ำยคลึงกันอย่ำงแยกกันไม่ออก 

 

วิธีกำรยืมค ำภำษำเขมรมำใช้ในภำษำไทย 

 ก ำชัย  ทองหล่อ (2554 : 325-326) ได้กล่ำวถึงวิธีกำรน ำค ำเขมรมำใช้ในภำษำไทย                       
มีหลำยวิธี สำมำรถสรุปได้ ดังนี้ 
 1. ใช้ตำมรูปเดิมเช่น 

 เขมร   อ่ำนว่ำ  ไทยใช้  ควำมหมำย 

 กังวล   กัง-ว็อล  กังวล  เกี่ยวข้อง  ห่วงใย 

 ขจร   ขฺจอ  ขจร  ฟุ้งไป 

 ขจำย   ขฺจำย  ขจำย  เรี่ยรำยฟุ้งไป 

 แข   แข  แข  พระจันทร์ 
 ฉน ำ   ฉฺน ำ  ฉน ำ  ปี 

ฉงำย   ฉฺงำย  ฉงำย  ไกล  ห่ำง 
 ถกล   ถฺก็อล  ถกล  ก่อสร้ำง  ตั้ง 
 2. เปลี่ยนตัวสะกดให้ผิดไปจำกเดิม  เช่น 

 เขมร  ไทยใช้  ควำมหมำย 

กรำล  กรำน  ปู   ลำด 

 ขนล  ขนน  หมอนอิง 
 เถมิร  เถมิน  ผู้เดิน พวก  เหล่ำ  ทหำร  พรำนป่ำ 
 เผอิล  เผอิญ  หำกให้เป็น  จ ำเพำะเป็น 

 ส รำญ  ส ำรำญ  สบำยใจ เบำใจ  เย็นใจ 

 จัส  จัด  แก่  เข้ม เต็มที่  มำก  กล้ำ  แรง 
โปฺรส         โปรด  ถูกใจหรือพอใจมำก แสดงควำมเมตตำกรุณำโดยปลด

เปลื้องควำม เดือดร้อนเป็นต้น 

3. เปลี่ยนรูปและเสียงให้ผิดไปจำกเดิม  เช่น 

เขมร  ไทยใช้  ควำมหมำย 

คฺรัวสฺ      กรวด  ก้อนหินเล็ก ๆ 

กัญฌูสฺ  กระฉูด  พุ่งออก  ไสไปโดยตรง 
กฺรสวง  กระทรวง ข้ำง  ฝ่ำย  รำชกำรแผนกส่วนใหญ่ 
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 แขฺสรฺ  กระแส  สำย  อำกำรไหล  เส้นเชือก 

 ท รง  ธ ำมรงค์  แหวน 

4. ลดพยำงค์ให้น้อยลง  เช่น 

  เขมร    ไทยใช้ ควำมหมำย 

จิญเจิม    เจิม  คิ้ว 

ก ำชฺรวจ    จรวด กรวด ชื่อดอกไม้ไฟชนิดหนึ่ง 
พิโดร    โดร  หอม  กลิ่นหอมฟุ้ง 

5. แผลงอักษร เช่น 

เขมร   ไทยใช้  ควำมหมำย 

 เฉฺนร  เฉนียน  ฝั่งน้ ำ 
ขฺจก    กระจอกเขยก  ง่อย 

ผฺทม, ผฺทุม   ประทม, บรรทม นอน 

ผฺจง  ประจง, บรรจง ควำมตั้งใจ  ตั้งใจท ำให้ดี 
สงฺแรก   สำแหรก  เครื่องหำบของ 
โสฺวย      เสวย   ได้รับ  กิน  เสพ  ครอง  

นอกจำกนี้วัลยำ ช้ำงขวัญยืน (2555 : 204-211) ก็ได้อธิบำยวิธีกำรรับค ำยืมภำษำเขมรมำใช้
ในภำษำไทย สรุปได้ ดังนี้ 
  1. ค ำยืมภำษำเขมรที่เป็นค ำเดี่ยวและแผลงไม่ได้ 
  ค ำท่ีไทยใช้  ค ำเขมร   ควำมหมำย  

  กระดำน   กฺฎำร  /กดำ/  กระดำน 

  กะทิ   ขฺทิะ   /คฺติฮ์/  กะทิ 
  ขลำ   ขฺลำ   /คฺลำ/  เสือ 

  เชิง   เชีง  /เจิง/  เท้ำ   ตีน 

  ทรำย   ทฺรำย  /เตฺรียม/  สัตว์ประเภทกวำง 
  ผกำ   ผฺกำ  /พฺกำ/  ดอกไม้ 

2. ค ำยืมภำษำเขมรที่เป็นค ำแผลง 
  ค ำยืมภำษำเขมรที่เป็นค ำแผลง  ไทยรับมำใช้ในลักษณะ ดังนี้ 
     2.1 ยืมแต่ค ำเดิมเช่น 

ค ำที่ไทยใช้ ค ำเขมร 
ค ำ ควำมหมำย ค ำเดิม ควำมหมำย ค ำแผลง ควำมหมำย 

กรอง ร้อย  (ก). กฺรง  /กฺรอง/ ร้อย  (ก). กมฺรง            
/ก็อม-รอง/ 

สิ่งที่ร้อยเป็น
พวง 

โฉด โง่ โฉต  /โฉด/ โง่ กญฺโฉต 
/ก็อญ-โฉด 

โง่  เซ่อ 
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ค ำที่ไทยใช้ ค ำเขมร 
ค ำ ควำมหมำย ค ำเดิม ควำมหมำย ค ำแผลง ควำมหมำย 

ทูน วำงสิ่งของไว้
บนศีรษะ 

ทูล /ตูล/ ทูน ทฺรนูล  
/โตฺร-นูล/ 

จ ำนวนของที่
ทูนหัวไปได้
เที่ยวหนึ่ง ๆ 

บัง ปิด  กั้น บ ำง  /บัง/ บัง รบ ำง 
/โร – บัง/
  

เครื่องบัง 
เครื่องก ำบัง 

เวียน ลักษณะ
อำกำร
เคลื่อนไหว 

เวียน /เวียน/ เวียน  ขด คฺรเวียน 
/โกฺร-เวียน/ 

ขด  คุดคู้ของ
สิ่งหนึ่ง         
ไปโดยรอบ 
อีกสิ่งหนึ่ง 

 2.2 ยืมแต่ค ำที่แผลงแล้ว เช่น 
ค ำที่ไทยใช้ ค ำเขมร 

ค ำ ควำมหมำย ค ำเดิม ควำมหมำย ค ำแผลง ควำมหมำย 

กังวล ห่วงใย  มีใจ
พะวงอยู่ 

ขฺวล่ /คฺว็อล/ กังวล กงฺวล่ 
/ก็อง – ว็อล/ 

ควำมกังวล  
ห่วงใย 

บ ำบัด ท ำให้หำย บำต่  /บัด/ หำย บ บำต่  

/บ็อม – บัด/ 
ท ำให้หำย 

ผจัญ ต่อสู้  จำญ่ /จัญ/ แพ้ ผฺจำญ  /
พฺจัญ/ 

ท ำให้แพ้ 

แผนก ส่วนย่อยพวก  
หมู่ 

แบก  /แบก/ แตก แผฺนก 
/แพฺนก 

แผนก 

2.3 ยืมทั้งค ำเดิมและค ำแผลง  เช่น 

ค ำที่ไทยใช้ ค ำเขมร 
ค ำเดิม ควำมหมำย ค ำแผลง ควำมหมำย ค ำเดิม ควำมหมำย ค ำแผลง ควำมหมำย 

เกิด เป็นขึ้นมีขึ้น ก ำเนิด กำรเกิด  
เกิด 

เกีต          
/เกีด/ 

เกิด ก เณีต 
/ก็อม-

เนิด/ 

กำรเกิด 

ขลัง อ ำนำจที่อำจ
บันดำลให้
เป็นไปได้ 

ก ำลัง สิ่งที่ท ำให้
เกิดอ ำนำจ, 
ควำม
เข้มแข็ง 

ขฺล ำง 
/คฺลัง⁄ 

มีก ำลัง, 
แข็งแรง 

ก ล ำง 
/ก็อม-ลัง/ 

ก ำลัง 
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ค ำที่ไทยใช้ ค ำเขมร 
ค ำเดิม ควำมหมำย ค ำแผลง ควำมหมำย ค ำเดิม ควำมหมำย ค ำแผลง ควำมหมำย 

ฉัน กิน (ใช้กับ
พระสงฆ์) 

จังหัน ข้ำว  อำหำร 
(ใช้กับ
พระสงฆ์) 

ฉำน่        
/ชัน/ 

กิน           
(ใช้กับ

พระสงฆ์) 

จงฺหำน่/จ็
อง-ฮัน/ 

จังหัน 

ถวำย ให้ มอบให้ ตังวำย ของถวำย ถฺวำย  /
ทฺวำย/ 

ถวำย ตงฺวำย      
/ต็อง-วำย/ 

ของถวำย 

ตรง ไม่คดโค้ง  
ไม่เอียง 

ด ำรง ทรงไว้  ชูไว้ ตฺรง่        
/ตฺร็อง/ 

ตรง ตมฺรง่      
/ต็อม-        
ร็อง/ 

ด ำรง              
ท ำให้ตรง  
เพ่ง 

บวช ถือเพศเป็น
ภิกษุ 
สำมเณรหรือ
นักพรตอ่ืนๆ 

ผนวช บวช         
(รำชำ.) 

บวส    
/บัวะฮ์/ 

บวช ผฺนวส          
/พฺนัวะฮ์/ 

กำรบวช 

ตรำ ก ำหนดไว้ 
จดจ ำไว้ 

ต ำรำ แบบแผน
ที่ว่ำด้วย
หลักวิชำ
ต่ำงๆ 

ตฺรำ    
/ตฺรำ/ 

ตรำ ตมฺรำ       
/ต็อม-รำ/ 

ต ำรำ 

 กตัญญู  ชูชื่น (2543 : 52 - 55) กล่ำวว่ำ หลักหรือกำรน ำค ำภำษำต่ำงประเทศมำใช้ใน
ภำษำไทยนั้น มีข้อส ำคัญอยู่ตรงที่ต้องปรับปรุงให้เข้ำกันได้ทั้งรูปและเสียงในภำษำไทย เพ่ือให้สะดวก
ในกำรใช้เขียน  ในกำรใช้อ่ำน และกำรตีควำมหมำย กำรน ำภำษำเขมรมำใช้ในภำษำไทยสรุปได้ดังนี้ 
 1. เขียนเหมือนหรือใกล้เคียงกับเขมรและอ่ำนอย่ำงเขมร เช่น 

  เขมรเขียน   เขมรอ่ำน   ไทยใช้ 
  กฺรำบ    กฺรำบ    กรำบ 
  เกีด    เกิด    เกิด 
  ขฺลำ    ขฺลำ    ขลำ 
  สฺลำ    สฺลำ    สลำ  
 2. เขียนอย่ำงเขมรแต่อ่ำนอย่ำงไทย เช่น 

  เขมรเขียน   เขมรอ่ำน   ไทยใช้ 
  กงฺวล    ก็องว็อล    กังวล 
  ควร    กัวร์    ควร 
  เชีง    เจิง    เชิง 
  งำย    เงียย    ง่ำย 
  ตฺรง    ตฺร็อง    ตรง 
  รเบียบ    โรเบียบ    ระเบียบ 
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3. ไทยใช้ตำมเสียงอ่ำนของเขมร  เช่น 

  เขมรเขียน   เขมรอ่ำน   ไทยใช้ 
  เกีย    เกย    เกย 

  เขฺนีย    เขฺนย    เขนย 

  ขฺล ำง    ขฺลัง    ขลัง 
  จำบ่    จับ    จับ 

  เปฺรี    เปฺรอ    เปรอ 

4. ไทยดัดแปลงตัวเขียนและเสียงอ่ำน  เช่น 

  เขมรเขียน   เขมรอ่ำน   ไทยใช้ 
  ก เฏำ    ก็อมเดำ    ก ำเดำ 
  ขึง    เคิง    ขึ้ง 
  จ ณง    จ็อมน็อง   จ ำนง 
  สุม    โสม    สรวม (ขอ)   
5. ไทยดัดแปลงตัวสะกด  เช่น 

  เขมรใช้   ไทยใช้   เขมรใช้  ไทยใช้ 
  กฺรำล   กรำน   ขฺลำจ  ขลำด  

  แขฺล   แขน   ฎำจ่  (ผฺฎำจ่) เด็จ  (เผด็จ) 
  ถฺนล   ถนน   โปรส  โปรด 

  รมำส   ระมำด   เลฺมีส  ละเมิด 

6. ไทยเปลี่ยนแปลงควำมหมำย  เช่น 

  ค ำเขมร   ควำมหมำยเขมร   ควำมหมำยไทย 

  ขฺจอก (กระจอก)  ง่อย    ยำกจน  ไม่ภูมิฐำน 

  โขฺมด   ผีทั่ว ๆ ไป   ผีก๊กหนึ่ง 
  ฉฺลอง   ข้ำม    พิธีฉลอง 
  เสนียด   หวีทั่ว ๆ ไป   หวีชนิดหนึ่ง 
7. ยืมมำใช้เฉพำะถิ่น  เช่น 

  มึก  ภำคใต้ใช้ ควำมหมำยว่ำ  ดื่มน้ ำอย่ำงกระหำย 

  มุด  ภำคใต้ใช้ ควำมหมำยว่ำ  ด ำน้ ำ 
  จัด  ภำคใต้ใช้ หมำกจัด หมำยควำมว่ำ หมำกแก่จัด 

  ฉฺมวย  ภำคใต้ใช้ หมวย  หมำยควำมว่ำ ขลัง 
  แบะ  ภำคใต้ใช้ แบะพลู  หมำยควำมว่ำ พลู  1  เรียง 
8. ไทยใช้ค ำแผลง  (พยัญชนะ – สระ – ตวัสะกด)  และอ่ำนอย่ำงไทย  เช่น 

แผลง กัญ   เป็น  กระ  เช่นกัญจก – กระจก   กัญจัง – กระจัง   กัญเชอ – กระเชอ 
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แผลง  กัณ   เป็น  กระ  เช่นกัณฏึง – กระดึง   กัณโฏล – กระโดน  กัณเฏียด – กระเดียด 

แผลง  กัน    เป็น  กระ  เช่น   กันโถร – กระโถน   กันโทง – กระทง (ใส่ของ) 
แผลง  กัญ   เป็น  ตะ    เช่น   กัญแจฺรง – ตะแกรง 
แผลง  กัน   เป็น   ตะ   เช่น    กันไตฺร – ตะไกร 

แผลง  กฺร   เป็น   กระ  เช่น    กฺรบี – กระบือ  กฺรหำย – กระหำย 

แผลง  กฺร   เป็น   ข     เช่น    กฺรมวน – ขมวน  กฺรอม – ขอม 

แผลง  ก.   เป็น  กระ   เช่น   กฺดำร – กระดำน  โกฺดง – กระโดง 
แผลง  ขฺ    เป็น  กระ   เช่น   ขฺจำย – กระจำย  ขฺจัด – กระจัด 

แผลง  คฺ   เป็น  กระ   เช่น   คฺรวัด – กระหวัด  คฺวี – กระวี 
แผลง  ก   เป็น   ตะ  เช่น    กกร – ตะกอน   กกำย – ตะกำย 

แผลง  ค   เป็น   ตะ  เช่น    คคีร – ตะเคียร  คคฺรีว – ตะคริว 

แผลง  จัง  เป็น   ตะ  เช่น    จังกูด – ตะกูด  จังเกียง – ตะเกียง 
แผลง  ชฺร  เป็น   ทร  เช่น    ชฺรำบ – ทรำบ  แชฺรก – แทรก 

 แผลง  ฌ   เป็น   ทะ  เช่น          โฌฺมล – ทะโมน   เฌฺลำะ – ทะเลำะ 

 แผลง  ฏ   เป็น   ด    เช่น          เฏีม – เดิม   เฏีร – เดิน  ฏ เณีร – ด ำเนิน 

 แผลง  ตฺร  เป็น   ตระ  เช่น        ตฺรกำล – ตระกำล   ตฺรกูล – ตระกูล   ตฺรกง – ตระกอง 
 แผลง  บัญ เป็น   บรร  เช่น        บัญจง – บรรจง  บัญจบ – บรรจบ  บัญจุะ – บรรจ ุ

 แผลง  บัณ เป็น   บรร  เช่น        บัณฎำ – บรรดำ 
 แผลง  บัน เป็น    บรร  เช่น       บันทัด – บรรทัด   บันทุก – บรรทุก 

 แผลง  ปฺร เป็น    ประ  เช่น       ปฺรกัน – ประกัน  ปฺรเคน – ประเคน  ปฺรจวบ – ประจวบ 

 แผลง  ผ.  เป็น    ประ  เช่น       ผฺกำย – ประกำย  ผฺจง – ประจง  ผฺสำน – ประสำน 

 แผลง  อ    เป็น   อ ำ   เช่น        ก ลัง – ก ำลัง  บ เรี – บ ำเรอ  ท ลำย – ท ำลำย                 
อ ณำจ –อ ำนำจ 

อนึ่ง  ในกำรแผลงค ำ บำงทีไทยก็แผลงไปไกลจำกภำษำเดิมของเขำมำก จนบำงครั้งจับเค้ำได้
ยำก  เช่น  มฺรัก - แม่รัก    เมฺรญฆฺวำล – รังควำน    ฤสฺสีสฺรุก  (ไผ่บ้ำน) – (ไผ่)  สุก  ฤสฏูง               
(รำกมะพร้ำว) – (โรค) ริดสีดวง   ถฺมรำย (หินรำย) – สมอรำย (บำง)  ฉฺนัง  (หม้อ) – (บำง)  เชือก
หนัง  (เขำ)   สมฺบุก  (รังนก) – (เขำ)  เป็นต้น 

 ในวรรณคดีของไทย กวีมักจะแผลงค ำให้ผิดแปลกไปจำกเดิม เพรำะต้องกำรควำมไพเรำะ
ของเสียง  เช่น  กระพุ่ม – กรรพุ่ม  กระหำย – กรรหำย – กัลหำย   ประสำน – บรรสำน               
บังหำญ – บรรหำญ  เป็นต้น  ในเรื่องนี้ผู้ศึกษำควรใช้ควำมสังเกตให้ดี 

จำกวิธีกำรรับค ำภำษำเขมรมำใช้ในภำษำไทยดังที่กล่ำวไว้ข้ำงต้นมีหลำยวิธีซึ่งสำมำรถสรุปได้ 
คือ กำรเขียนเหมือนหรือใกล้เคียงกับเขมรและอ่ำนอย่ำงเขมร  เขียนอย่ำงเขมรแต่อ่ำนอย่ำงไทย   
ไทยใช้ตำมเสียงอ่ำนของเขมร  ไทยดัดแปลงตัวเขียนและเสียงอ่ำน  ไทยดัดแปลงตัวสะกด                  
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ไทยเลือกใช้เฉพำะค ำเดิม  เลือกใช้เฉพำะค ำแผลง  และใช้ทั้งค ำเดิมและค ำแผลง  ซึ่งวิ ธีกำรเหล่ำนี้
เป็นกำรปรับเพื่อให้เข้ำกับระบบกำรใช้ในภำษำไทย และกำรออกเสียงของคนไทย  
 

กำรกลำยควำมหมำย 

วัลยำ  ช้ำงขวัญยืน (2555 : 218 – 225) กล่ำวไว้ว่ำ เมื่อไทยยืมค ำเขมรเข้ำมำใช้นั้นบำงค ำ
ใช้ในควำมหมำยคงเดิม บำงค ำมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงด้ำนควำมหมำย ซึ่งอำจเปลี่ยนในลักษณะ  
ควำมหมำยแคบเข้ำ  ควำมหมำยกว้ำงออก  หรือควำมหมำยย้ำยที่  ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 

1. ควำมหมำยคงเดิม 

  ค ำที่ไทยใช้     ค ำเขมร 
 ค ำ  ควำมหมำย 

 กระจก  แก้วที่ท ำเป็นแผ่น   กญฺจก่  /ก็อญ – จ็อก/ 
 ก ำจัด  ขับไล่  ปรำบ  ท ำให้สิ้นไป   ก จำต่  /ก็อม – จัด/ 
 ก ำธร  สนั่น  หวั่นไหว  สะเทือน   ก ทร  /ก็อม – โต/ 
 บัง  กัน  กั้นหรือปิดไม่ให้เห็น   บ ำง  /บัง/ 
   ไม่ให้ผ่ำน 

 เพรง  ก่อน  เก่ำ  เช่น  แต่เพรงกำล  เพฺรง  /เปฺรง/ 
 ระเบียง  พ้ืนเรือนที่ต่อออกไปทำงด้ำนข้ำง  รเบียง  /โร็ – เบียง/ 
   มีหลังคำคลุม ; โรงแถวที่ล้อมรอบ 

   พระอุโบสถหรือวิหำร 

 แสวง  เที่ยวหำ  เสำะหำ  ค้นหำ   แสฺวง  /แซฺวง/ 
2. ควำมหมำยแคบเข้ำ 

 ค ำยืมจำกภำษำเขมรที่มีควำมหมำยแคบเข้ำนั้น หมำยถึง ค ำที่ยืมนั้นมีควำมหมำยน้อยกว่ำที่
ใช้อยู่เดิมในภำษำเขมรหรือหมำยถึง  ค ำที่ยืมมำนั้นใช้ในควำมหมำยเจำะจงกว่ำค ำเดิมในภำษำเขมร 
ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 
     2.1 ค ำท่ียืมมำมีควำมหมำยน้อยกว่ำค ำที่ใช้อยู่เดิมในภำษำเขมร 

   ค ำที่ไทยใช้    ค ำเขมร 
 ค ำ  ควำมหมำย   ค ำ  ควำมหมำย 

 กรรแสง  ผ้ำสไบ   กนฺแสง /ก็อน – แซง      ผ้ำเช็ดปำก  ผ้ำเช็ดมือ
                 ผ้ำขำวม้ำ 
ขนอง  หลัง  ใช้เป็นรำชำศัพท์ ขฺนง  /คฺนอง/           หลัง ; สันเขำหรือ 

   ว่ำ  พระขนอง     เนินเขำ 

 จังกูด  หำงเสือเรือ  จงฺกูต  /จ็อง – โกว์ด/ หำงเสือเรือ 

   (ใช้ในวรรณคดี)     พวงมำลัยรถ 



60 

 

เฉลย  อธิบำยหรือชี้แจงข้อ  เฉฺลีย  /เชฺลย/  ขำน  ขำนรับ  
ตอบ ปัญหำต่ำง ๆ ให้เข้ำใจ                เฉลย 

 ผกำ  ดอกไม้ (ใช้ในวรรณคดี)  ผฺกำ  /พฺกำ/  ดอกไม้  ดอก 

ออกดอก  มี
ดอก 

 ลออ  งำม    ลฺอ  /ลฺออ/  สวย  งำม  ด ี

 สะเทิน  ครึ่งๆ กลำงๆ  ก้ ำกึ่ง  เสฺทีร  /เซฺตอ/  ก้ ำก่ึง  ไม่เต็ม   
      2.2 ค ำท่ียืมมำใช้ในควำมหมำยเจำะจงกว่ำเดิมในภำษำเขมร 

   ค ำที่ไทยใช้    ค ำเขมร 
 ค ำ  ควำมหมำย   ค ำ   ควำมหมำย 

 ตะบัน  เครื่องต ำหมำกของคนแก่  ตฺบำล่  /ตฺบัล/  ครก 

   มีรูปคล้ำยกระบอก 

   โดยมำกท ำด้วยทองเหลือง 
3. ควำมหมำยกว้ำงออก 

 ลักษณะของควำมหมำยกว้ำงออกที่ปรำกฏในค ำยืมภำษำเขมร  มี  2  แบบ  คือ  ค ำที่ยืมมำ
มีควำมหมำยมำกกว่ำที่ใช้อยู่ในภำษำเขมร  และค ำที่ยืมมำใช้ในควำมหมำยทั่วไป  แต่ค ำเดิมในภำษำ
เขมรมีควำมหมำยจ ำกัด  เช่น 

    3.1 ค ำท่ียืมมำมีควำมหมำยมำกกว่ำที่ใช้อยู่ในภำษำเขมร 

ค ำที่ไทยใช้ ค ำเขมร 
ค ำ ควำมหมำย ค ำ ควำมหมำย 

เจริญ เติบโต  งอกงำม  มำกขึ้น เจฺรีน /เจฺริน/ มำก 

ด ำรง ทรงไว้ ชูไว้ ท ำให้คงอยู่ เช่นด ำรง
วงศ์ตระกูล ; ตรง  เที่ยง 

ฎ รง่, ตมฺรง่ 
 /ด็อม–ร็อง 
ต็อม – ร็อง/ 

ท ำให้ตรง  เล็งให้ตรง 

เรียน ศึกษำเพ่ือให้เจนใจจ ำได้ให้เกิดควำมรู้
ควำมเข้ำใจหรือควำมช ำนำญ; บอก
ให้ผู้ใหญ่หรือนำยทรำบ 

เรียน /เรียน/ เรียน  ฝึก  หัด 

สนอง แทน  ในค ำว่ำ ตอบสนองหรือรับ
สนอง; โต้ตอบ 

สฺนง /ซฺนอง/ ผู้แทน 
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       3.2 ค ำท่ียืมมำใช้ในควำมหมำยทั่วไปแต่ค ำเดิมในภำษำเขมรมีควำมหมำยจ ำกัด 

ค ำที่ไทยใช้ ค ำเขมร 
ค ำ ควำมหมำย ค ำ ควำมหมำย 

ล ำเนำ แนว  แถว  แถบ  ถิ่น ล เนำ  /ลุม – 
นึว/ 

ที่อยู่ เช่น ป่ำเป็นที่อยู่ของสัตว์ 

ก ำธร สนั่น  หวั่นไหว  สะเทือน  ก ทร  /ก็อม – 
โต/ 

บันลือเสียงตีรัว 

 

เพลำ  ตัก  ขำ; แกนส ำหรับสอดดุมรถหรือ
ดุมเกวียนโดยปริยำยหมำยถึง แกน
ส ำหรับให้ล้อหรือใบจักรหมุน 

เภฺลำ  /พฺลึว/ ขำ  ขำอ่อน  ตักเพลำรถ 

 

4. ควำมหมำยย้ำยที่ 
ในกรณีที่ควำมหมำยของค ำยืมภำษำเขมรเปลี่ยนแปลงไป  ซึ่งอำจมีเค้ำควำมหมำยเดิม

หรือไม่ก็ได้  เรำเรียกว่ำ  ควำมหมำยย้ำยท่ี  ดังตัวอย่ำงต่อไปนี้ 
ค ำที่ไทยใช้    ค ำเขมร 

 ค ำ  ควำมหมำย   ค ำ   ควำมหมำย 

 ขจ ี  งำมสดใส  ใช้ในค ำว่ำ  ขฺจี  /เคฺจ็ย/  ดิบ  อ่อน 

   เขียวขจี 
 ด ำเนิน  เดิน  ไป  ให้เป็นไป  เช่น ฎ เณีร  /ด็อม – เนอ/      กำรเดิน ท่ำเดิน 

ด ำเนินงำน  ด ำเนินชีวิต   กำรด ำเนิน เหตุกำรณ์ 
         เรื่องรำวที่ด ำเนินไป 

        เรื่องหรือเหตุ 
 บังอร  นำง ; เด็กๆ ที่ก ำลังน่ำรัก         บงฺอร /บ็อง – อร/   ท ำให้ดีใจ ล่อให้ดีใจ 

 ระเบียน  ทะเบียน  แบบ  รเบียน  /โร–็ เบียน/ควำมรู้ที่ได้จำก 

กำรเรียน 

 ลบอง  แบบ  ฉบับ ; แต่ง  ท ำ  ลฺบง /ลฺบอง/  ทดลอง ประลองฝีมือ 

 สรุปกำรรับค ำยืมภำษำเขมรในภำษำไทย นอกจำกจะมีวิธีกำรรับค ำ  กำรกลำยเสียงในค ำ                    
ซึ่งควำมหมำยของค ำจะไม่มีกำรเปลี่ยนแปลง แต่ยังมีค ำอีกส่วนหนึ่งที่ไทยรับมำแล้ วเปลี่ยนแปลง
ควำมหมำยโดยมีกำรเปลี่ยนแปลงในลักษณะต่ำง ๆ ได้แก่ ควำมหมำยแคบเข้ำ  ควำมหมำยกว้ำงออก  
และควำมหมำยย้ำยที่ ในกำรเลือกรับมำใช้สำมำรถเลือกใช้ได้ตำมควำมเหมำะสม  
 

กำรสร้ำงค ำแบบไวยำกรณ์ภำษำเขมร 
  ค ำยืมภำษำเขมรเข้ำมำใช้อยู่ในภำษำไทยจ ำนวนมำกดังได้กล่ำวไว้แล้ว ค ำยืมภำษำเขมร
เหล่ำนั้นได้น ำมำใช้เป็นเวลำนำน จนบำงค ำไม่สำมำรถจะแยกได้ว่ำเป็นค ำมรดกภำษำไทยหรื อค ำยืม
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เขมร เช่น รำบ จอง จง จ ำ ระวัง ประหยัด สะเดำะ ฯลฯ แต่อย่ำงไรก็ตำมหำกศึกษำกระบวนกำร
สร้ำงค ำศัพท์ตำมไวยำกรณ์ภำษำเขมรอำจจะท ำให้เข้ำใจได้ว่ำ ค ำข้ำงต้นมีใช้ในภำษำไทยและภำษำ
เขมร และมีแนวโน้มที่จะเป็นค ำยืมภำษำเขมรมำกกว่ำค ำมรดกของไทย 

 กำรที่ภำษำไทยปัจจุบันมีค ำยืมภำษำเขมรจ ำนวนมำกและน ำเข้ำมำใช้เป็นเวลำนำน จึงพบว่ำ
กระบวนกำรสร้ำงค ำแบบภำษำเขมรจึงเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของไวยำกรณ์ไทยด้วย ทั้งกำรเติมอุปสรรค
และกำรลงอำคม (ค ำแผลง) หำกเรำพิจำรณำค ำพ้ืนฐำนภำษำเขมรและค ำพ้ืนฐำนภำษำไทย จะพบว่ำ
ทั้งภำษำเขมรและภำษำไทยมีค ำตรงกันจ ำนวนมำก และค ำเหล่ำนั้นยำกที่จะชี้ชัดว่ำเป็นค ำยืมเขมร 
หรือค ำยืมไทย (ค ำไทยปะปนอยู่ในภำษำเขมร) ซึ่งแสดงว่ำสมัยอดีตชำวไทยและเขมรมีควำมสัมพันธ์
กันใกล้ชิดทำงด้ำนวัฒนธรรม โดยเฉพำะภำษำพูด 

 กำรสร้ำงค ำของไวยำกรณ์เขมรมี 4 แบบ คือ (1) กำรเติมอุปสรรค (2) กำรลงอำคม (3) กำร
อัพภำสหรือกำรซ้ ำค ำ (4) กำรสร้ำงค ำแบบประสม เช่น ปฺรำก่แข (เงินเดือน) ภฺน เภฺลีง (ภูเขำไฟ) ใน
ที่นี้จะอธิบำยเฉพำะกระบวนกำรสร้ำงค ำเขมรที่มีอิทธิพลต่อไวยำกรณ์ไทย คือกำรเติมอุปสรรคและ
กำรลงอำคม  (ธวัช  ปุณโณทก, 2553: 170-178) สรุปได้ดังนี้ 
 1. กำรเติมอุปสรรค 

 กำรเติมอุปสรรค คือกำรเติมหน้ำค ำ เพ่ือท ำให้ค ำนั้นเปลี่ยนหน้ำที่ คือท ำค ำกริยำให้เป็น
ค ำนำมหรือกริยำกำรีต และมีควำมหมำยใหม่ด้วย เช่น 

  เติมอุปสรรค  ไทยใช้   แปลว่ำ 

เกิด (=ขึ้น) บงฺเกิด   บังเกิด   ให้ก ำเนิด  เป็นขึ้น 

โฉด (=โง่) บญฺโฉด   บัญโฉด   ท ำให้โง่  หลอก 

เหิร (=เหำะบิน) บงฺเหิร   บังเหิน   ท ำให้บิน 

 1.1 กำรเติมอุปสรรค บ   กำรเติม บ  ข้ำงหน้ำค ำเพ่ือท ำค ำกริยำหรือค ำวิเศษณ์ให้เป็นกริยำ 
กำรีต (ท ำให้) อุปสรรค บ  เมื่ออยู่หน้ำค ำให้เปลี่ยนนิคหิตเป็น ง ญ ณ น ม ตัวหนึ่งตัวใดตำมพยัญชนะ
วรรคที่เป็นต้นเสียงของค ำนั้น ๆ เช่น 

      ค ำเดิม          เติมอุปสรรค  ไทยใช้   แปลว่ำ 

คำบ่ (=ถูกต้อง)  บงฺคำบ่ (บ็องเกือ็บ) บังคับ   ท ำให้ถูกต้อง  ค ำสั่ง 

จง่ (=อยำก)  บญฺจง (บ็อนจง)  บรรจง  ประจง  ท ำให้ดี 
บวง (=บูชำ)  บ บวง (บ็อมบวง)  บ ำบวง              บูชำ เช่น“ทุกทิศทั่วบ ำบวง  
           สันรวงโอนอำรำธนำแล”  
           (มหำชำติค ำหลวง, มัทรี 
จุะ (=ใส่)   บญฺจุะ (บ็อนโจะ) บรรจุ  ประจุ  ท ำให้เต็ม 

จบ่ (=รอบ)  บญฺจบ่ (บ็อนจ็อบ) บรรจบ   ท ำให้ถึง  ตลอด 

ทุก (=เก็บ วำงไว้)  บนฺทุก (บ็อนตุก)  บรรทุก  ประทุก  ใส่ให้เต็ม 

บำด่ (=หำย)  บ บำด่ (บ็อมบัด)  บ ำบัด   รักษำ ท ำให้หำย 

เพญ (=เต็ม)  บ เพญ (บ็อมเป็ญ) บ ำเพ็ญ   ท ำให้เต็ม 

ควร (=ดี เหมำะสม)  บงฺควร (บ็องกัว)  บังควร   เหมำะอย่ำงยิ่ง 

อำจ (=กล้ำ สำมำรถ)  บงฺอำจ (บ็องอำจ) บังอำจ   ทะนง  กล้ำหำญ 

      1.2 กำรเติมอุปสรรค ป ผ พ ภ หน้ำค ำเพ่ือท ำค ำกริยำและค ำวิเศษณ์ให้เป็นกริยำกำรีต            
หำกต้องกำรให้เป็นเสียงอโฆษะใช้ ป ผ ถ้ำต้องกำรออกเสียงโฆษะ ใช้ พ ภ เป็นอุปสรรค ดังนี้ 
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ค ำเดิม   เติมอุปสรรค  ไทยใช้   แปลว่ำ 

รำย (=กระจำย)  ปฺรำย   ปรำย   ท ำให้กระจำย 

รำบ (=เรียบ)  ปฺรำบ   ปรำบ  ท ำให้เรียบ ปรำบปรำม 

ชิด (=ติด)  ภฺชิด   ประชิด   ท ำให้ติด  สนิท 

จำญ่ (=แพ้)  ผฺจำญ่   ผจญ  ประจัญ  ท ำให้แพ ้

ฎำจ่ (=ขำด)  ผฺฎำจ่   เผด็จ   ท ำให้ขำด 

ลำญ (=แตก หัก)  ผฺลำญ   ผลำญ  ท ำให้วอดวำย ท ำลำย 

เฎีม (=ต้น ก่อน)  เผฺฎีม   เผดิม  ประเดิม  ครั้งแรก 

ฎีง (=รู้)   เผฺฎียง   เผดียง  ท ำให้รู้ บอกให้ทรำบ เช่น 

        “ฆำตเภรีตีกลองป่ำว 

        เผดียงข่ำวแก่พลทั่วแล” 

        (มหำชำติค ำหลวง นครกัณฑ์) 
จ ำ (=คอย เฝ้ำ)  ภฺจ ำ   ประจ ำ  เฝ้ำคอย  อยู่กับท่ี  สม่ ำเสมอ 

โลม (=ปลอบ)  ปฺรโลม   ประโลม   โอ้โลม  ท ำให้พึงใจ 

สม (=รวม)  ผฺสม   ประสม   ปนกัน  รวมกัน 

1.3 กำรเติมอุปสรรค ส   เติมหน้ำค ำเพ่ือแปลงค ำกริยำให้เป็นกริยำกำรีต หรือเป็นค ำนำม มี
ควำมหมำยเปลี่ยนไปเล็กน้อย ซึ่งมักจะแปลว่ำ “ท ำให้” ส  เมื่ออยู่หน้ำค ำจะเปลี่ยนนิคหิตเป็น
พยัญชนะตัวที่ 5  (ง ญ น ณ ม) ของพยัญชนะตัวหน้ำของค ำนั้นๆ เช่น 

ค ำเดิม  เติมอุปสรรค  ไทยใช้   แปลว่ำ 

กด่ (=ทับไว้) สงฺกด่ (ส็องก็อด)  สะกด   ท ำให้หยุด 

รวม (=รวบรวม) ส รวม (ส็อมรวม)          ส ำรวม             สงบ  ระมัดระวัง  ประสมกัน 

แรก (=หำบ) สงฺแรก (ส็องแรก) สำแหรก   ที่ส ำหรับหำบ “กรรเช้ำแสรก  
        (สำแหรก)คำน  ก็พลัดจำก 

        พระอังสำ” 

ณึก (=คิด) ส ณึก (ส็อมนึก)  ส ำนึก   รู้แล้ว  รู้สึก  เข้ำใจ 

ควร (=ดี เหมำะสม) ส ควร (ส็อมกัว) สมควร   ควำมดี  ควำมเหมำะสม 

เริง (=คะนอง สนุก) ส เริง (ส็อมเริง) ส ำเริง    สนุกสนำน 

2. กำรลงอำคม หรือกำรเติมเสียงกลำงค ำ 

กำรลงอำคมในภำษำเขมรที่ไทยน ำมำใช้ในไวยำกรณ์ไทย เรียกว่ำ “ค ำแผลง” แต่กำรลง
อำคมในภำษำเขมรนั้นเป็นกระบวนกำรสร้ำงค ำแบบหนึ่ง เพ่ือสร้ำงค ำเดิมให้มีแง่ควำมหมำยแตกต่ำง
ไปหรือมีควำมหมำยใหม่โดยยังคงเค้ำควำมหมำยของค ำเดิมอยู่ 
    2.1 กำรลงอำคม อ ำ น, อ ำ ณ ค ำศัพท์ที่เป็นค ำโดด(พยำงค์เดียว) ในภำษำเขมรมีกำรแทรกเสียง 
อ ำ น ระหว่ำงพยัญชนะต้นกับสระเพ่ือท ำให้เป็นค ำสองพยำงค์ และเกิดควำมหมำยใหม่ อำคม อ ำ น 
จะใช้กับพยัญชนะต้นเป็นเสียงโฆษะ (พยัญชนะตัวที่ 3 , 4, 5 ในพยัญชนะวรรค) ถ้ำพยัญชนะต้นเป็น
เสียงอโฆษะ (พยัญชนะตัวที่ 1, 2 ในพยัญชนะวรรค) จะแปลงเป็น อ ำ ณ ดังนี้ 
  ลงอำคม  ไทยใช้   แปลว่ำ 

เกีด (=ขึ้น) ก เณีด (ก็อมเนิด)  ก ำเนิด   กำรเกิด  ที่เกิด 

จง (=ผูก) จ ณง (จ็อมนอง)  จ ำนอง   กำรผูกพัน  ก ำหนด แต่ง 
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        “จึงจ ำนองโคลงอ้ำง  
        ถวำยแด่บพิตรเจ้ำช้ำง” 

        (ลิลิตพระลอ) 
จง่ (=อยำก) จ ณง่ (จ็องน็อง)  จ ำนง   ควำมปรำรถนำ  ตั้งใจ 

ฎำก่ (=ใส่ พัก) ฎ ณำก่ (ด็อมนัก)  ต ำหนัก   ที่พัก  บ้ำนเจ้ำนำย 

ติ (=ติเตียน) ฎ ณิะ (ด็อมเนะส์)  ต ำหนิ   กำรต ำหนิ 
คำบ่ (=ถูกต้อง) ค นำบ่ (กมเนือ็บ)  ค ำนับ   เคำรพ  ท ำให้ถูกต้อง 

คำล่ (=เฝ้ำ) ค ำนำล่ (กมเนือ็ล) ก ำนัล   คนเฝ้ำ  นำงก ำนัล 

ทบ่ (=กั้น) ท นบ่ (ตมนุบ)  ท ำนบ   เขื่อนกั้นน้ ำ 

ทูล (=บอกกล่ำว) ท นูล (ตมนูล)  ท ำนูล   ค ำเพ็ดทูล 

สวร (=ถำม) ส นวร (ส็อมนัวร์)  ส ำนวน   ค ำฟ้องศำล  ส ำนวนพูด 

ควร (=ดี เหมำะสม) ค นวร (ก็อมนวร) ค ำนวร   เหมำะสม  เช่น 

        “คิดค้ิวค ำนวรนวย 

        คือธนูอันก่งยง” 

        (สมุทรโฆษค ำฉันท์) 
จำบ่ (=จับ ถือ เริ่ม) จ ณำบ่ (จ็อบเนือบ) จ ำหนับ   มำกยิ่ง 

จำย (=จ่ำย ใช้เงิน) จ ณำย (จ็อมนำย) จ ำหน่ำย   แจกจ่ำย  ขำยไป 

แจก (=แบ่งปัน) จ แณก (จ็อมแนก) จ ำแนก   สัดส่วน  แบ่งส่วน 

โจท (=ถำม) จ โณท (จ็อมโนท)  จ ำโนทย์   ปัญหำ  ค ำฟ้อง 

จ ำ (=คอย เฝ้ำ) จ ณ ำ (จ็อมน ำ)  จ ำน ำ   จดจ ำ  หมำยไว้ให้จ ำได้ 
จน (=แพ้ ยำกจน) จ นน (จ็อมนน)  จ ำนน   ยอมแพ้ 

ฉฺงำย (=ไกล) จ งำย (จ็อมงำย)  จ ำงำย   ทำงไกล  ห่ำงจำก เช่น 

        “หำกใหเ้จ้ำตูฉิบหำย 

        จ ำงำยพรำกพระบุรี” 

        (มหำชำติค ำหลวง, ชูชก) 
ฌื (=เจ็บ ไข้) ช งื (จ็วมงือ)  ช ำงือ   วิตก  ป่วย  เป็นไข้ เช่น 

        “ตำชุ่มชื่นช ำงือใจ” 

        (มหำชำติค ำหลวง, ฉกษัตริย์) 
 2.2 กำรลงอำคม -    (นิคหิต)  กำรลงอำคมนิคหิต เป็นกระบวนกำรสร้ำงค ำเหมือนกับกำรลง
อำคม อ ำ น ข้ำงต้น ต่ำงกันที่ค ำเดิมนั้นมีพยัญชนะต้นเป็นเสียงควบกล้ ำ จึงลงอำคมนิคหิตกลำงค ำได้
ทันที (หำกค ำเดิมมีพยัญชนะต้นธนิตกล้ ำให้แปลงเป็นเสียงสิถิล) ตัวอย่ำง 

  ลงอำคม  ไทยใช้   แปลว่ำ 

ขฺล ำง (=เรี่ยวแรง) ก ล ำง (ก็อมลัง)  ก ำลัง   ก ำลัง  เรี่ยวแรง 

เฉฺลีย (=ตอบ) จ เลีย (จ็อมเลย)  จ ำเลย   ผู้ตอบ  จ ำเลยศำล 

ถฺวำย (=ถวำย) ตงฺวำย (ตองวำย)  ตังวำย   เครื่องถวำย 

ตฺรง่ (=เที่ยงตรง) ฎ รง่ (ด็อมรง)  ด ำรง   ท ำให้ตรง  คงไว้ 
เจฺรียง (=ร้องเพลง) จ เรียง (จ็อมเรียง) จ ำเรียง   เพลง  นักร้อง 

ปฺรำบ (=ท ำให้รำบ) ปํรำบ (บ็อมรำบ) บ ำรำบ   ท ำให้รำบคำบ 
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เปฺรี (=รับใช้) บ เรี (บ็อมเรอ)  บ ำเรอ   คนใช้  บริกำร เช่น 

        “อันว่ำกูบ ำเรอ 

        พณหัว ผู้เป็นผัวผ่ำนเผ้ำ” 

        (มหำชำติค ำหลวง, มัทรี) 
ปฺรำส (=ไม่มี) บ รำส (บ็อมระส์)  บ ำรำส   ท ำให้หมดไป  ปรำศจำก 

ธฺลำย (=พัง) ท ลำย (ตมเลียย)  ท ำลำย   ท ำให้เสียหำย 

รลึก (=นึกถึง) ร ลึก (รมลึก)  ร ำลึก   กำรคิดถึง 

เสฺรจ (=แล้ว) ส เรจ (ส็อมรัจ)  ส ำเร็จ   ท ำให้แล้วเสร็จ 

ปฺรุง (=ตกแต่ง เตรียม) บ รุง (บ็อมรง) บ ำรุง   ท ำให้พร้อม  รักษำ 

เจฺรีน (=มำก) จ เรีน (จ็อมเริน)  จ ำเริญ   มำกขึ้น  เพิ่มเติม 

เฉียง (=เฉ เอียง) จ เหียง (จ็อมเหียง) จ ำเหียง   ครึ่งหนึ่ง  เสี้ยว (พระจันทร์) 
        เช่น “งำเจียงจ ำเหียงแข” 

        (ยวนพ่ำย) 
สฺอำง (=แต่ง) ส อำง (ส็อมอำง)  ส ำอำง   เครื่องตกแต่ง  เครื่องหอม 

สฺอำด (=หมดจด) ส อำด (ส็อมอำด)  ส ำอำด   บริสุทธิ์  ควำมงำม 

คฺรบ่ (=เพ่ิมข้ึน) ค รบ่ (ก็อมโร็บ)  ค ำรบ   ครบถ้วน  ครั้งที่ เช่น 

        ค ำรบสำม 

สฺพำย (=แบก) ส พำย (ส็อมเปียย) ส ำพำย   ถุงย่ำม  กระเป๋ำ  
        (ไทยไม่ค่อยใช้) 
เขฺลำ (=โง่ เขลำ) ก เลำ (ก็อมเกลำ)  ก ำเลำ   ไม่รู้เท่ำทัน  ไม่มีไหวพริบ 

        เช่น “ดุจตักแตนเต้นเห็นไฟ 

        บ่มิใผหนีไกลก ำเลำก ำเลำะ 

        หวังเข็ญ” (อนิรุทธค ำฉันท์) 
จฺรำย (=กระจำย) จ รำย (จ็อมรำย)  จ ำรำย   แผ่ไป  กระจำย  

        เช่น “เสด็จจรจ ำรำยศักดิ์ 
        โสภิต” (ทวำทศมำส) 
กฺรู (=วิ่งพร้อมกัน) ก รู (ก็อมรู)  ก ำร ู   ประดังเข้ำมำ เช่น 

        “ก ำรูคลื่นเป็นเปลว” 

        (โองกำรแช่งน้ ำ) 
ขึง (=โกรธ) ก หึง (ก็อมเฮิง็)  ก ำหึง   ควำมโกรธ  ฉุนเฉียว 

แขง (=กล้ำ) ก แหง (ก็อมแฮง)  ก ำแหง   ข่มเหง (ไทยใช้ –เก่งกล้ำ) 
เกฺฎำ (=ร้อน) ก เฎำ (ก็อมเดำ)  ก ำเดำ   ท ำให้ร้อน (เลือดก ำเดำ) 
        เช่น “ทุกขก ำเดำอำดูร 

        บ่จ ำรูญรำชหฤทัย” 

        (มหำชำติค ำหลวง, วนปเวศ) 
ขฺจี (=ดิบ อ่อน) ก จี (ก็อมเจ็ย)  ก ำจ ี   ดิบ  อ่อนมำก 

สฺนง (=ตอบแทน) ส นง (ส็อมนอง)  ส ำนอง   ทดแทน เช่น 

        “แผ่นหล้ำส ำนองไผท 
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        หนังเสือไท้ท่ำนทรงธำร” 

        (มหำชำติค ำหลวง, มหำพน) 
สฺรวง (=เทพ) ส รวง (ส็อมรวง)  สันรวง   เทวดำ เช่น 

        “ทุกทิศทั่วบ ำบวง สันรวง 

        โอนอำรธนำแล” 

        (มหำชำติค ำหลวง, มัทรี) 
กฺลูน (=กรุณำ) ก ลูน (ก็อมลูน)  ก ำลูน   สงสำร เช่น 

        “ครั้นบ่มิเห็นยิ่งระทด 

        ก ำลูนสลดชีวำ” 

        (มหำชำติค ำหลวง, มัทรี) 
 2.3 กำรลงอำคม น กลำงค ำ ส่วนใหญ่จะเป็นค ำกริยำพยำงค์เดียวเพ่ือท ำให้ค ำกริยำเป็น
ค ำนำม มีควำมหมำยใหม่เป็นค ำนำมที่เกี่ยวข้องกับค ำกริยำนั้นๆ กำรลงอำคม น นั้นถ้ำพยัญชนะต้น
เป็นสิถิลต้องเปลี่ยนเป็นพยัญชนะธนิต (ก-ข ค-ฆ ฯลฯ) เช่น 

   ลงอำคม  ไทยใช้   แปลว่ำ 

เกีย (=หนุน พำก) เขฺนีย (เคฺนย)  เขนย   หมอน (รำชำศัพท์) 
เกีด (=เกิด ขึ้น)  เขฺนีด (เคฺนิด)  เขนิด   ข้ำงขึ้น 

สง (=ตอบแทน ใช้หนี้)  สฺนง (สฺนอง)  สนอง   ตอบแทน 

แบก (=แตก)  แผฺนก (แพฺนก)  แผนก   ส่วนต่ำงๆ 

บวส (=บวช)  ผฺนวส (ผฺนัวะส์)  ผนวช   กำรบวช 

รำบ (=รำบ)  รนำบ (โรเนียบ)  ระนำบ   พ้ืนเรียบ  

 2.4 กำรลงอำคม บ ม กลำงค ำ  ลงอำคม บ กลำงค ำที่มีพยัญชนะต้นเป็นพยัญชนะ              
เศษวรรค ส่วนอำคม ม จะใส่ค ำที่มีพยัญชนะต้นเป็นเสียงสิถิล กำรลงอำคม บ และ ม นี้ก็เพ่ือท ำให้
ค ำกริยำเป็นค ำนำม ตัวอย่ำง 

  ลงอำคม   ไทยใช้   แปลว่ำ 

เรียน (=เรียน) รเบียน (โรเบียน)   ระเบียน   วิชำที่เรียน 

เรียบ (=จัด) รเบียบ (โรเบียบ)   ระเบียบ   จัดแบบแผน 

ร ำ   (=ร ำ) รบ ำ (โรบ ำ)   ระบ ำ   กำรฟ้อนร ำ 

ลำส่ (=ผลิ) ลฺบำส่ (ลฺบะฮ์)   ละบัด   ผลิใบ 

        “ละบัดอันอ่อนเกลี้ยง ฟัดฟุ้น 

         เพียงส ำลีผอง” 

        (มหำชำติค ำหลวง, มหำพน) 
เลง (=เล่น) เลฺบง (ลฺเบง)   เลบง  กำรเล่น เช่น เลบงละคร 

เฎีร (=เดิน) เถฺมีร (ถฺเมอร)   เถมิร   เดินป่ำ  พรำนป่ำ 

เลีส (=เกิน) เลฺมีส (ลฺเมอะส์)   ละเมิด   ล่วงเกิน 

โลภ (=อยำกได้) โลฺมภ (ลฺโมบ)   ละโมบ   ควำมโลภ 

ลือ (=เสียงลือ) รบือ (โรบือ)   ระบือ   เรื่องลือ  เอิกเกริก 
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 สรุป กำรสร้ำงค ำอย่ำงภำษำเขมรนั้น เกิดจำกกำรรับค ำยืมภำษำเขมรมำใช้ในภำษำไทย ซึ่ง
แสดงให้เห็นว่ำภำษำเขมรมีอิทธิพลต่อภำษำไทยเป็นอย่ำงมำก ทั้งด้ำนค ำศัพท์ และกำรสร้ำงค ำขึ้นใช้  
ส่งผลให้ภำษำไทยมีค ำศัพท์ที่มำกพยำงค์ ค ำที่อ่ำนแบบอักษรน ำ ค ำรำชำศัพท์ และค ำที่มีตัวสะกดไม่
ตรงตำมมำตรำ 

 

กำรใช้ค ำยืมภำษำเขมรในภำษำไทย 

 ดังที่กล่ำวแล้วข้ำงต้นเกี่ยวกับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไทยกับเขมร กล่ำวคือ ไทยได้รับอิทธิพล
ต่ำง ๆ จำกเขมร เช่น ศำสนำ  กำรปกครอง  ควำมเชื่อ  ประเพณีวัฒนธรรม วรรณคดีว รรณกรรม 
หรือแม้กระทั่งกำรมีอำณำเขตที่ติดต่อกัน ท ำให้ไทยมีค ำยืมภำษำเขมรมำใช้มำกมำยซึ่งอำจเป็นค ำที่
เกี่ยวกับค ำรำชำศัพท์ค ำที่ใช้ในวรรณคดี ควำมที่เกี่ยวกับประเพณี วัฒนธรรม และค ำที่ใช้ทั่วไป              
ดังตัวอย่ำงที่ วัลยำ ช้ำงขวัญยืน (2555 : 211-218) อธิบำยเกี่ยวกับกำรใช้ค ำยืมภำษำเขมร ดังนี้ 

1. ใช้เป็นค ำสำมัญท่ัวไป 

ค ำยืมภำษำเขมรที่ปรำกฏใช้เป็นค ำสำมัญทั่วไปในภำษำไทยมีอยู่เป็นจ ำนวนมำก คนไทยมัก
คุ้นเคยกับค ำยืมเหล่ำนี้จนบำงครั้งไม่ได้คิดว่ำเป็นค ำยืมก็มี  เช่น 
  ค ำที่ไทยใช้     ค ำเขมร 
 ค ำ ควำมหมำย   ค ำ  ควำมหมำย 

 เกิด เป็นขึ้น  มีข้ึน  ก ำเนิด  เกีต  /เกิด/ เกิด  เป็นได้ 
 กรำบ กรำบ    กฺรำบ  /กฺรำบ/ กรำบ 
 ก ำลัง แรง    ก ล ำง /ก็อม-ลัง/  ก ำลัง 
 ขนุน ชื่อต้นไม้ ผลใหญ่ ภำยนอก ขฺนุร  /คฺนล/ ขนุน 
  เป็นหนำมถี่ ภำยในมียวง 
  สีเหลืองรสหวำน กินได้ 
 ควร เหมำะ  เหมำะสม  ควร  /กัว/ เหมำะ  ควร 
 ครบ ถ้วน  เต็มจ ำนวนที่ก ำหนดไว้ คฺรบ่  /กฺรุบ/ ครบถ้วน 
 สงัด เงียบ    สฺงำต่  /ซฺงัด/ เงียบ 
 ค ำยืมภำษำเขมรที่ใช้เป็นค ำสำมัญทั่วไปนี้  นอกจำกจะใช้ตำมล ำพังเป็นค ำเดี่ยวแล้ว ใน
ภำษำไทยยังใช้ค ำเหล่ำนี้บำงค ำร่วมกับค ำไทยหรือค ำบำลีและสันสกฤตในลักษณะของค ำซ้อนอีกด้วย  
เช่น 
 ใช้ซ้อนกับค ำไทย 

 กรำบไหว้   แกะสลักขจัดปัดเป่ำ  ค้ ำประกัน  เงียบสงัดเจริญงอกงำม  เจริญเติบโต ซื่อตรง
ท ำลำยล้ำง  ถนนหนทำง  ปรุงแต่ง  ผลัดเปลี่ยน พังทลำยระเบียบเรียบร้อย ระลึกนึกถึง ร ำพึงคิด  
ล้ำงผลำญสงบนิ่ง  เสงี่ยมเจียมตัว  แสวงหำ  หัวกบำล  พอเหมำะพอควรด ำรงคงอยู่  บรรเทำเบำบำง  
เล่ำแจ้งแถลงไข 

 ใช้ซ้อนกับค ำบำลีสันสกฤต 

 กรำบนมัสกำร  ฉงนสนเท่ห์  ชัยชนะ ถนอมรักษำ  สงบสุข อ ำนำจรำชศักดิ์ 
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2. ใช้เป็นค ำในวรรณคดี 
 ถ้อยค ำในวรรณคดีไทยหลำยเรื่องที่กวีได้บรรจงร้อยกรองขึ้นมำอย่ำงไพเรำะ งดงำมนั้น 
นอกจำกจะประกอบด้วยค ำไทยและค ำบำลีและสันสกฤตแล้ว ยังมีค ำยืมภำษำเขมรปะปนอยู่ด้วยเป็น
จ ำนวนมำก  ค ำเขมรเหล่ำนี้บำงค ำเรำก็รู้จักคุ้นเคย เพรำะมักปรำกฏใช้ซ้ ำ ๆ อยู่ในวรรณคดีหลำย
เรื่อง แต่ก็มีค ำเขมรอีกจ ำนวนไม่น้อยที่ไม่ค่อยพบหรือพบเพียงครั้งเดียวในวรรณคดีเรื่องเดียว ดัง
ตัวอย่ำงต่อไปนี้ 
  ค ำที่ไทยใช้     ค ำเขมร 
 ค ำ  ควำมหมำย   ค ำ   ควำมหมำย 

 กรรเจียก ดอกไม้ทัด : ห ู   ตฺรเจียก /ตร็อ-เจีย/ ห ู
 กรรแสง  ผ้ำสไบ    กนฺแสง  /ก็อน-แซง/ ผ้ำเช็ดปำก 
          ผ้ำเช็ดมือ 
 กันเมียง  เด็ก    เกฺมง  /เคฺมย์ง/  เด็ก 
 ขจร  ฟุ้งไป    ขฺจร  /คฺจอ/  ใต้  ล่ำง 

ฟุ้งไปทั่ว มักใช้คู่                 
กับ ขฺจำย  เป็น  ขฺจร 

                                                                                                ขฺจำย  หมำยถึง 
    เฟ่ืองฟุ้ง มักใช้กับ 

                                                                                               ชื่อเสียง 
 ขลำ  เสือ    ขฺลำ  /คฺลำ/           เสือ 
 จังกูด  หำงเสือเรือ   จงฺกูต  /จ็อง-โกฺว์ด/       หำงเสือเรือ 
 ตระบอก กลีบ    ตฺรบก  /ตฺร็อ-บอก/       กลีบ 
 ไถง  ตะวัน  วัน   ไถฺง  /ทฺงัย/          ดวงตะวัน  วัน 
 ผกำ  ดอกไม้    ผฺกำ  /พฺกำ/           ดอกไม้ 

      พเยีย      พวงดอกไม้          ภฺญี  /พฺญี/      พวงดอกไม้ ลวดลำย 
             พวงดอกไม่ที่เขียน 

       หรือสลักให้เกี่ยวพันกัน 
 สลำ  หมำก    สฺลำ  /ซฺลำ/  หมำก 
 สด ำ  ขวำ    สฎ ำ /ซฺด ำ/  ขวำ 

3. ใช้เป็นค ำรำชำศัพท์ 
 ค ำยืมภำษำเขมรที่ใช้เป็นค ำรำชำศัพท์ในภำษำไทยมีอยู่ 2 ประเภท คือ   
    3.1 ค ำที่เป็นรำชำศัพท์อยู่แล้วในภำษำเขมร ไม่ต้องมีค ำว่ำ ทรง พระหรือ ทรงพระ
น ำหน้ำ  เช่น 
  ค ำที่ไทยใช้      ค ำเขมร 
ค ำรำชำศัพท์  ควำมหมำย  ค ำรำชำศัพท์ ค ำธรรมดำ ควำมหมำย 

ตรัส   พูด   ตฺรำส่  /ตฺระฮ์/ นิยำย  สฺฎี พูด 
ถวำย   ให้  มอบให้  ถฺวำย  /ทฺวำย/ โอย ให้  มอบให้ 
         (ใช้แก่เจ้ำนำย 
      และพระภิกษุสงฆ์) 
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บรรทม   นอน   ผฺท   /พฺตุม/       เฎก นอน 
เสด็จ   ไป   เสฺฎจ  /ซฺดัจ/ เทำ ไป 
เสวย                     กิน  เสพ                        โสฺวย  /โซฺวย/            ญ ำ        เสวยได้รับเป็น

ค ำโบรำณปัจจุบัน
ใช้โสย) 

   3.2 ค ำธรรมดำของเขมรที่ไทยน ำมำใช้เป็นรำชำศัพท์จะเติมค ำว่ำ ทรง  พระหรือทรงพระ
น ำหน้ำ  เช่น 
  ค ำรำชำศัพท์   ควำมหมำย  ค ำเขมร 
  ทรงด ำเนิน   เดิน   ฎ เณีร  /ด็อม-เนอ/ 
  ทรงทรำบ   รู้   ชฺรำบ  /เจฺรียบ/ 
  พระขนอง   หลัง   ขฺนง  /คฺนอง/ 
  พระด ำริ    ควำมคิด   ต ริะ  /ต็อม – เระฮ์/ 
  พระด ำรัส   ค ำพูด   ตมฺรำส่ /ต็อม – ระฮ์/ 
  ทรงพระเจริญ   อ้วน   เจฺรีน  /เจฺริน/ 
  ทรงพระส ำรำญ   สบำย  ไม่เจ็บป่วย ส รำล  /ซ็อม – รำล/ 

จำกตัวอย่ำงกำรใช้ค ำรำชำศัพท์ข้ำงต้นอำจกล่ำวได้ว่ำวิธีกำรสร้ำงค ำรำชำศัพท์ด้วยกำรเติม
ค ำว่ำ  พระ  ทรง  ทรงพระ  น ำหน้ำค ำธรรมดำ  กำรใช้ค ำบำลีสันสกฤตเป็นรำชำศัพท์  ตลอดจนกำร
รับค ำรำชำศัพท์เขมรบำงค ำมำเป็นรำชำศัพท์ไทยด้วย  ล้วนเป็นเครื่องยืนยันว่ำไทยรับรูปแบบกำรใช้
รำชำศัพท์มำจำกเขมร 

 

หลักกำรสังเกตค ำยืมภำษำเขมรในภำษำไทย 

ไทยรับค ำเขมรมำใช้ในภำษำไทยเป็นจ ำนวนมำก ดังที่ บรรจบ  พันธุเมธำ (2523: 7)               
กล่ำวว่ำ  “ภำษำที่ส ำคัญรองจำกภำษำบำลีสันสกฤต  ได้แก่  ภำษำเขมร”  ไทยรับภำษำเขมรทั้งที่
เป็นค ำธรรมดำ  เช่น  เกิด  เดิน  เจริญ  จมูก  ฯลฯ  และค ำรำชำศัพท์  เช่น  โปรด  เสด็จ   เสวย  
สรง  ฯลฯ  เรำจะเห็นว่ำภำษำเขมรส่วนหนึ่งมีรูปลักษณะของภำษำค ำโดด  ซึ่งเหมือนกับภำษำไทย
และไทยยังรับเอำวิธีกำรแผลงค ำ (กำรเติมอุปสรรค  และกำรลงอำคม)  ของเขมรมำใช้ภำษำไทยด้วย  
ค ำยืมท่ีรับมำก็ดัดแปลงเสียง รูปค ำแบบไทย แต่เรำก็พอมีหลักสังเกตค ำเขมรในภำษำไทยได้ดังต่อไปนี้ 
 1. สังเกตจำกค ำโดดหรือค ำพยำงค์เดียวของเขมรที่ไทยยืมมำ เนื่องจำกค ำโดดเหล่ำนี้มี
ลักษณะเหมือนค ำไทยมำก จึงต้องอำศัยกำรจ ำให้ดีว่ำค ำใดเป็นค ำเขมร ค ำใดเป็นค ำไทย ค ำยืมภำษำ
เขมรที่เป็นพยำงค์เดียว  เช่น 

   เดิน   เกิด   แข 

   ช่วย   เลิก (ยก)  โดย  (ตำม) 
   เหิน   ตัก   จง 
   เชิง  (ตีน)  ศก (ผม)   ชุม   
 2. สังเกตจำกค ำควบกล  ำในภำษำเขมร นอกจำกจะมีค ำควบกล้ ำ  ร  ล   ว  อย่ำงไทยแล้ว 
ค ำควบกล้ ำของเขมรยังหมำยถึงพยัญชนะซ้อนกันสองตัว  เขมรนิยมมีเสียงควบกล้ ำในพยำงค์หน้ำ  
โดยใช้พยัญชนะต้นซ้อนกันสองตัวประสมสระเดียวกัน  ออกเสียงพร้อมกันด้วย  ดังนี้ 
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     2.1  ค ำที่ควบกล้ ำ  ร  ล  ว  เช่น  ปรำบ  ปรุง  ปรัง  ตรวจ  กรำบ  โปรด  ไพร  ตรัส  
ตริ  ตรู  ปรำศ  ขลัง  ขลำด  ผลำญ  เพลำ   ฯลฯ 

    2.2  ค ำควบกล้ ำอ่ืน ๆ  เช่น  ขบวน  เสด็จ  ขนง  ขจี  ขจร  ฉลำด  ถวิล  ถนอม  ผกำ  
ทลำย  สรำญ  เจริญ  ถนน  สงบ  ขนำด  ฯลฯ 

  ในภำษำเขมรค ำควบกล้ ำที่มีพยัญชนะต้นซ้อนกันจะออกเสียงติดต่อกัน เมื่อไทย
น ำมำใช้ออกเสียงแบบอักษรน ำ 
 3. สังเกตจำกพยัญชนะท้ำย (ตัวสะกด) ค ำเขมรจะสะกดด้วยตัว  จ  ญ  ร  ล  และ  ส  
ดังนี้ 
  จ  สะกด  เช่น  เสด็จ  เสร็จ  ตรวจ  เผด็จ  ส ำเร็จ  บังอำจ 

  ญ  สะกด  เช่น  ผจญ  ผจัญ  เชิญ  เพ็ญ  ควำญ  ชำญ 

  ร   สะกด  เช่น  ขจร  ก ำจร  ระเมียร  ควร  เขมร 

  ล   สะกด  เช่น  ต ำบล  ถกล  (งำม  ก่อสร้ำง  ตั้งขึ้น)  ทูล   
  ส   สะกด  เช่น  ตรัส  ด ำรัส  จรัส 

 4. สังเกตจำกค ำแผลง(ค ำเติมอุปสรรคและค ำที่ลงอำคม) ของเขมร ไทยน ำมำใช้ทั้งค ำเดิม
และค ำท่ีแผลงแล้ว ดังนี้ 
     4.1  ค ำเติมหน้ำ  (ค ำที่เติมอุปสรรค) บ ำ   บัง  บัน  และ บรร 

   บ ำ - เช่น บ ำบัด   บ ำเรอ   บ ำนำญ  บ ำรำบ  บ ำรุง 
   บัง -  เช่น บังเกิด   บังควร  บังอร  บังอำจ  บังคน 

   บัน - เช่น บันดำล  บันทึก   บันได    บันลือ   บันดล 

   บรร -  เช่น บรรทุก  บรรทัด  บรรทม   บรรลุ   บรรจบ 

               4.2  ค ำเติมกลำง  (ค ำลงอำคม)  เช่น 

   เกิด > ก ำเนิด  ขลัง > ก ำลัง 
   จง > จ ำนง  กรำบ > ก ำรำบ 

   แข็ง > ก ำแหง  ฉัน > จังหัน 

 5. สังเกตจำกค ำสองพยำงค์ที่ขึ นต้นด้วย  ก ำ  ค ำ  จ ำ  ช ำ  ด ำ  ต ำ  ท ำ  มักจะเป็นค ำ
ทีม่ำจำกภำษำเขมร  เช่น 

  ก ำ -  เช่น ก ำจัด   ก ำจำย   ก ำเดำ   ก ำแพง  ก ำลัง 
  ค ำ -  เช่น ค ำนัล (เฝ้ำเจ้ำนำย)  ค ำนึง    ค ำรบ    ค ำเพลิง  (ปืน) 
  จ ำ -  เช่น จ ำนง   จ ำงำย  (สำย)  จ ำนอง  จ ำน ำ  จ ำเนียร 

  ช ำ -  เช่น ช ำนิ    ช ำนำญ   ช ำระ   ช ำเรำ   ช ำแรก 

  ด ำ -  เช่น ด ำรัส   ด ำเนิน   ด ำริ   ด ำรง 
  ต ำ -  เช่น ต ำรวจ   ต ำลึง   ต ำหนัก  ต ำรับ   ต ำนำน 

  ท ำ -  เช่น ท ำบน (ห่วงใย)  ท ำนูล (บอก  กล่ำว)  ท ำลำย   
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 นอกจำกนี้ กตัญญู  ชูชื่น (2543 : 43) ก็ได้ให้หลักสังเกตที่สอดคล้องกับหลักสังเกตข้ำงต้น 
ซึ่งอธิบำยไว้ว่ำ ภำษำไทยในปัจจุบันหยิบยืมค ำภำษำต่ำงต่ำงประเทศมำใช้มำกมำย  ถ้ำหำกเรำจะตัด
ค ำต่ำงประเทศที่ปรำกฏในพจนำนุกรม ฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.2525 และฉบับปรับปรุงต่อ ๆ 
มำออกท้ังหมดก็จะเหลือค ำไทยซึ่งมีควำมหนำเป็นเล่มหนังสือประมำณ 100 หน้ำเท่ำนั้น 

 ภำษำเขมรมีเข้ำมำปะปนในภำษำไทยมำกประมำณ  2,000 ค ำ นับว่ำเป็นรองแต่เพียงภำษำ
บำลีและสันสกฤต ซึ่งเป็นภำษำทำงศำสนำ  กำรสังเกตค ำภำษำเขมรในภำษำไทยนั้นเป็นเรื่องยำก 
เนื่องจำกเป็นภำษำค ำโดดเหมือนกัน  และไทยน ำมำใช้กลมกลืนไปกับภำษำไทยแทบจะแยกออกได้
ยำก แต่ก็พอจะมีข้อสังเกตบ้ำง  ดังนี้ 
 1.  สังเกตค ำ  คือ เป็นค ำโดดเป็นส่วนใหญ่ ค ำทีม่ีกำรเติมอุปสรรคเทียม ค ำท่ีมีกำรลงอำคม  
 2.  สังเกตตัวสะกดกำรันต์  ตัวสะกดกำรันต์ในภำษำเขมรจริง ๆ ออกเสียงด้วย (ต่ำงจำก
ภำษำไทยซึ่งมักจะใช้ตัวสะกดตำมมำตรำตัวสะกด  แต่ไม่ออกเสียง)  ไม่นิยมกำรใช้ตัวสะกดมำกกว่ำ  
1  ตัว  นอกจำกเป็นค ำยืมมำจำกภำษำอ่ืน ๆ  เช่น  ภำษำบำลี  สันสกฤต ตัวสะกดในภำษำเขมรอำจ
ใช้  ตัว  จ   ซ   ส   ต  เป็นต้น  ท ำให้สังเกตได้ง่ำย 

 3.  สังเกตกำรใช้วรรณยุกต์และเครื่องหมำยอ่ืนๆ ภำษำเขมรไม่มีกำรใช้วรรณยุกต์ ดังนั้นจึง
ไม่มีรูปวรรณยุกต์ใช้  ส่วนเครื่องหมำยอ่ืน ๆ  มีบ้ำง  มักแตกต่ำงไปจำกภำษำไทย  
 4.  สังเกตค ำควบกล  ำ  ค ำควบกล้ ำในภำษำเขมรไม่เหมือนในภำษำไทย  ยกเว้นที่ควบกล้ ำ
ด้วย  ร   ล  และ  ว 

 5.  สังเกตค ำแผลง  ค ำแผลงหรือค ำแปลงรูปที่มีมำกกว่ำ  2  พยำงค์ 
อย่ำงไรก็ตำม  แม้ว่ำค ำยืมภำษำเขมรจะมีหลักสังเกตได้ตำมที่กล่ำวมำแล้วข้ำงต้น แต่ก็มีค ำ

จ ำนวนหนึ่งที่น่ำจะเป็นค ำยืมภำษำเขมร  ปรำกฏว่ำในพจนำนุกรมไทยไม่ได้บอกไว้ว่ำเป็นค ำมำจำก
ภำษำเขมร    แสดงว่ำคนไทยกับคนเขมรมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมำก  ท ำให้ภำษำเข้ำมำปะปนจน
สรุปไม่ได้ว่ำเป็นค ำไทยหรือค ำเขมร  บำงค ำก็ไม่สำมำรถบอกได้ว่ำไทยยืมเขมร หรือเขมรยืมไทย ดังที่
บรรจบ  พันธุเมธำ (2521 : 16)  กล่ำวว่ำ “ปัญหำเรื่องที่มำของค ำโดยเฉพำะค ำใดเป็นค ำไทย             
ค ำใดเป็นค ำเขมร  หรือค ำใดเป็นค ำภำษำอ่ืนที่ต่ำงคนต่ำงยืมมำใช้หรือต่ำงยืมผ่ำนกันและกัน             
นับเป็นเรื่องท่ีตัดสินได้ยำก”  
 

ตัวอย่ำงค ำยืมภำษำเขมรในภำษำไทย จำกพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.
2554  

ค ำยืมภำษำเขมรที่ปรำกฏในพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ. 2554 มีจ ำนวนไม่น้อย               
และหำกค ำนั้นเป็นค ำยืมภำษำดังกล่ำว หลังค ำจะใช้อักษรย่อเป็น ข. = เขมร ซึ่งตัวอย่ำงค ำยืมภำษำ
เขมรที่ปรำกฏในพจนำนุกรมฯ (2556) มีดังนี้ 
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ค ำศัพท ์     ควำมหมำย 

กรง [กฺรง]  น. สิ่งที่ท ำเป็นซี่ ๆ ล้อมรอบส ำหรบัขังนกเป็นต้น ตั้งอยู่
กับท่ีหรือยกไปได;้  ในบทกลอนใช้หมำยควำมว่ำ  เปล  
ก็มี  เช่น  ถนอมในพระกรงทอง  (เห่กล่อม). (เทียบ ม. 
กรุง; ข.ทฺรุง).  

กรม (1) [กฺรม]     ก. ระทม, เจ็บอยู่ภำยในเรื่อยไป เช่น กรมใจ; กลัด เช่น
     กรมหนอง. [ข. กฺรุ◦ (กฺรม)ล ำบำกเช่น กฺรุ◦จิต=   

ล ำบำก] 

กรม (2) [กฺรม] (แบบ) น. ล ำดับ  เช่น  จะเล่นโดยกรม  (สมุทรโฆษ). [ส; ข. กฺ
รุม(กฺรม)  หมวด,หมู่,กอง;ครอบครัว เช่น  มวยกรุม  =  

ครอบครัวหนึ่ง]. 
กรร (1) [กัน] (โบ)     ก. จับ เช่น กรกรรนฤบดี (สมุทรโฆษ). (ข. กำน่ ว่ำถือ). 
กรรเจยีก[กัน-] น. เครื่องประดับหูมรีูปเป็นกระหนก ใช้ประกอบกับ

พระมหำมงกุฎ พระชฎำ หรือรัดเกล้ำ  เช่น  กรรเจียก
ซ้อนจอนแก้วแพรวพรำว (อิเหนำ).  (ข.  ตฺรเจียก  ว่ำ  
หู). 

กรรเชียง  [กัน-] น. เครื่องพุ้ยน้ ำให้เรือเคลื่อนที่ไปรปูคล้ำยแจวแต่ไม่มี
หมวกแจว พำดกับหูกรรเชียงบนหลักท่ีอยู่ข้ำงแคมเรือ
ข้ำงละอันคู่กัน ใช้เหนี่ยวด้ำมให้พุ้ยน้ ำ, ท่ำว่ำยน้ ำโดย
นอนหงำย แล้วใช้แขนทั้ง 2 พุ้ยน้ ำให้เคลื่อนตัวไป, ตี
กรรเชียง  ก็ว่ำ  ก. กริยำที่นั่งหันหน้ำไปทำงท้ำยเรือ
แล้วใช้มือเหนี่ยวกรรเชียงพุ้ยน้ ำใหเ้รือเคลื่อนไป, ตี
กรรเชียง  ก็ว่ำ.  (ข. กฺรชีงกรรเชียง,หันกลับ,หวนกลับ). 

กรรฐ,์กรรฐำ [กัน,กันถำ] น. คอ (เทียบ ข.  กรฺฐ  ว่ำ  คอ). 
กระทรวง 2[-ซวง] (กฎ) น. ส่วนรำชกำรสูงสุดของรำชกำรบริหำรส่วนกลำงมี

ฐำนะเป็นนิติบุคคล มรีัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงเป็น
หัวหน้ำ; (โบ)ส่วนรำชกำรที่พอเทียบได้กับกรมหรือ
กระทรวงในปัจจุบัน  เช่น  ถ้ำเป็นกระทรวงแพ่ง  แล
ฝ่ำยจ ำเลยนั้นเป็นกรม ฝ่ำยนอกให้ส่งไปแพ่งกระเสม
พิจำรณำ,  ถ้ำมีผู้รำ้ยลักช้ำงม้ำผู้คนโคกระบือทรัพย์สิ่ง
ใด ๆ เปนกระทรวงนครบำลได้ว่ำ  (สำมดวง).  (เทียบ  
กรฺสวง; ไทยเหนือ ส่วง  ว่ำ, ข้ำง, ฝ่ำย). 

กระท่อม 1 น. เรือนเล็ก ๆ ท ำพออยู่ได,้ กระตอ๊บ ก็เรียก.  (เทียบ 
ข. ขฺทม). 

กระแทะ น. ยำนชนิดลำกขนำดเล็ก มี 2 ลอ้ ใช้วัวเทียม ตัวเรือน
รำบไมย่กสูงอย่ำงเรือนเกวียน มีทัง้ชนิดโถงและ
ประกอบหลังคำ,ระแทะหรือรันแทะ ก็เรียก (ข. รเทะ). 

กระบวร [-บวน]     ก. แต่ง,ประดับ.  ว. งำม  (แผลงมำจำก กบูร). 
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กระบอก 3 (กลอน) น. ดอกไม,้กลีบดอกไม,้  เช่น  กระบอกทิพย์ผกำกวน  
กำเมศ  กูเอย  (นิ. นรินทร์), กว่ำกลิ่นกระบอกบง-  กช
เกศเอำใจ  (เสือโค),  ใช้ว่ำ  ตระบอก  ก็มี. (เทียบ
อะหม  บฺลอก;  ไทใหญ่  หมอก; ไทขำว  และ  ไทนุง  
บอก;  ข. ตฺรบก). 

กระบอง น. ไม้ใช้เป็นอำวุธส ำหรับใช้ต,ี มีรปูกลมบ้ำง เหลี่ยมบ้ำง
, ใช้ว่ำ ตระบอง ก็มี (ข. ฏ บง; ปักษ์ใต้  บอง). 

กระบำล  [-บำน] น. ส่วนกลำงของกะโหลกศีรษะ,หวั (ค ำไม่สภุำพ) เช่น 
ตีกระบำล เขกกระบำล, (โบ) เขียนเป็นกระบำน ก็มี
เช่น  เพิกหนังทังผมนั้นออกเสียแล้วเอำกรวดทรำยขัด
กระบำนศีศะช ำระให้ขำวเหมือนพรรณศรสีังข์  (สำม
ดวง);  แผ่นกระเบี้อง  เช่น  ปรุตรเุคลือบกระบำลหิน  
(จำรึกวัดโพธ์ิ);  ลำนกลำงหมู่บ้ำน  เรียกว่ำกฺระบำล
บ้ำน  (แผลงมำจำก  กบำล).  

กระบือ      น. ควำย (มักใช้เป็นทำงกำร) เช่น รูปพรรณโคกระบือ
      (ข. กรฺบี;  ม. เกรฺเบำ). 
กระพัง 1      น. แอ่ง, บ่อ, หนอง, ตระพัง  ตะพงั  หรือ สะพัง ก็เรียก
      (เทียบ ข.  ตฺรพ ำง  ว่ำ  บ่อที่เกิดเอง). 
กระยำ น. เครื่อง, สิ่งของ, เครื่องกิน เช่น เทียนธูปแลประทีบ

ชวำลำ  เครื่องโภชนกระยำ  สังเวยประดบัทุกพรรณ 
(ดุษฎีสังเวยกล่อมช้ำงของเก่ำ ครั้งกรุงเก่ำ)  เขียนเป็น  
กรยำ  ก็มี  เช่น  พระไพรดมำนโฉม  นุบพิตรแลงผอง  
มนตรอัญสดดุิยฮอง  กรยำนุถกลทำบ (ดุษฎีสังเวย
กล่อมช้ำงของเก่ำ  ขุนเทพกะวีแต่ง). (ข. กฺรยำ). 

ขจร 1[ขะจอน] ก. ฟุ้งไป.  (ข.  ขฺจร  ว่ำ  ฟุ้งไป  แผลงเป็นก ำจร  ก็ได;้  

ป;  ส. ข  ว่ำ  อำกำศ  + จร  ว่ำ  ไป). 
ขจอก[ขะ-] ว. กระจอก, ง่อย,  ขำเขยก.  (  ขฺจก  ว่ำ  ขำเขยก, 

พิกำร). 
ขจัด[ขะ-] ก. ก ำจัด เช่น  ขจัดควำมสกปรก; กระจัด, แยกย้ำย

ออกไป.  (ข.  ขฺจำต่  ว่ำ  พลัด, แยก). 
ขจำย[ขะ-] ก. กระจำย, มักใช้เข้ำคู่กับค ำ  ขจร  เป็น  ขจรขจำย.  

(ข. ขฺจำย). 
ขจี[ขะ-] ว. งำมสดใส, ใช้ในค ำว่ำ เขียวขจี. (ข. ขฺจี ว่ำ ดิบ, 

อ่อน). 
ขตอย[ขะ-]     น. แมงป่อง.  (ข. ขฺทวย). 
ขนน[ขะหฺนน] น. หมอนอิง  (ข.  ขฺนล่  ว่ำ  หมอนอิง, ขอนท่ีใช้เป็น

หมอน). 
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ขนบ[ขะหฺนบ] น. แบบอย่ำง, แผน, ระเบยีบ; กลีบ, รอยที่พับ (ของ
สมุดข่อย หรือผ้ำจีบ หรือจีวร เปน็ต้น); ช้ัน  เช่น  ขนบ
หิน.  (ข.  ขฺนบ่  ว่ำ  สิ่งท่ีอยู่ในห่อ, ที่หมก). 

ขนอง[ขะหฺนอง]     น. หลัง, ใช้เป็นรำชำศัพท์ว่ำ  พระขนอง. (ข.  ขฺนง). 
ขนำน 2 [ขะหฺนำน] ก. เรียงคู่กันไป เช่น เรือแล่นขนำนกันไป ว่ิง

ขนำน, เรียก 

เรือท่ีผูกหรือตรึงตดิเรยีงคู่กันส ำหรับข้ำมฟำก  ว่ำ  เรือ
ขนำน;  เรียก, ตั้ง, เช่น  ขนำนนำม  ว่ำ  ตั้งช่ือ  (คณิต). 
น. เรียกเส้นตรงคู่ใด ๆ ซึ่งอยู่ห่ำงกันเป็นระยะเท่ำกัน
โดยตลอด  ว่ำ  เส้นขนำน. (ข.  ขฺนำน  ว่ำ  เทียบ). 

เขลำ[เขฺลำ] ว.ขำดไหวพริบ,รู้ไม่ถึง,รู้ไม่เท่ำทัน,ไม่เฉียบเหลียม, ไม่
ฉลำด. (ข.). 

เขลำะ[เขฺลำะ]     ว. ก ำเลำะ, หนุ่ม, สำว.  (ข.  เขฺลำะ  ว่ำ  หนุ่ม). 
แข      น. ดวงเดือน, พระจันทร์.  (ข.). 
แขสร[์ขะแส]     น. กระแส;  เส้นเชือก.  (ข.). 
จมูก[จะหฺมูก] น. อวัยวะส่วนหน่ึงที่ยื่นออกมำอยูเ่หนือปำก มีรู 2 รู  

ส ำหรับดมกลิ่นและหำยใจเข้ำหำยใจออก, (ปำก)  ตมูก  
ก็ว่ำ,  รำชำศัพท์ว่ำ  พระนำสิก  พระนำสำ  โดยปริยำย
เรียกสิ่งที่ยื่นออกมำคล้ำยจมูก,  เรียกสิ่งที่เจำะเป็นรู  2  
รูเพื่อร้อยเชือกเป็นต้น  เช่น  จมูกซุง.  (ข. .จฺรมุะ). 

จังไร ว. เลวทรำม,  เป็นเสนียด, ไม่เป็นมงคล,  จัญไร  ก็ว่ำ.  
(ข.  จฺงไร). 

จังหวะ น. ระยะทีส่ม่ ำเสมอ  เช่น  หัวใจเต้นเป็นจังหวะ,  ระยะ
ที่ก ำหนดไว้เป็นตอน ๆ เช่น  เพลงจังหวะช้ำ  จังหวะ
เร็ว  พูดเป็นจังหวะ,  โดยปรยิำยหมำยควำมว่ำโอกำส
อันควร  เช่น  เจ้ำนำยก ำลังโกรธ  ไม่มีจังหวะจะเข้ำ
พบ. (ข. จงวำก่). 

จังหัน  1       น. ข้ำว,  อำหำร,  (ใช้แก่พระสงฆ์)  (ข.  จงฺหำน่). 
จ ำนอง ก. ผูก, คล้อง, หมำยไว,้  ก ำหนด,  จ ำไว้  (โบ; กลอน)  

ประพันธ,์  แต่ง,  เช่น  จึ่งจ ำนองโคลงอ้ำง  ถวำยแด่
บพิตรเจ้ำช้ำง  (ลอ).  (กฎ)  น.  ช่ือสัญญำซึ่งบุคคลหนึ่ง  
เรียกว่ำ  ผู้จ ำนอง  เอำทรัพยส์ินตรำไว้แก่บุคคลอีกคน
หนึ่ง  เรียกว่ำ  ผู้รับจ ำนอง เพื่อเปน็ประกันกำรช ำระ
หนี้  โดยไม่ส่งมอบทรัพยส์ินนั้นใหแ้ก่ผู้รับจ ำนอง. 
(แผลงมำจำก  จอง). 

ช ำระ ก.  ชะล้ำงให้สะอำด  เช่น  ช ำระร่ำงำกำย ; สะสำง,  
ปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้น,  เช่น  ช ำระพระไตรปิฎก  ช ำระ
พจนำนุกรม;  พิจำรณำตัดสิน  เช่น  ช ำระควำม;  จ่ำย  
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เช่น  ช ำระเงิน  ช ำระหนี้  ช ำระค่ำไฟฟ้ำ.(ข.ชฺระ ว่ำ  
ล้ำง). 

ชุม ก. มำรวมกัน เช่น เตรียมต้งงโชมโรมรำชำ  ชุมทับ
พลับพลำ แลร้งงยงฝั่งสระสนำน  (สรรพสิทธิ์);ดำษดื่น,  
มีมำก,  เช่น  ขโมยชุม  ยุงชุม. (ข. ชุ).  

ด ำเนิน 1 ก. เดิน, ใช้ในรำชำศัพท์ว่ำ ทรงพระด ำเนิน ; เป็นไป  
เช่น  กำรประชุมด ำเนินไปด้วยดี , ท ำให้เป็นไป .เช่น  
ด ำเนินงำน  ด ำเนินกำร  ด ำเนินชีวิต. (ข. ฎ เณีร). 

ด ำเนียน  (แบบ)     ก. ติเตียน. (ข.ฎ เณียล ว่ำค ำติเตียน, ค ำต ำหนิ) 
ด ำรง ก. ทรงไว้,  ชูไว้,  ท ำให้คงอยู่,  เช่น  ด ำรงวงศ์ตระกูล 

ด ำรงธรรม, คงอยู่  เช่น  ประเทศชำติจะด ำรงคงอยู่ได้
ด้วยควำมสำมัคคี.  ว.  ตรง, เที่ยง,  มั่นคง, เช่น ไผท
ของไทยทุกส่วน  อยู่ด ำรงคงไว้ได้ทั้งมวล. (แผลงมำจำก  
ตรง). (ข. ฎ รง่,ตมฺรง่). 

ต ำรับ  [-หฺรับ] น. ต ำรำที่ก ำหนดไว้เป็นเฉพำะแต่ละเรื่องละรำย  เช่น  
ต ำรับหอสมุดแห่งชำติ ; ใบสั่งยำ  (ใช้เฉพำะแพทย์
ศำสตร์). (ข. ฎ รำบ่, ตมฺรำบ่). 

ต ำรำ น. แบบแผนที่ว่ำด้วยหลักวิชำต่ำง ๆ, ต ำรับต ำรำ  ก็ว่ำ. 
(ข. ฎ รำ, ตมฺรำ).  

ต ำหนัก น. ที่ประทับของเจ้ำนำย เช่น ต ำหนักปลำยเนินหรือ
ของสมเด็จพระสังฆรำช เช่น ต ำหนักเพชร , ถ้ำเป็นที่
ประทับของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว เรียกว่ำ พระ
ต ำหนัก  เช่น  พระต ำหนักจิตรลดำรโหฐำน พระ
ต ำหนักวำสุกรี.(ข. ฎ ณำก่ ว่ำ ต ำหนัก, ที่พัก). 

ถนน[ถะหฺนน] น. ทำงที่ท ำขึ้น, ลักษณะนำมว่ำ สำย, เส้น, สนน ก็ว่ำ, 
โบรำณเขียนเป็น ถนล.(จำรึกวัดป่ำมะม่วง).(ข. ถฺนล่ ว่ำ  
ทำงที่ท ำขึ้น). 

ถนอม[ถะหฺนอม] ก. คอยระวังประคับประคองไว้ให้ดี เช่น ถนอมน้ ำใจ , 
ใช้อย่ำงระมัดระวังเพื่อไม่ให้ เสียหรือหมดเร็ว เช่น 
ถนอมของกินของใช้ ถนอมแรง , เก็บไว้อย่ำงดี เช่น 
ถนอมเอำไว้ก่อน,สนอม ก็ว่ำ.      (ข.ถฺนม). 

บรรทม [บัน-] (รำชำ)   ก.  นอน โบรำณใช ประทม ก็มี (ข.ผฺท ). 
บังคม (รำชำ)  ก. แสดงควำมเคำรพพระมหำกษตัริย สมเดจ็

พระบรมรำชินีนำถ สมเด็จพระบรมรำชินี และ พระ
บรมรำชวงศช้ันสูง ตำมประเพณไีทย ใชวำ ถวำยบังคม. 
(ข.). 

บังคล  ก.  มอบให เชน เปนบังคลแกทำนแล (ม. ค ำหลวงวน
ปเวสน). (ข. ปฺรคล วำ มอบให). 

บังควร  ว.  ควรอยำงยิ่ง เหมำะอยำงยิ่ง (มักใชในควำมปฏิเสธ) 
เชน ไมบังควร หำเปนกำรบังควรไม (ข. บงฺคัวร). 

บังคับ  น.  (โบ.) กำรวำกลำวปกครอง,  อ ำนำจศำลสมัยมี
สภำพนอกอำณำเขต, เช่น  คนในบังคับอักฤษ;  
กฎเกณฑ์ในกำรประพันธ์ที่บัญญตัใิช้ในฉันทลักษณ์ เช่น  
บังคับ ครุลหุ บังคับเอกโท บังคับสัมผสั. ก.ใชอ ำนำจสั่ง
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ใหท ำหรือ ใหปฏิบัติหรือใหจ ำตองท ำ เช่น  เขำถก
สถำนกำรณ์บังคับ, ให้เป็นไปตำมควำมประสงค์ เช่น 
บังคับเครื่องบินให้ขึ้นลง;  ท ำให้เปน็ไปตำมกฎเกณฑ์
กำรใช้ภำษำ เช่น  บังคับให้ใช้เครื่องหมำยอัญประกำศ
เมื่ออ้ำงถึงค ำพูดของผู้อื่น  ภำษำไทยไม่บังคับกำรใช้
เครื่องหมำยมหัพภำคเคร่งครัดนัก;  ท ำตำมสภำพท่ีถูก
ก ำหนดไว้ เช่น  ทำงนี้บังคับให้เลีย้วซ้ำย ประตูนี้บังคับ
ให้ผลักเข้ำ. (ข. บงฺคำบ). 

เปรอ [เปฺรอ]  ก.  บ ำเรอ. (ข. เปฺรี วำ ใช). 
โปรด [โปฺรด] ก.  ถูกใจหรือพอใจมำก เช่น โปรดสิ่งสวยงำม, แสดง

ควำมเมตตำกรณุำโดยปลดเปลื้องควำมเดือดรอน เปนต
น เชน โปรดขำพเจำสักครั้ง, ใชประกอบหนำกริยำ
แสดงควำมขอรองอยำงสุภำพ เชน โปรดนั่งน่ิง ๆ ท่ี
ถูกใจหรือพอใจมำก เชน คนโปรด ของโปรด. (ข. โปฺ
รส). 

ผจญ ผจัญ [ผะจน, ผะจัน] ก.  พยำยำมตอสู พยำยำมเอำชนะ เชน มำรผจญ, ตอสู
ดิ้นรนเพื่อเอำชนะ เชน ผจญควำมทุกขยำก ผจญ
อุปสรรค,  ประจญ หรือ ประจัญ ก็วำ. (ข. ผฺจำญ วำ 
ท ำใหแพ). 

ผจำน ก. เปดเผยควำมชั่ว ประจำน. (ข.ผฺจำล วำ ท ำใหเข็ด
หลำบ). 

ผชุม   ก. ประชุม. (ข. บฺรชุ). 
ผทม [ผะทม] ก. นอน (ใชแกเจำนำย), ประทม หรือ บรรทม ก็ใช.  

(ข. ผฺท ). 
เผด็จ [ผะเด็ด]  ก. ตัด, ขจัด, ขำด. (ข. ผฺฎำจ). 
เพลิง [เพฺลิง]  น. ไฟ เช่น เพลิงไหมบำน ดับเพลงิ. (ข. เภฺลิง).  
ลออ [ละ-]  ว. งำม เช่น นวลลออเอี่ยมลออ. (ข.).  
   

สรุป 

 ภำษำไทยกับภำษำเขมรมีควำมเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศำสตร์ เมื่อครั้ง
ยังไม่ถือก ำเนิดอำณำจักสุโขทัย และควำมสัมพันธ์ดังกล่ำวได้แก่ควำมสัมพันธ์ด้ำนประวัติศำสตร์ ด้ำน
กำรเมืองกำรปกครอง  ด้ำนประเพณีวัฒนธรรม  ควำมเชื่อ และวรรณคดี ซึ่งท ำให้เกิดกำรยืมภำษำ
เขมรในภำษำไทย เมื่อไทยรับเอำภำษำเขมรเข้ำมำใช้จึงมีวิธีกำรรับค ำยืมนี้มำใช้โดย กำรทับศัพท์  
กำรเปลี่ยนแปลงตัวสะกด  กำรกลำยเสียงพยัญชนะ  กำรกลำยควำมหมำย เป็นต้น ค ำศัพท์ส่วนใหญ่
เป็นค ำที่เรำใช้อยู่ในชีวิตประจ ำวันจนกลมกลืนแบบแยกกันไม่ออกว่ำค ำใดเป็นค ำไทย หรือค ำใดมำ
จำกเขมร นอกจำกกำรรับค ำศัพท์มำใช้แล้ว ไทยยังรับวิธีกำรสร้ำงค ำของภำษำเขมรเข้ำมำด้วย ได้แก่ 
กำรเติมอุปสรรคหรือเติมหน้ำ  กำรลงอำคมหรือเติมกลำงซึ่งเป็นลักษณะกำรสร้ำงค ำของตระกูลภำษำ
ค ำติดต่อที่แตกต่ำงจำกภำษำไทย ส่งผลให้ไทยมีวิธีกำรสร้ำงค ำมำใช้เพ่ิมมำกข้ึนอีกท้ังท ำให้เรำมี “ค ำ
แผลง” ในภำษำไทย 
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ค ำถำมทบทวน 

 ให้นักศึกษำตอบค ำถำมต่อไปนี้ให้ถูกต้อง 
 1. จงอธิบำยควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไทยกับเขมรมำพอเข้ำใจ 

 2. จงสรุปควำมเป็นมำของยืมภำษำเขมรในภำษำไทย 

 3. สำเหตุใดที่ท ำให้ภำษำเขมรเข้ำมำปะปนในภำษำไทย 

 4. ค ำยืมภำษำเขมรในภำษำไทยมีลักษณะอย่ำงไร 

 5. วิธีกำรรับภำษำเขมรมำใช้ในภำษำไทยมีวิธีกำรใดบ้ำง อธิบำย 

 6. จงยกตัวอย่ำงค ำยืมภำษำเขมรในภำษำไทยที่พบใช้ในชีวิตประจ ำวัน (ยกตัวอย่ำง 15 ค ำ 
และบอกควำมหมำยของค ำที่ยกมำ) 
 7. ไทยใช้ค ำภำษำเขมรเป็นค ำรำชำศัพท์กี่ลักษณะ อะไรบ้ำง อธิบำย 

 8. จงยกตัวอย่ำงค ำที่มีกำรเปลี่ยนแปลงทำงควำมหมำย ทั้งควำมหมำยแคบเข้ำ กว้ำงออก 
และย้ำยที่ (ขอ้ละ  5  ค ำ) 
 9. จงบอกหลักสังเกตค ำยืมภำษำเขมรในภำษำไทย 

 10. ให้นักศึกษำค้นคว้ำค ำยืมภำษำเขมรในภำษำไทย จำกวรรณคดีเรื่อง สมุทรโฆษค ำฉันท์                
ค ำฉันท์ดุษฎีสังเวยกล่อมช้ำง  ก ำสรวลศรีปรำชญ์ (เรื่องละ  10  ค ำ  พร้อมบอกควำมหมำยของค ำท่ี
ยกมำ) 
 

 



 

 

บทท่ี 5 

ค ำยืมภำษำอังกฤษในภำษำไทย 

 

 หากกล่าวถึงภาษาค ายืมที่มีอิทธิพลต่อภาษาไทยรองมาจากค ายืมภาษาบาลี สันสกฤตและ
เขมรแล้วคงต้องนึกถึงค ายืมภาษาอังกฤษ ซึ่งค ายืมภาษานี้มีความสัมพันธ์กับภาษาไทยมายาวนาน
ตั้งแต่สมัยอยุธยา และมีความโดดเด่นเรื่องวิธีการรับมาใช้ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์  
สาเหตุที่ภาษาอังกฤษเข้ามาปนปนในภาษาไทยนั้น เริ่มจากสาเหตุที่ไทยได้มีก ารท าสนธิสัญญา
ทางการค้า การทูต การค้าขาย การศึกษา และวิทยาการที่ทันสมัย หรือเทคโนโลยีต่าง ๆ เมื่อไทยรับ
อิทธิพล ค่านิยมต่าง ๆ เหล่านี้จึงท าให้เกิดการยืมภาษาขึ้นด้วยวิธีการอันจะสะดวกแก่การใช้ใน
ภาษาไทย แต่คงความเป็นศัพท์เดิมสามารถสืบค้นที่มาของค ายืมได้ 
 

ควำมเป็นมำของค ำยืมภำษำอังกฤษ 

 หนังสือ “ประชุมพงศาวดารภาคที่ 62 เรื่องทูตฝรั่งสมัยกรุงรัตนโกสินทร์” มีความตอนหนึ่ง
ว่า ไทยได้เริ่มติดต่อค้าขายกับอังกฤษมาตั้งแต่สมัยอยุธยา ในรัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถ”                
แต่ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอังกฤษในครั้งนั้นยังไม่ถึงขั้นมีการเจริญสัมพันธไมตรี จนกระทั่งในปี 
พ.ศ. 2310 ไทยเสียกรุงแก่พม่า อังกฤษ และฝรั่งชาติอ่ืน ๆ ก็ได้เลี่ยงไปค้าขายกับเมืองอ่ืนเป็น
เวลานาน ต่อมาภายหลังที่ ได้มีการตั้งกรุงเทพฯ เป็นราชธานีแล้ว ในปี พ.ศ.2365 ในรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มาร์ควิส  เฮสติงส์  ผู้ส าเร็จราชการ             
หัวเมืองอินเดียของอังกฤษที่เบงกอล ได้แต่งตั้งให้จอห์น ครอฟอร์ดเชิญอักษรสารและเครื่องราช
บรรณาการเข้ามาถวายเพ่ือขอเจริญทางพระราชไมตรีกับไทยเป็นครั้งแรก ปรากฏว่าการสื่อสาร
ระหว่างสองชาติในครั้งนั้นไม่สะดวกอย่างยิ่ง  
 ในสมัยรัชกาลที่ 3 ไทยกับอังกฤษเกิดความเข้าใจผิดกันหลายเรื่อง ดังนั้นในปี พ.ศ. 2368                     
ลอร์ด  แอมเฮิสต์ ผู้ส าเร็จราชการอินเดียของอังกฤษจึงได้แต่งตั้งให้ร้อยเอก เฮนรี  เบอร์นี  เป็นทูต
เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกับไทย ส่วนประเทศสหรัฐอเมริกานั้น ในปี พ.ศ. 2375 ประธานาธิบดี 
แอนดรู  แจ็คสัน ได้แต่งตั้งให้ เอดมันด์  โรเบิร์ต เป็นทูตของเข้ามาท าหนังสือสัญญาทางพระราช
ไมตรี และการค้าขาย ในปี พ.ศ.2393 ก็แต่งตั้งให้ โยเซฟ  บัลเลสเตีย เข้ามาขอแก้หนังสือสัญญา           
ในปีเดียวกนันี้เองอังกฤษก็ได้ส่ง เซอร์เจมส์  บุรุก  เป็นทูตเข้ามาขอแก้หนังสือสัญญา 

 เมื่อถึงรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ.ศ. 2398 สมเด็จพระนางเจ้า
วิคตอเรียได้ทรงแต่งตั้งให้ เซอร์จอห์น  เบาริง เป็นราชทูตเชิญพระราชสาส์นเข้ามาเจริญทางพระราช
ไมตรี นับเป็นราชทูตคนแรกที่มาจากส านักพระเจ้าแผ่นดินอังกฤษ และในปี พ.ศ.2400 ไทยได้ส่งคณะ
ทูตไทยไปประเทศอังกฤษโดยมีหม่อมราโชทัย (ม.ร.ว. กระต่าย อิศรางกูร ณ อยุธยา) ท าหน้าที่              
เป็นล่ามหลวง 
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 จากที่กล่าวมาข้างต้นท าให้เห็นว่า ไทยกับอังกฤษได้ติดต่อค้าขาย มีสัมพันธภาพกันมาตั้งแต่                 
สมัยอยุธยา แต่ในสมัยนั้นไทยใกล้ชิดกับชาวโปรตุเกส และฝรั่งเศสมากกว่าชาวอังกฤษ ดังนั้นหลักฐาน            
ทางเอกสารต่าง ๆ ที่พบได้ในปัจจุบัน จึงไม่ค่อยปรากฏค ายืมจากภาษาอังกฤษ จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 
2 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ได้มีการติดต่อกับอังกฤษอย่างเป็นทางการ จึงเริ่มพบการเขียนค าทับศัพท์
ภาษาอังกฤษบ้างเล็กน้อยในเอกสารบางฉบับ เช่น จดหมายเหตุสมัยรัชกาลที่ 2 เป็นต้น กระทั่งในสมัย
รัชกาลที่ 3 ค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษมีใช้เพ่ิมมากขึ้น โดยเฉพาะในหนังสือ “จดหมายเหตุบางกอกรีคอร์
เดอร์”  ซึ่งเป็นหนังสือฉบับแรกของไทย มีหมอบรัดเล มิชชันนารีชาวอเมริกันเป็นเจ้าของโรงพิมพ์ 
ลักษณะที่สังเกตได้อย่างหนึ่งคือ ค ายืมในสมัยรัชการที่ 3 ส่วนใหญ่เป็นค าเรียกชื่อเมือง ชื่อคน  ชื่อยศ  
และต าแหน่ง รวมทั้งค าที่เป็นชื่อเฉพาะของบางสิ่งบางอย่าง เช่น ธาตุ เป็นต้น (อนันต์  เหล่าเลิศวรกุล, 
2555 : 152-154)  ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
  อิงลันดา    (England) 
  อีระลันดา    (Ireland) 
  สกดลันดา    (Scotland) 
  ลูอิฟิลิบ     (Louis  Philips) 
  อกซุเช๊น   (Oxygen) 
  นิดโรเช๊น    (Nitrogen) 
  กะปิตัน  หันตรี  บารนี   (CaptainHenry Burney) 
 นอกจากนี้ สุนันท์  อัญชลีนุกูล (2527 : 203) กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับอังกฤษว่า 
ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทในภาษาไทยเมื่ อไทยมีความสัม พันธ์กับสหรัฐอเมริกาในสมัย                      
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว  สมัยนั้นพวกมิชชันนารีจากสหรัฐอเมริกาได้เดินทางเข้ามาเผยแผ่            
คริสต์ศาสนานิกายโปรแตสแตนท์ในไทย 

 ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไทยได้ติดต่อกับชาติอังกฤษและอเมริกัน
มากขึ้น อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังสนพระราชหฤทัยศึกษาภาษาอังกฤษจนแตกฉาน 
ค ายืมจากภาษาอังกฤษจึงได้มีจ านวนมากขึ้น ค ายืมภาษาอังกฤษในช่วงสมัยนี้ นอกจากชื่อเมือง ชื่อคน  
ชื่อยศ  และต าแหน่งแล้ว ยังมีค าทั่ว ๆ ไปอีกด้วย เช่น 

  โปลิศแมน  (policeman) 
  เอนวิโลบ  (envelope) 
 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระราชด าริเห็นความส าคัญของภาษาอังกฤษที่มีต่อ
วิชาการสาขาต่าง ๆ ทรงจ้างครูฝรั่งชื่อนางแอนนา  ลิโอโนเวนซ์  ซึ่งเป็นครูสอนภาษาให้ลูกผู้ดีที่ประเทศ
สิงคโปร์ มาสอนภาษาอังกฤษถวายแด่พระเจ้าลูกยาเธอในพระบรมมหาราชวัง เมื่อครั้ งพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงเป็นเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์อยู่นั้น ก็ได้ทรงศึกษากับครูแอนด้วย เมื่อเสด็จ
ออกไปอยู่ฝ่ายหน้าแล้วได้ทรงศึกษาต่อกับหมอจันดเล ชาวอเมริกัน ท าให้ทรงพระปรีชาสามารถใน
ภาษาอังกฤษเป็นอย่างด ี
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 นักเรียนไทยได้มีโอกาสไปศึกษา ณ ประเทศอังกฤษตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 นักเรียนเหล่านี้เพ่ิม
จ านวนมากขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5 จนถึงปัจจุบัน ไทยจึงได้รับวิทยาการและความคิดสมัยใหม่จากประเทศ
ตะวันตกมากข้ึนตามล าดับ 

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงส าเร็จการศึกษาจากประเทศอังกฤษ ในสมัยนั้น                
มีนักเรียนไปศึกษาต่อที่ประเทศอังกฤษและประเทศอ่ืน ๆ และส าเร็จการศึกษากลับมาอีกเป็นจ านวนมาก              
ท าให้มีผู้รู้ภาษาอังกฤษมากข้ึน นอกจากนั้นคนไทยในประเทศก็ศึกษาภาษาอังกฤษกันอย่างกว้างขวาง ได้
รู้จักภาษาอังกฤษจากต ารา หรือสื่อมวลชนต่าง ๆ ปัจจุบันค ายืมภาษาอังกฤษจึงเข้ามาในประเทศไทย
เพ่ิมข้ึนเป็นทวี โดยเฉพาะในวงการที่ต้องติดต่อกับต่างประเทศ ทั้งวงการธุรกิจ การเมือง  และการบันเทิง 
 

ประวัติของกำรยืมค ำจำกภำษำอังกฤษ 

 แม้ว่าความสัมพันธ์ไทยกับอังกฤษจะเริ่มตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่ในครั้งนั้นก็ยังไม่ได้เกิดการยืมค า
ภาษาอังกฤษแต่อย่างใด กระทั่งในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นโดยเฉพาะในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา ไทย
เริ่มมีวิธีการยืมภาษาอังกฤษจากการบัญญัติศัพท์ทางวิชาการดังนั้นผู้เขียนจึงขอเสนอประวัติโดยย่อของ
การยืมค าภาษาอังกฤษเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 จนถึงปัจจุบัน 

 มงคล เดชนครินทร์ (2558 : 1-8) ได้กล่าวถึงประวัติการสร้างค ายืมภาษาอังกฤษ ซึ่งสามารถสรุป
ได้ดังนี้ 
 1. กำรสร้ำงค ำยืมในสมัยรัชกำลที่ 4 (ช่วงครองราชย์ พ.ศ. 2394 - 2411) 
 คนไทยเริ่มรับค ายืมภาษาอังกฤษมาใช้เป็นจ านวนมากเริ่มตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 4 หลังจากไทย               
ได้เปิดประเทศและท าสนธิสัญญาทางการค้ากับประเทศตะวันตก เช่น อังกฤษ  ฝรั่งเศส  สหรัฐอเมริกา                    
ซึ่งท าให้มีชาวตะวันตกเข้ามาติดต่อกับคนไทยและเข้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยมากข้ึน 

 การรับภาษาอังกฤษมาใช้ในช่วงนี้ ใช้วิธีการทับศัพท์เป็นส่วนใหญ่ สังเกตได้จากพระราชหัตถเลขา
ของรัชกาลที่ 4 ซึ่งทรงใช้ค าว่า “เอเนต์ (agent)”  “กันโบ๊ต (gun boat)” “มินิต (minute)” เป็นต้น 
หรือจากหนังสือนิราศลอนดอน ของหม่อมราโชทัย (ม.ร.ว. กระต่าย อิศรางกูร ณ อยุธยา) ซึ่งแต่งใน
โอกาสที่ท่านเป็นล่ามในคณะราชทูตไทย ไปเข้าเฝ้าพระราชินีวิกตอเรียแห่งประเทศอังกฤษ ใน พ.ศ.2400 
ดังค ากลอนตอนหนึ่งว่า 
   ตะวันชายบ่ายประมาณสักโมงเศษ  จ าจากเขตกรุงไทยมไหศวรรย์ 
  ฝ่ายอังกฤษตัวดีที่กัปตัน    ให้ช่วยกันถอนสมอจะจรลี 
  เอนชะเนียนายจักรก็ศักดิ์สิทธิ์   ใส่ไฟติดน้ าพลังดังฉี่ฉ่ี 

  สะกรูหันผันพัดในนัทที    เรือก็รี่เร็วคว้างไปกลางชล   

 2. กำรสร้ำงค ำยืมในสมัยรัชกำลที่ 5 (ช่วงครองราชย์ พ.ศ.2411-2453) 
 ในรัชกาลที่ 5 นี้ การรับภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทยยังคงใช้วิธีการทับศัพท์เช่นเดียวกับ ใน
รัชกาลที่ 4 ดังจะเห็นได้จากพระราชกระแสรับสั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตอนหนึ่งว่า 
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 “ให้มาประชุมที่หอมิวเซียมในวันขึ้น 1 ค่ าเหือน 8 ปฤกษาด้วยเรื่องที่จะจัดการรักษาด่านเมือง
ตาก ตรวจข้อบังคับนายด่านซึ่งพระยาสุจริตรักษาท า และตรวจกฎหมายโปลิศซึ่งได้ร่างขึ้นไว้ในที่ประชุม
เคาน์ซิลแต่ครั้งก่อน” 

 อย่างไรก็ตาม ในรัชสมัยนี้การรับค าในภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทยได้พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่ง คือ                 
มีการน าค าในภาษาบาลี สันสกฤตมาใช้แทนค าทับศัพท์บางค าในภายหลัง วิธีการนี้มีเล่าไว้ในบันทึกของ
สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานุภาพ ซึ่งมีข้อความตอนหนึ่งว่า 

 “ค าภาษาสังสกฤตที่เอามาใช้เป็นชื่อ เช่น โทรเลข และไปรษณีย์นั้น เป็นของใหม่ เมื่อแรกมีโทร
เลขเรียกชื่อตามภาษาฝรั่งว่า เตเลกราฟ แต่แปรไปเป็นตะแล็บแก๊บ ไปรษณีย์เมื่อกงสุลอังกฤษยังเป็น
เจ้าของเพราะส่งหนังสือไปต่างประเทศทางเมืองสิงคโปร์ และฮ่องกงใช้ตั๋วตราของสิงคโปร์มีอักษร B พิมพ์
เพ่ิมความหมายว่าบางกอก ใช้กันแต่พวกฝรั่ง ก็เรียกตามภาษาอังกฤษว่าโปสต์เรียกตั๋วตราว่าแสตมป์” 

 ส่วนค าศัพท์ภาษาอังกฤษที่แปลเป็นไทยโดยใช้ค าไทยแท้ก็เริ่มมีขึ้นบ้าง เช่น 

  lighthouse = กระโจมไฟ  pawnshop = โรงรับจ าน า 
  raincoat = เสื้อฝน   shipyard =  อู่เรือ 

 3. กำรสร้ำงค ำยืมในสมัยรัชกำลที่ 6 (ช่วงครองราชย์ พ.ศ. 2453-2468) 
 วิธีการรับค าจากภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทยยังคงคล้ายกับในสมัยก่อนหน้านี้ คือ ใช้ค าบาลี 
สันสกฤต และค าไทยแท้เป็นศัพท์ในภาษาไทยมากขึ้น แทนที่จะทับศัพท์อย่างเดียว ตัวอย่างของค า
ภาษาอังกฤษที่บัญญัติเป็นค าในภาษาไทยโดยไม่ทับศัพท์ในรัชกาลนี้ คือ 

  balloon = ลูกสวรรค์ 
  carbon paper = กระดาษถ่าน 

  cartoon = ภาพล้อ 

  gum  = หมากฝรั่ง 
  typewriter ribbon =  ผ้าพิมพ์ 

  freedom = เสรีภาพ 

  United States of America =   สหรัฐอเมริกา 
 ในรัชสมัยนี้ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสร้างค ายืมจ านวนมากขึ้นใช้แทนค า
ภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทรงสภาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้นใน พ.ศ. 2459 นั้น พระองค์
ได้พระราชทานค าศัพท์ใหม่ที่ทรงสร้างขึ้นเพ่ือใช้ในกิจการมหาวิทยาลัย เช่น ศาสตราจารย์ (professor)                  
ปาฐก (lecturer) ปริญญา (degree) คณะ (faculty) คณบดี (dean)  วิศวกรรม (engineering)  เป็นต้น 

 4. กำรสร้ำงค ำยืมในสมัยรัชกำลที่ 7 (ช่วงครองราชย์ พ.ศ.2468-2477) 
 วิธีการรับค าในภาษาอังกฤษเข้ามาใช้ในภาษาไทยในรัชสมัยนี้มีทั้งการทับศัพท์และการใช้ค า                    
ในภาษาไทย เช่นเดียวกับในสมัยรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6  ตัวอย่างค าศัพท์ในรัชสมัยนี้ เช่น 

  bill = บิล  cigar = ซิการ์ 
  meter = มิเตอร์  plug = ปลั๊ก 
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  bomb = ลูกแตก  horse-power    = แรงม้า 
  leaflet = ใบปลิว  powdered milk   = แป้งนม 

 หลังการเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองใน พ.ศ. 2475 แล้วรัฐบาลได้จัดตั้ง รำชบัณฑิตยสถำน 
ขึ้น  ใน พ.ศ. 2476 เพ่ือให้ท าหน้าที่ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมของชาติในส่วนที่เป็นวิชาการควบคู่กับ       
กรมศิลปำกร ซึ่งท าหน้าที่อย่างเดียวกันนี้ในส่วนที่เป็นการปฏิบัติการ ต่อมารัฐบาลได้มอบหมายให้
หน่วยงานแรกที่กล่าวถึง คือ ราชบัณฑิตยสถาน ท าหน้าบัญญัติศัพท์วิชาการเป็นภาษาไทยส าหรับใช้ใน
ราชการ 
 5. กำรบัญญัติศัพท์ภำษำไทยในสมัยรัชกำลที่ 8 (ช่วงครองราชย์ พ.ศ. 2477-2489) 
 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2485 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาบัญญัติศัพท์
ภาษาไทยขึ้นคณะหนึ่ง และได้มอบหมายให้พระบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ำวรรณไวทยำกร (ซึ่งต่อมา                
ได้รับสถาปนาเป็น พลตรี พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นนรธิปพงศ์ประพันธ์) ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี                
ในขณะนั้น เป็นผู้ด าเนินการร่วมกับผู้แทนกระทรวง  ทบวง  กรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง นับเป็นครั้งแรกใน
ประเทศไทยที่คณะกรรมการบัญญัติศัพท์ภาษาไทยได้รับการจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นกิจจะลักษณะ พ.ศ. 2485 
จึงถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการบัญญัติศัพท์ยุคใหม่อย่างเป็นทางการ ผลงานของคณะกรรมการคณะนี้
คือศัพท์บัญญัติในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น คณิตศาสตร์ แพทยศาสตร์ สถิติ อุตสาหกรรม จิตวิทยา ปรัชญา 
ฯลฯ ซึ่งภายหลังได้พิมพ์เผยแพร่ในรูปของหนังสือ บัญญัติศัพท์ของคณะกรรมกำรบัญญัติศัพท์ 
 6. กำรบัญญัติศัพท์ภำษำไทยในสมัยรัชกำลที่ 9 (ช่วงครองราชย์ พ.ศ. 2489-2559) 
 ใน พ.ศ. 2490 ราชบัณฑิตยสถานได้รับช่วงงานบัญญัติศัพท์ของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 
2485 มาท าแทน แต่ก็ท าได้ไม่เต็มที่เพราะขาดทั้งงบประมาณและก าลังคน งานบัญญัติศัพท์ภาษาไทยจึง
ด าเนินไปอย่างเชื่องช้า เมื่อถึง พ.ศ. 2504 คณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้ง คณะกรรมกำรบัญญัติศัพท์ภำษำไทย
ขึ้น ตามที่ราชบัณฑิตยสถานเสนอแนะ คณะกรรมการชุดนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในราชบัณฑิตยสถาน
เองและจากหน่วยงานภายนอกร่วมกันเป็นกรรมการ และได้ท างานทั้ งที่ เป็นการแก้ไขศัพท์ที่
คณะกรรมการชุดเดิมท าไว้ และการบัญญัติศัพท์ในสาขาวิชาการสาขาต่าง ๆ ที่เพ่ิมข้ึนใหม่ ซึ่งภายหลังได้
พิมพ์เผยแพร่ในรูปของหนังสือ ศัพท์บัญญัติ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ 

 ใน พ.ศ. 2521 คณะรัฐมนตรีได้มีมติตั้ง คณะกรรมกำรบัญญัติวิทยำศำสตร์ ขึ้นมาช่วยแบ่งเบา
ภาระของคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ภาษาไทย โดยรับงานบัญญัติศัพท์ทางด้านวิทยาศาสตร์มาท าต่างหาก 

 ราชบัณ ฑิ ตยสถานมี คณ ะกรรมการบัญ ญั ติ ศั พท์ วิ ช าการหลายสิบคณ ะซึ่ งล้ วนแต่                     
ได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี งานบัญญัติศัพท์ของสถาบันนี้ครอบคลุมสาขาวิชาการจ านวนมาก                
ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ซึ่งปรากฏออกมาในรูปของพจนานุกรมศัพท์
บัญญัติทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานราชการหน่วยงานอ่ืน ๆ และหน่วยงาน
เอกชนจ านวนหนึ่งที่เห็นความจ าเป็นของการสร้างศัพท์วิชาการใหม่ ๆ ขึ้นใช้ และได้จัดตั้งคณะกรรมการ
บัญญัติศัพท์ข้ึนมาท างานในสาขาวิชาของตน 
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 ปัจจุบัน ราชบัณฑิตยสถาน ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ  และสภาราชบัณฑิต
เปลี่ยนชื่อเป็น รำชบัณฑิตยสภำ ตามที่พระราชบัญญัติราชบัณฑิตยสภา พ.ศ. 2558 ได้ประกาศลงในราช
กิจจานุเบกษา เล่มที่ 132 ตอนที่ 10 ก วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 14 
กุมภาพันธ์ 2558  
 สรุป ประวัติของการยืมค าภาษาอังกฤษนั้น อันที่จริงเกิดการยืมค าตั้งแต่ใน สมัยรัชกาล
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แต่การยืมในรัชสมัยนั้นยังไม่มีระบบการยืมที่แน่นอน กระทั่ง                  
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ไทยได้ท าสนธิสัญญาการค้ากับชาติตะวันตก                             
จึงเริ่มมีวิธีการรับค ายืมภาษาอังกฤษด้วยวิธีการทับศัพท์ ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า -

เจ้าอยู่หัว การรับค ายืมภาษาอังกฤษเข้ามาก็ยังคงใช้วิธีการทับศัพท์ แต่ก็มีการพัฒนาการยืมค าไปอีกขั้น
หนึ่ ง คือ มีการน าค าในภาษาบาลี สันสกฤตมาใช้แทนค าทับศัพท์บางค าในภายหลัง ในรั ชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสร้างค ายืมจ านวนมากขึ้นใช้แทนค าในภาษาอังกฤษ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อทรงสถาปนาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยขึ้น ค ายืมภาษาอังกฤษเริ่มมีการบัญญัติศัพท์
ในสมัยรัชกาลที่  7 และมีการตั้งคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ในสมัยรัชกาลที่ 8 ในสมัยรัชกาลที่ 9 
ราชบัณฑิตยสถานได้รับช่วงงานบัญญัติศัพท์ของคณะกรรมการในสมัยรัชกาลที่ 8 จนถึงปัจจุบัน ราช
บัณฑิตสถานมีคณะกรรมการบัญญัติศัพท์วิชาการสาขาต่าง ๆ หลายสิบคณะ และได้ประกาศเปลี่ยนชื่อ
เป็น ส านักงานราชบัณฑิตสภาตามประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา พ.ศ.2558 

 

วิธีกำรยืมค ำภำษำอังกฤษเข้ำมำใช้ในภำษำไทย 

 วิไลศักดิ์  กิ่งค า (2556 : 120-122) ได้อธิบายถึงวิธีการรับค าภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทย ซึ่งมี
วิธีการหลายอย่าง ดังต่อไปนี้ 

1. กำรเปลี่ยนแปลงเสียงและค ำ  
การยืมค าภาษาอังกฤษมาใช้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเสียงเพ่ือความสะดวก และอีกประการหนึ่ง

เนื่องจากเสียงบางเสียงไม่มีใช้ในภาษาไทย เมื่อยืมเสียงจ าพวกนี้จึงต้องมีการปรับปรุง ท าให้เสียงผิดเพ้ียน
ไปจากเดิมบ้าง เช่น 

sign  ออกเสียงเป็น  เซ็น 

pipe  ออกเสียงเป็น  แป๊บ 

goal  ออกเสียงเป็น  โก 

England ออกเสียงเป็น  อังกฤษ 

statistic ออกเสียงเป็น  สถิติ 
france ออกเสียงเป็น  ฝรั่ง 

 2. กำรลำกเข้ำควำม  
 การลากเข้าความ เป็นวิธีการเปลี่ยนแปลงเสียงของค าภาษาอังกฤษ เพ่ือลากเข้าหาค าไทยที่คุ้นหู    
หรือแปลความหมายได้ด้วย วิธีนี้ถือได้ว่าเป็นวิธีปรับเปลี่ยนสิ่งที่ไม่คุ้นหูคุ้นปาก แปลไม่ออก การที่ ออก
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เสียงให้ฟังเป็นไทย ๆ ท าให้แปลได้ ง่ายต่อการจดจ า (เริ่มนิยมใช้ในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นจุดเริ่มต้นของการ
ทับศัพท์) ดังตัวอย่าง 
  court  shoes ลากเข้าหาเสียงภาษาไทยเป็น คัดชู 
  bradlay  ลากเข้าหาเสียงภาษาไทยเป็น ปลัดเล 

  coffee  ลากเข้าหาเสียงภาษาไทยเป็น กาแฟ 

  uniform ลากเข้าหาเสียงภาษาไทยเป็น อยู่ในฟอร์ม 

  Madam  ลากเข้าหาเสียงภาษาไทยเป็น หมาด า 
 3. กำรทับศัพท์ 
 การทับศัพท์ เป็นการยืมค าภาษาอังกฤษมาใช้โดยตรง ไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปค า หรือเสียง แต่
อาจจะเปลี่ยนแปลงบ้างเล็กน้อยในบางค า เช่น 

  kiwi  ไทยใช้  กีวี 
  suit  ไทยใช้  สูท 

  beer  ไทยใช้  เบียร์ 
  term  ไทยใช้  เทอม 

  fashion  ไทยใช้  แฟชั่น 

  bonus  ไทยใช้  โบนัส 

 4. กำรบัญญัติศัพท์ 
 การบัญญัติศัพท์ เป็นวิธีการยืมค าภาษาอังกฤษมาใช้โดยก าหนดค าให้มีความหมายตรงกับ
ภาษาอังกฤษ ส่วนมากเป็นค าศัพท์เฉพาะ และภาษาที่น ามาใช้บัญญัติศัพท์โดยมากเป็นค าภาษาไทยแท้
บ้าง  ภาษาบาลีสันสกฤตบ้าง ดังจะอธิบายต่อไป ตัวอย่างศัพท์บัญญัติ เช่น 

  องค์การ  บัญญัติจาก organization 

  ภูมิหลัง  บัญญัติจาก background 

  พัฒนาการ บัญญัติจาก development 

 5. กำรตัดค ำ 

 เมื่อยืมค าภาษาอังกฤษมาใช้แล้ว บางครั้งอาจมีการใช้โดยตัดพยางค์ให้สั้นลง เพ่ือสะดวก                      
ในการออกเสียง ส่วนใหญ่มักเป็นภาษาพูด เช่น 

  entrance ไทยใช้ตัดค าเป็น  เอ็น 

  double  ไทยใช้ตัดค าเป็น  เบิ้ล 

  champion ไทยใช้ตัดค าเป็น  แชมป์ 
  memory card ไทยใช้ตัดค าเป็น  เม็ม 

 6. เปลี่ยนควำมหมำยของค ำ หรือกำรกลำยควำมหมำย 

 ในการยืมค าภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทย ท าให้ความหมายเปลี่ยนแปลงไปจ าแนกได้ 3 
ลักษณะ ดังนี้ 
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 6.1 ความหมายกว้างออก  เมื่อเดิมค าที่ยืมมามีความหมายเฉพาะอย่าง แต่ภาษาไทยเอามาใช้ใน
ความหมายหลายอย่าง เช่น 

ค ำศัพท ์ ควำมหมำยภำษำอังกฤษ ควำมหมำยในภำษำไทย 

bungalow เรือนหรือกระท่อมท าด้วยไม้ บ้านพักตากอากาศท าแบบใดก็ได้ 

fan (s) สนับสนุนคนเก่งทางด้านการกีฬา                           
และการแสดง 

คู่รัก  สามี หรือผู้สนับสนุนคนเก่ง
ในด้านการกีฬา 

dope ยาบ ารุงก าลัง ยาเสพติด  ยาที่ท าให้เกิดก าลัง 

game การเล่น วิธีการ การพนัน การเล่น วิธีการ                               
การพนัน จบ สิ้นสุด 

      6.2 ความหมายแคบเข้า หมายความว่า ค าเดิมนั้นมีความหมายหลายอย่าง เมื่อยืมมาใช้ใน
ภาษาไทยมีความหมายเฉพาะเจาะจง เช่น 

ค ำศัพท ์ ควำมหมำยภำษำอังกฤษ ควำมหมำยในภำษำไทย 

boy เด็กผู้ชาย  พนักงานรับใช้ พนักงานรับใช้ 

report รายงาน  ชื่อเสียง   รายงาน 

free อิสระ  ไม่ต้องเสียเงิน                            
สะดวก  ได้เปล่า 

 ไม่ต้องเสียเงิน  

goal จุดหมาย ประตูฟุตบอล  ประตูฟุตบอล  

peg หมุดทั่ว ๆ ไปที่ใช้ตอกส าหรับแขวนหมวก หมุดที่กดกระดาษ 

    6.3 ความหมายย้ายที่ หมายถึง ไทยเรารับเอาค ายืมภาษาอังกฤษมาใช้ โดยเปลี่ยนแปลง
ความหมายไปจากเดิม เช่น 

ค ำศัพท ์ ควำมหมำยภำษำอังกฤษ ควำมหมำยในภำษำไทย 

fit เหมาะ  พร้อม  สุขภาพดี ขนาดพอดีกับตัว  คับ  

gay ร่าเริง แจ่มใส หรูหรา เบิกบาน ฉูดฉาด รักร่วมเพศเดียวกัน 

scrum เข้าแถวกอดคอแย่งลูกรักบี้ จู่โจม รุม(มักใช้ในการต่อสู้                   
หรือการกิน) 

 สรุป การยืมค าภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทย มีวิธีการหลายวิธีการ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงเสียง      
และค า  การลากเข้าความ  การทับศัพท์  การบัญญัติศัพท์  การตัดค า นอกจากการรับค ามาใช้แล้วยังมี                
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การกลายความหมายของค าทั้งการกลายความหมายแบบกว้างออก  แคบเข้า และความหมายย้ายที่                    
ซึ่งวิธีการต่าง ๆ ที่กล่าวมานี้เป็นการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้สะดวกในการออกเสียง และการใช้พูดใช้เขียน                   
ให้ง่ายต่อการจดจ า 

อนันต์  เหล่าเลิศวรกุล (2555 : 259-268) ได้อธิบายถึงลักษณะภาษาอังกฤษไว้ว่าภาษาอังกฤษ
จัดอยู่ในภาษามีวิภัตติปัจจัย ค าในภาษาอังกฤษสามารถเปลี่ยนรูปด้วยการเติมหน่วยผันค า หรือเปลี่ยน
เสียงสระ นอกจากนี้ค าภาษาอังกฤษยังมีการเปลี่ยนแปลงรูปค าเมื่อเข้าประโยคเพ่ือแสดงลักษณะทาง
ไวยากรณ์ ภาษาอังกฤษมีหน่วยเติมท้าย และไม่มีเสียงวรรณยุกต์ ซึ่งที่กล่าวมานี้ มีความแตกต่างจาก
ภาษาไทยอย่างมาก ดังนั้นหากจะยืมค าภาษาอังกฤษต้องมีการปรับเปลี่ยนเพ่ือสะดวกในการใช้ และ
เหมาะกับภาษาไทย 

 ค ายืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏใช้อยู่ในภาษาไทย มีลักษณะ ดังนี้ 
 1. เป็นค ำหลำยพยำงค์  

 ค ายืมภาษาอังกฤษส่วนใหญ่เป็นค าหลายพยางค์ เมื่อไทยยืมมาใช้จึงท าให้ภาษาไทยมีค าหลาย
พยางค์มากขึ้น เช่น แคปซูล โฟกัส เทรนเนอร์ คอมพิวเตอร์ ไวโอลิน ดรัมเมเยอร์ เทคโน โลยี 
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

 2. ไม่มีกำรเปลี่ยนแปลงรูปทำงไวยำกรณ์  
 ภาษาอังกฤษมีการเปลี่ยนแปลงรูปค าตามลักษณะทางไวยากรณ์ แต่เมื่อยืมมาใช้ในภาษาไทย ไม่
มีการเปลี่ยนแปลงรูปค าไปตามลักษณะทางไวยากรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น  
 คนไทยใช้ค ายืมภาษาอังกฤษโดยไม่ได้ค านึงถึงชนิดและหน้าที่ของค าในภาษาอังกฤษ เช่น 

  ค าท่ีไทยใช้    ค าภาษาอังกฤษ 

  ซอรี่  (ก.)    sorry (ค.) 
  ช็อปปิ้ง  (ก.)    shopping(น.) 
  ไดร์   (ก.)    dry (ก.) 
  ไดเอ็ต (ก.)    diet (น.) 
 3. มีกำรปรับเสียงให้เข้ำกับระบบเสียงภำษำไทย 

 ค าภาษาอังกฤษที่ยืมเข้ามาใช้ในภาษาไทย มักมีการปรับเสียงให้เข้ากับระบบเสียงของภาษาไทย 
ดังนี้ 

3.1 การปรับเสียงพยัญชนะต้น 

 ค าภาษาอังกฤษที่ใช้ในเสียงพยัญชนะต้นที่ไม่มีในระบบเสียงภาษาไทย จะปรับมาใช้เสียง
พยัญชนะต้นที่มีสัทลักษณะใกล้เคียงกันแทน 

 พยัญชนะต้น / g / / k / เช่น 

  ค าท่ีไทยใช้   ค าอังกฤษ 

  กอล์ฟ    golf 

  เกม    game 
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 พยัญชนะต้น / z /      / s / เช่น 

  ค าท่ีไทยใช้   ค าอังกฤษ 

  เบนซิน    benzene 

  โซน    zone 

 พยัญชนะต้น / v /      / w / เช่น 

  ค าท่ีไทยใช้   ค าอังกฤษ 

  วิว    view 

  ไวโอลิน    violin 

3.2ปรับเสียงพยัญชนะท้าย 

 การรับค ายืมภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทย บางครั้งมีการปรับเสียงพยัญชนะให้เข้ากับ
เสียงตัวสะกดแม่กบ  กน  และกด  ของไทย เช่น 

  golf  ออกเสียงเป็น  /ก๊อบ/ 

  football ออกเสียงเป็น  /ฟุดบ็อน/ 
  tennis  ออกเสียงเป็น  /เทนนิด/ 
  gas  ออกเสียงเป็น  /แก๊ด/ 
3.3 ตัดเสียงพยัญชนะต าแหน่งที่ 1 ของเสียงพยัญชนะท้ายประสมออก 

 พยางค์ในภาษาไทยไม่มีการออกเสียงพยัญชนะประสมในต าแหน่งท้ายพยางค์ แต่พยางค์ใน
ภาษาอังกฤษมีลักษณะดังกล่าวอยู่ด้วย เช่น film  golf  card  pearl เมื่อภาษาไทยยืมค าภาษาอังกฤษ
มาใช้ ได้ปรับเสียงพยัญชนะท้ายประสมของภาษาอังกฤษให้เข้ากับระบบเสียงภาษาไทย โดยการตัดเสียง
พยัญชนะต าแหน่งที่ 1 ของเสียงพยัญชนะท้ายประสมออก ด้านรูปเขียนนั้นใช้เครื่องหมาย ทัณฑฆาตบน
พยัญชนะที่ไม่ออกเสียงดังกล่าว ค ายืมภาษาอังกฤษบางค าจึงมีเครื่องหมายทัณฑฆาตอยู่ตรงกลาง ซึ่ง
แตกต่างกับค ายืมภาษาอ่ืน เช่น 

  ค าท่ีไทยใช้   ค าอังกฤษ 

  การ์ด    card 

  คอร์ส    course 

  ฟาร์ม    farm 

  ฟอร์ม    form 

  การ์ด    guard 

  ฮอร์น    horn 

  ชอล์ก    chalk 

  ฟิล์ม    film 

  กอล์ฟ    golf 

  ปาล์ม    palm 
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สรุป การปรับเปลี่ยนเสียงค ายืมภาษาอังกฤษให้ออกเสียงได้สะดวกตามระบบเสียงภาษาไทย
ดังกล่าวข้างต้น ยังรักษาความใกล้เคียงของเสียงและค าภาษาอังกฤษไว้ได้ไม่แตกต่างไปมากนัก เพราะเมื่อ
อ่านหรือเห็นค าศัพท์ก็ยังเข้าใจตรงกันว่าค าเดิมของภาษาอังกฤษนั้นเป็นค าใด  

3.4 ค าภาษาอังกฤษจ านวนมากเมื่อยืมมาใช้ในภาษาไทยในกรณีที่ไม่เป็นทางการ มักตัด
พยางค์ให้มีพยางค์น้อยลง เช่น 

 ค าภาษาอังกฤษ    ค าท่ีไทยใช้ 
 air-conditioner    แอร์ 
 air hostess    แอร์ 
 badminton    แบด 

 battery     แบ็ต 

 computer    คอมพ์ 

 football    บอล 

 hair dryer    ไดร  ได 

 kilogram    กิโล 

 kilometer    กิโล 

 microphone    ไมค์ 

 number    เบอร ์
 xerox     ซี 

4. กำรใช้เสียงพยัญชนะท่ีไม่มีในระบบเสียงภำษำไทย 

     4.1 การเพ่ิมเสียงพยัญชนะควบ 

เสียงพยัญชนะควบกล้ าในภาษาไทยมีอยู่ 11 คู่ ได้แก่ /pr-  phr-  pl-  phl-  tr-  kr-  khr-  kl-  

khl-  kw-  khw-/ ซึ่งใช้เป็นพยัญชนะต้นได้ทั้งหมด เช่น ประ  แปลก  พลุ  ตรา  กรอบ  ขรุขระ  คร้าน  
กลม  คลุม  โขลง  กวาด  ขว้าง  คว้าง  เป็นต้น เมื่อไทยยืมค าภาษาอังกฤษมาใช้อาจมีค าบางค าที่
พยัญชนะต้นเป็นพยัญชนะควบกล้ าซึ่งไม่มีอยู่ในระบบเสียงภาษาไทย ท าให้ภาษาไทยมีเสียงพยัญชนะเพ่ิม
มากขึ้น เช่น /bl-  br-  dr-  fl-  fr-  thr-  tr-/ เป็นต้น ดังตัวอย่าง 

ค าท่ีไทยใช้   ค าอังกฤษ 

บลอ๊ก    block 

บล ู    blue 

เบรก    brake 

บร็อกโคลี   broccoli 

บรอนซ์    bronze 

ดรัมเมเยอร์   drum major 

ดร็อป    drop 
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แฟลต    flat 

ฟลุก    fluke 

ฟรี    free 

เฟรม    frame 

อิเล็กทรอนิกส์   electronics  

เทรน    train 

สตรอว์เบอร์รี   strawberry 

     4.2 เพ่ิมเสียงพยัญชนะท้าย 

     เสียงพยัญชนะท้ายในภาษาไทยมี 9 เสียง ได้แก่ / -k  -t  -p  -ŋ… -n  -m  -j  -w  -?/                  

และมีรูปตัวสะกด 8 แม่ ได้แก่ กก  กด  กบ  กง  กน  กม  เกย  เกอว  เมื่อไทยยืมค าภาษาอังกฤษมาใช้
อาจ  มีบางค าที่มีเสียงพยัญชนะท้ายที่ตรงกัน  แต่ก็มีบางหน่วยเสียงพยัญชนะท้ายที่ไม่มีในระบบเสียง
ภาษาไทย เช่น /-f  -l  -s/  เป็นต้น  ค าที่มีพยัญชนะท้ายดังกล่าวนี้คนไทยส่วนใหญ่ในปัจจุบันสามารถ
ออกเสียงได้ใกล้เคียงกับเสียงในภาษาอังกฤษ  ลักษณะการออกเสียงตัวสะกดแบบภาษาอังกฤษเช่นนี้ท า
ให้มีเสียงพยัญชนะท้ายดังกล่าวเพิ่มข้ึนในภาษาไทย เช่น 

  ค าท่ีไทยใช้   ค าอังกฤษ 

  กอล์ฟ    golf 

  ปรู๊ฟ    proof 

  สต๊าฟ    staff 

  แอ๊ปเปิ้ล    apple 

  บอล    ball 

  แคปซูล    capsule 

  ดับเบ้ิล    double 

  อี-เมล    e-mail 

  โบนัส    bonus 

  เดร๊ส    dress 

  โฟกัส    focus 

  แก๊ส    gas 

  อ๊อฟฟิศ    office 

  เทนนิส    tennis 

สรุป การยืมค าภาษาอังกฤษในภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงด้านเสียง เนื่องจากระบบเสียงใน
ภาษาอังกฤษแตกต่างจากระบบเสียงในภาษาไทย เมื่อไทยยืมค าภาษาอังกฤษเข้ามาบางครั้งมีการ
เปลี่ยนแปลงบางเสียงให้สะดวกแก่การใช้ ลักษณะการยืมที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเสียงนี้มีอิทธิพล
ต่อภาษาไทยทั้งด้านการเพิ่มพยัญชนะต้นควบ  มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา   
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วงศัพท์ค ำยืมภำษำอังกฤษในภำษำไทย 

 สาเหตุที่ภาษาอังกฤษเข้ามาปนในภาษาไทยนั้น ส่วนใหญ่เป็นเหตุผลทางการค้าขาย การศึกษา                      
และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการต่าง ๆ ท าให้เกิดค ายืมเหล่านี้ มากมายในภาษาไทย และมีจ านวน
มากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งนี้อาจเป็นเพราะคนไทยบางส่วนมีค่านิยมว่าการรู้จักภาษาอังกฤษมาก ๆ และน ามาใช้
โดยไม่พยายามหาค าไทยมาใช้แทนนั้นเป็นการแสดงภูมิรู้ของผู้ใช้ภาษา ว่าเป็นผู้มีการศึกษาหรืออยู่ในวง
สังคมชั้นสูง ปัจจุบันพบว่าวงศัพท์ค ายืมภาษาอังกฤษกระจายอยู่ทั่วไปในภาษาไทย ดังที่ วิไลศักดิ์  กิ่งค า 
(2556 : 123-156) ได้ให้ตัวอย่างค ายืมภาษาอังกฤษในวงศัพท์ต่าง ๆ ไว้ดังนี้ 
 ค ำศัพท์ในวงกำรเมือง 
 คอมมิวนิสต์ (communist) 
 ฟาสซิสต์ (fascism/fascist) 
 คอร์รัปชัน (corruption) 
 ค ำศัพท์ในวงกำรช่ำง 
 คลัตซ์  (clutch) 
 คอนกรีต (concrete) 
 โซลา  (sola) 
 ไดนาโม  (dynamo) 
 ตอร์ปิโด  (torpedo) 
 แทรกเตอร์ (tractor) 
 นอต  (knot) 
 ปั๊ม  (pump) 
 แป๊บ  (pipe) 
 มอเตอร์  (motor) 
 สกรู  (screw) 
 สปริง  (spring) 
 ปาร์เกต ์ (parquet) 
 สต๊าร์ตเตอร์ (starter) 
 ค ำศัพท์ในวงกำรกีฬำ 

 กอล์ฟ  (golf) 
 เกม  (game) 
 เทนนิส  (tennis) 
 เนตบอล  (netball) 
 โปโล  (polo) 
 ฟุตบอล  (football) 
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 มาราธอน (marathon) 
 ยิมนาสติก (gymnastics) 
 รักบี ้  (rugby/rugby football) 
 วอลเลย์บอล (volley ball) 
 สก๊อตจั๊มพ์ (scotch jump) 
 สกอร์  (score) 
 สกอร์บอร์ด (score board) 
 เสิร์ฟ  (serve) 
 ค ำศัพท์ในวงกำรแพทย์ 

 (ผ้า) กอซ (gauze)  
 เกาต ์  (gout) 
 คลินิก  (clinic) 
 โคม่า  (coma) 
 ซัลฟา  (sulpha) 
 ซิฟิลิส  (syphilis) 
 เซรุ่ม  (serum) 
 ทอนซิล  (tonsil) 
 ทิงเจอร์  (tincture) 
 ปรสิต  (parasite) 
 วัคซีน  (vaccine) 
 ไวรัส  (virus) 
 ค ำศัพท์ในวงกำรวิทยำศำสตร์ 
 กาแล็กซี  (galaxy) 
 แกมมา  (gamma) 
 โซเดียมคาร์บอเนต  (sodium carbonate) 
 ไนโตรเจน (nitrogen) 
 ออกซิเจน (oxigen) 
 ออกไซด์  (oxide) 
 ฮีโมโกลบิล (hemoglobin) 
 ไฮโดรคาร์บอน (hydrocarbon) 
 คลอรีน  (chlorine) 
 โคบอลต์  (cobalt) 
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ค ำศัพท์ในวงกำรศึกษำ 

 คอนแวนต์ (convent) 
 แคลคูลัส (calculus) 
 ชอล์ก  (chalk) 
 เทอม  (term)  

 ฟังก์ชัน  (function) 
 ลอการอทึม (logarithm) 
 ค ำศัพท์ในวงกำรเศรษฐกิจ 

 เครดิต  (credit) 
 เคาน์เตอร์ (counter) 
 แค็ตตาล็อก (catalog) 
 เช็ค  (cheque) 
 แชร์  (share) 
 สต็อค  (stock) 
 ค ำศัพท์ในมำตรำชั่ง  ตวง  วัด 

 เซนติกรัม (centigramme) 
 เซนติเมตร (centimatre) 
 ตัน  (ton) 
 มิลลิเมตร (millimetre) 
 เดซิเมตร (decimetre) 
 เมตร  (metre) 
 เมตริก  (metric) 
 ฟุต  (foot) 
 ไมล์  (mile) 
 ลิตร  (litre) 
 ค ำศัพท์เกี่ยวกับอำหำร เครื่องดื่ม ผัก ผลไม้ 
 กาแฟ  (coffee) 
 เค้ก  (cake) 
 คุกกี ้  (cookie) 
 ครีม  (cream) 
 ช็อกโกแลต (chocolate) 
 ชี้ส  (cheese) 
 แซนด์วิช (sandwich) 
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 โดนัต  (doughnut) 
 ทูน่า  (tuna) 
 พุดดิ้ง  (pudding) 
 ไอศกรีม  (ice cream) 
 แอ๊ปเปิ้ล  (apple) 
 โซดา  (soda) 
 ดริ๊งก ์  (drink) 
 เบียร์  (beer) 
 ไวน์  (wine) 
 สตรอว์เบอร์รี (strawberry) 
 บร็อกโคลี (broccoli) 
 ค ำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องดนตรี 
 กีตาร ์  (guitar) 
 แซ็กโซโฟน (saxophone) 
 ฟลุต  (flute) 
 เปียโน  (piano) 
 ไวโอลิน  (violin) 
 ค ำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องใช้ต่ำง ๆ 

 คลิป  (clip) 
 คัตเตอร์  (cutter) 
 ชอล์ก  (chalk) 
 โซฟา  (หนดฟ) 
 เน็กไท  (necktie) 
 เชิ้ต  (shirt) 
 ล็อกเกต  (locket) 
 ไมโครโฟน (microphone) 
 คอมพิวเตอร์ (computer) 
 โน้ตบุ๊ก  (notebook) 
 วิดีโอ  (video) 
 ค ำศัพท์เกี่ยวกับกิริยำอำกำรต่ำง ๆ 

 คอนโทรล (control) 
 เคลียร์  (clear) 
 แคนเซิล  (cancel) 
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 ช็อป  (shop) 
 ช้าร์จ  (charge) 
 ซีเรียส  (serious) 
 เซ็น  (sign) 
 เซอร์เวย์  (survey) 
 เท้กแคร์  (take care) 
 ปั๊ม  (pump) 
 แฟร์  (fair) 

เว้อร์ก  (work) 
สตาร์ต  (start) 

 

ศัพท์บัญญัติ   

 การยืมค าภาษาอังกฤษที่อธิบายข้างต้น เป็นลักษณะการปรับเปลี่ยนเสียงจากค าภาษาอังกฤษมา
ใช้ในภาษาไทยเพียงเล็กน้อย หรือใช้วิธีการทับศัพท์ซึ่งเป็นการยืมที่ใกล้เคียงกับค าเดิม มีค าอีกส่วนหนึ่ง          
ที่ไทยคิดค าศัพท์ขึ้นใช้แทนศัพท์ภาษาอังกฤษ ค าเหล่านี้หลายค าผูกขึ้นหรือประกอบขึ้นจากค าศัพท์ภาษา
บาลี สันสกฤตและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะผู้เชี่ยวชาญทางภาษาแล้ว และมีการประกาศใช้ ถ้าศัพท์
ใดผู้ใช้ยอมรับก็จะมีการใช้ต่อกันเรื่อยมา ศัพท์ที่คิดขึ้นในลักษณะนี้ เรียกว่า ศัพท์บัญญัติ 
 สถาบันที่ท าหน้าที่บัญญัติศัพท์ภาษาไทยอย่างเป็นทางการในปัจจุบันคือ ส านักงานราชบัณฑิตย
สภา ซึ่งเป็นส่วนราชการระดับกรม ไม่สังกัดหน่วยงานใด ๆ ของรัฐ แต่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี นอกจาก
ส านักงานราชบัณฑิตยสภาจะเป็นหน่วยงานที่บัญญัติศัพท์แล้ว ยังมีหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งที่เป็นหน่วยงาน
ราชการและหน่วยงานเอกชน ที่ได้บัญญัติศัพท์วิชาการภาษาไทยขึ้นมาใช้เป็นการภายใน หรือเพ่ือพิมพ์
จ าหน่ายออกเป็นวงกว้าง ทั้งนี้เพ่ือให้หน่วยงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับศาสตร์นั้น ๆ โดยตรง
เป็นผู้ช่วยสร้างศัพท์บัญญัตินั่นเอง หน่วยงานดังกล่าว เช่น ส านักงานส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี  สมาคมจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย  และสมาคมสิ่งแวดล้อมแห่ง
ประเทศไทย เป็นต้น 

 หลักเกณฑ์บัญญัติศัพท์ของส ำนักงำนรำชบัณฑิตยสภำ (มงคล  เดชนครินทร์, 2558 :13-15)               
ซึ่งคณะกรรมการบัญญัติศัพท์ของส านักงานราชบัณฑิตยสภาทุกคณะใช้หลักเกณฑ์การบัญญัติศัพท์
หลักเกณฑ์เดียวกัน สามารถสรุปได้ ดังนี้ 
 1. เริ่มต้นด้วยการพยายามหาค ำไทยแท้มาใช้เป็นศัพท์บัญญัติ 
 2. ถ้าหาค าไทยแท้ไม่ได้ ให้พยายามใช้ค ำจำกภำษำบำลี  สันสกฤต โดยเฉพาะค าที่มีใช้อยู่ก่อน
แล้วในภาษาไทยมาสร้างเป็นค าศัพท์บัญญัติ 
 3. หากท าตามข้ันตอนที่ 2 นี้ไม่ได้ ก็ใช้วิธี ทับศัพท์ เป็นขั้นตอนสุดท้าย โดยอาศัยหลักเกณฑ์การ
ทับศัพท์ที่ส านักงานราชบัณฑิตยสภาได้ก าหนดไว้ 
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 ตัวอย่ำงศัพท์บัญญัติท่ีเป็นค ำไทยแท้ 
 สูบ  (pump) 
 หนัง  (film) 
 ระบบ  (system) 
 ประเมิน  (assess) 
 เปรียบเทียบ (compare) 
 ดัดแปลง (adapt) 
 ข้อสังเกตเก่ียวกับศัพท์บัญญัติที่เป็นค าไทยแท้ 
 ศัพท์ที่บัญญัติขึ้นด้วยค าไทยแท้ (หรือค าไทยแท้ร่วมกับค าจากภาษาบาลี สันสกฤตที่มีใช้ใน
ภาษาไทยอยู่ก่อนแล้ว) มีข้อดีที่เข้าใจความหมายได้ง่าย แต่มีข้อเสียที่อาจต้องใช้ค าย่อยหลาย ๆ ค า
ประสมกันได้เป็นศัพท์ที่ค่อนข้างยาว เช่น กระบวนการสร้างและสลาย (metabolism) เป็นต้น 

 ตัวอย่ำงศัพท์บัญญัติท่ีเป็นค ำจำกภำษำบำลี สันสกฤต 

 พาหะ (carrier) 
 ทวิภาค ี (bilateral) 
 คด ี (case/suit) 
 อุปสรรค   (prefix) 
 มาตร (meter) 
 สมมาตร   (symmetry) 
 องค์การ (organization) 
 วีดีทัศน์  (video) 
 วารสาร  (journal) 
 วัฒนธรรม  (culture) 
         ฯลฯ 

 

สรุป 

 ไทยและชาติตะวันตก เช่น อังกฤษ ได้เจริญสัมพันธไมตรีทางการทูต  มีการท าสนธิสัญญา
ทางการค้าความสัมพันธ์นี้มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา จนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ไทยยังรับวัฒนธรรม ค่านิยม 
การศึกษา รวมไปถึงวิทยาการท่ีทันสมัยต่าง ๆ ท าให้มีค ายืมภาษาอังกฤษเข้ามาปะปนในภาษาไทยด้วย ซึ่ง
การยืมค าภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทย มีวิธีการหลายวิธีการ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงเสียง  และค า  การ
ลากเข้าความ  การทับศัพท์  การบัญญัติศัพท์  การตัดค า นอกจากการรับค ามาใช้แล้วยังมีการกลาย
ความหมายของค าทั้ง การกลายความหมายแบบกว้างออก  แคบเข้า และความหมายย้ายที่  ค ายืม
ภาษาอังกฤษมีในภาษาไทยจ านวนมาก และมีอิทธิพลต่าง ๆ ต่อภาษาไทย เช่น เกิดค าหลายพยางค์ 
ตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา ส านวนภาษาแบบอังกฤษ เป็นต้น ซึ่งพบค ายืมเหล่านี้ได้ทั้งในชีวิตประจ าวัน  
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วงวิชาการ วงการศึกษา วงการเทคโนโลยี เป็นต้น และในปัจจุบันมีแนวโน้มว่าการยืมค าภาษาอังกฤษมา
ใช้ในภาษาไทยจะมีเพ่ิมมากข้ึน 

 

ค ำถำมทบทวน 

 1. จงอธิบายความสัมพันธ์ของภาษาไทยและภาษาอังกฤษมาพอเข้าใจ 

 2. สรุปประวัติการยืมค าภาษาอังกฤษในภาษาไทย เป็น Mind mapping 

 3. อธิบายความเหมือน และความแตกต่างของลักษณะการยืมค าภาษาอังกฤษในสมัยรัชกาลที่ 3  
รัชกาลที่ 4  และรัชกาลที่ 5 

 4. วิธีการยืมค าโดยการแปลศัพท์คืออะไร อธิบายและยกตัวอย่าง 
 5. อธิบายประวัติ และลักษณะของการบัญญัติศัพท์มาพอเข้าใจ 

 6. การยืมค าภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงด้านเสียงอย่างไรบ้าง 
 7. ยกตัวอย่างวงศัพท์ค ายืมภาษาอังกฤษที่นักศึกษารู้จัก และพบใช้ในชีวิตประจ าวันอย่างน้อย 
15 ค า 
 8. ลักษณะค ายืมภาษาอังกฤษในภาษาไทยมีอะไรบ้าง สรุปพอเข้าใจ 

 9. ศัพท์บัญญัติ หมายถึงอะไร และส านักงานราชบัณฑิตยสภามีขั้นตอนการบัญญัติศัพท์                   
อย่างไรบ้าง 
 10. จงยกตัวอย่างศัพท์บัญญัติที่ใช้ค าไทยแท้ / ค าอังกฤษประสมค าไทย / และค าภาษาบาลี 
สันสกฤต มาอย่างละ 5 ค า   

 

 

 



 

 

บทท่ี 6 

ค ำยืมภำษำจีนในภำษำไทย 

 ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนมีการติดต่อสัมพันธ์กันมาช้านานตั้งแต่ก่อนสุโขทัย                
และความสัมพันธ์ยิ่งโดดเด่นแน่นแฟ้นในสมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบันและเป็นมิตรที่ดีต่อกันเรื่อยมา                   
อีกทั้งยังมีการค้าขายแลกเปลี่ยนสินค้า แลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรมอันดีงาม ชาวจีนที่มาค้าขาย
ได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ส่งผลให้ค ายืมภาษาจีนเข้ามาปะปนกับ
ภาษาไทยโดยเฉพาะทางเชื้อชาติ นอกจากนี้ภาษาจีนและภาษาไทยยังมีลักษณะที่คล้ายคลึงกันคือ              
จัดอยู่ในตระกูลภาษาค าโดด จึงท าให้มีค าภาษาจีนเข้ามาปะปนอยู่ในภาษาไทยจนแยกกันไม่ออก  

 การยืมค าภาษาจีนมาใช้ในภาษาไทยนั้น ไทยรับมาจากภาษาพูดไม่ใช่ภาษาเขียน เพราะ
ระบบการเขียนภาษาจีนต่างกับภาษาไทยมาก ภาษาจีนเขียนอักษรแทนค าเป็นตัว ๆ ไม่มีการประสม
สระ พยัญชนะ ค าภาษาจีนที่รับมาใช้ในภาษาไทย มักเป็นค าที่เกี่ยวกับค าเรียกชื่อ เครื่องใช้แบบจีน 
ยาสมุนไพร สัตว์ อาหาร เครื่องแต่งกาย ธุรกิจการค้า มหรสพ และอ่ืน ๆ  

 

ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงไทยกับจีน 

 แน่งน้อย  ดวงดารา (2542 : 149) กล่าวถึงความสัมพันธ์และความเป็นมิตรประเทศที่ดีต่อ
กันระหว่างไทยกับจีนไว้ว่า ไทยกับจีนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดทั้งทางด้านเชื้อชาติตลอดจนถิ่นที่
อยู่อาศัย ซึ่งมีมาช้านานก่อนสมัยประวัติศาสตร์ไทย แม้กระทั่งทุกวันนี้ก็มีคนจีนมากมายที่อาศัยอยู่ใน
ประเทศไทย และมีคนไทยอีกจ านวนไม่น้อยอยู่ในประเทศจีน 

 ตามประวัติศาสตร์กล่าวว่า ในสมัยสุโขทัย จีนได้ส่งทูตมาท าสัญญาเพ่ือสร้างสัมพันธไมตรี             
กับไทย  และพ่อขุนรามค าแหงมหาราช ก็ได้เสด็จไปประเทศจีนถึงสองครั้ง และได้น าช่างฝีมือจากจีน
มาท าเครื่องถ้วย ชาม ที่เรียกกันว่า “สังคโลก” ต่อมาในสมัยอยุธยา มีพ่อค้าชาวจีนเข้ามาค้าขายกับ
ไทยและมีบทบาทในการน าวิธีการเก็บภาษีมาใช้ นอกจากนี้ยังได้น าการเล่นการพนันเข้ามาอีกด้วย 
จีนติดต่อกับไทยเรื่อยมาจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ และต่อมาก็มีชาวจีนอพยพมาตั้งถิ่นฐานอยู่ใน
ประเทศไทยจ านวนมาก อาชีพที่ส าคัญของชาวจีนในไทยคือ ธุรกิจการค้านั่นเอง 
 ศุภกร  เลิศอมรมีสุข (2556 : 1) ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนในช่วง                  
สมัยสุโขทัยไว้ว่า หากศึกษาเอกสารประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ไทยและจีนแล้วจะพบว่า  
ไทยและจีนมีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่สมัยโบราณ และจีนเป็นหนึ่งกลุ่มในชาติพันธุ์ที่เข้ามาตั้งรกราก
ในสังคมไทยเป็นเวลานานแล้ว จากหลักฐานของจีนที่มีการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์ อักษรว่า 
อาณาจักรสุโขทัยได้ส่งคณะทูตพร้อมด้วยของพ้ืนเมืองมาถวายเป็นของก านัลแก่จักรพรรดิราชวงศ์
หยวน รวม 14 ครั้ง ระหว่างปี พ.ศ. 1835 ถึง พ.ศ. 1865 ส่วนจีนก็ได้ส่งทูตมาไทย 4 ครั้ง การส่งทูต
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ติดต่อระหว่างอาณาจักรสุโขทัยและอาณาจักรจีนในสมัยนั้นส่งผลให้การค้าระหว่างสองอาณาจักร
ขยายตัว อีกทั้งมีการถ่ายทอดความรู้จากช่างจีนเกี่ยวกับเครื่องปั้นดินเผาจนแป็นที่รู้จักในนาม 
“เครื่องสังคโลก” ดังกล่าวมาแล้วข้างต้น กระทั่งในสมัยอยุธยาความสัมพันธ์ยังคงด าเนินไป                  
อย่างราบรื่น มีชาวจีนเข้ามาตั้งถ่ินฐานในกรุงศรีอยุธยามากข้ึน และเข้ามารับราชการอยู่ฝ่ายไทยด้วย 

 จากค ากล่าวข้างต้น สอดคล้องกับแนวการอธิบายของ วัลยา  ช้างขวัญยืน (2556 : 181-

182) ซึ่งอธิบายความสัมพันธ์ไทยกับจีนไว้ว่า ไทยกับจีนมีการติดต่อสัมพันธ์กันทางการทูตมาตั้งแต่                  
สมัยสุโขทัย ชาวจีนเข้ามาอยู่ในกรุงสุโขทัยจ านวนมาก ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขายดังที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น ดังนั้นจึงเชื่อได้ว่าในสมัยสุโขทัยนั้นได้มีชาวจีนโดยเฉพาะเหล่าช่างท าเครื่องปั้นดินเผา 
ช่างต่อเรือส าเภา และพ่อค้าต่าง ๆ ได้เข้ามาพ านักอยู่ในไทยอย่างต่อเนื่องแล้ว 

 ในสมัยกรุงศรีอยุธยา สัมพันธไมตรีทางการทูตระหว่างไทยกับจีนยังคงเป็นไปด้วยดี
ชาวจีนอพยพเข้ามาอยู่ในเมืองไทยมากยิ่งขึ้น ส่วนใหญ่เข้ามาเพราะการชักชวนของญาติพ่ี น้องที่ตั้ง 
ถิ่นฐานอยู่ก่อนแล้ว เศรษฐกิจไทยในสมัยอยุธยาจึงมีการขยายตัวอย่างมาก ชาวจีนที่ประกอบการค้า
สามารถจ่ายภาษีรายได้ให้แก่ราชส านักไทยได้เป็นจ านวนมาก นอกจากบทบาททางเศรษฐกิจและ
การค้าแล้ว ชาวจีนในกรุงศรีอยุธยายังมีบทบาทด้านการเมืองการทหารอีกด้วย ดังปรากฏอยู่ใน
ประวัติศาสตร์เมื่อครั้งเสียกรุงศรีอยุธยา 
 ผลของการที่ชาวจีนอพยพเข้ามาตั้งรกรากท ามาหากินอยู่ในเมืองไทย มีการประกอบอาชีพ
ต่าง ๆ ได้แต่งงานกับคนไทยมาตั้งแต่สมัยอดีต ท าให้เกิดมีพลเมืองไทยเชื้อสายจีนเป็นจ านวนมาก 
นอกจากนี้ยังมีการผสมผสานกันทางด้านวัฒนธรรมและประเพณีต่าง ๆ การยืมค าภาษาจีนบางค าเข้า
มาใช้ในภาษาไทยจึงเป็นเรื่องที่น่าจะเกิดขึ้นนานแล้ว ค ายืมจากภาษาจีนส่วนใหญ่เป็นส าเนียงภาษา
แต้จิ๋ว และมักเป็นค าเรียกสิ่งของเครื่องใช้  อาหาร  พืช ผัก  ผลไม้ รวมทั้งค าที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมจีน 
เรานิยมใช้ค ายืมภาษาจีนเป็นภาษาพูด ไม่นิยมใช้เป็นภาษาเขียนนอกจากค าบางค าที่ใช้ในวรรณคดี 

สรุป  ไทยกับจีน ได้ เจริญสัม พันธไมตรีกันทางด้ านการทู ตตั้ งแต่สมัยก่อนสุ โขทั ย             
และความสัมพันธ์ดังกล่าวได้พัฒนาเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้จีนยังได้อพยพถิ่นฐาน แต่งงาน
จนมีชาวไทยเชื้อสายจีนหรือเป็นความสัมพันธ์กันด้านเชื้อชาติ มีการท าการค้า พัฒนาเศรษฐกิจให้แก่ 
ไทยได้เป็นอย่างดี มีการรับวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ ของจีนอีกด้วย ความสัมพันธ์ต่าง ๆ นี้ส่งผลให้
ไทยรับค ายืมภาษาจีนเข้ามาใช้ในชีวิตประจ าวัน 
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ลักษณะค ำยืมภำษำจีนในภำษำไทย 
 ค ายืมภาษาจีนในภาษาไทยกลายเป็นอีกภาษาหนึ่งที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน ค ายืมเหล่านี้มาจาก
ภาษาจีนหลายส าเนียง เช่น ฮกเกี้ยน  แต้จิ๋ว  กวางตุ้ง  และจีนแคะ เป็นต้น เนื่องจากชาวจีนได้เข้ามา
ติดต่อค้าขายกับไทยมีมากมายหลายกลุ่มนั่นเอง ด้วยเหตุนี้  ค ายืมภาษาจีนที่ ใช้ในภาษาไทยจึงมี
หลากหลายส าเนียงผสมผสานกันไปตามแหล่งที่มา และมีการปรับเปลี่ยนเสียงเพ่ือให้สอดคล้องกับระบบ
การออกเสียงของภาษาไทยด้วย 

 วัลยา  ช้างขวัญยืน (2555 : 239-240) ได้อธิบายถึงลักษณะค ายืมภาษาจีนในภาษาไทย สามารถ
สรุปได้ดังนี้ 
 1. มักเป็นค ำที่มีเสียงวรรณยุกต์ตรีหรือจัตวำ ซึ่งมีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง เช่น โต๊ะ เจ๊  
บ๊วย  ก๋ง  ตี๋  ก๋วยเตี๋ยว เป็นต้น จ านวนเสียงวรรณยุกต์ของภาษาจีนแต้จิ๋วมีมากกว่าเสียงวรรณยุกต์ของ
ภาษาไทย คือ มีถึง 8 หน่วยเสียง เมื่อเราได้ยินค าที่มีเสียงวรรณยุกต์อยู่ในระดับสูง ๆ ซึ่งคนไทยอาจจะ
ออกเสียงยาก  แต่เมื่อรู้ว่าเป็นค าจีนก็อาจจะใช้แนวเทียบ (analogy) จึงเปลี่ยนเสียงค าเหล่านั้นให้เป็น
เสียงตรีหรือจัตวาได้ เช่น เจ้ > เจ๊,  บู้  >  บู,๊  อ้ัว  >  อ๊ัว, กก  >  ก๊ก, แปะ > แป๊ะ, ตัว  > ตั๋ว  เป็นต้น 

 2. ค ำยืมภำษำจีนส่วนมำกเป็นค ำที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลำง  ได้แก่ ก  จ  ด  ต  บ  ป  อ  
มากกว่าพยัญชนะต้นอ่ืน ๆ ซึ่งพบเพียงประปราย เมื่อค ายืมเป็นเสียงตรีและจัตวา มีพยัญชนะต้น                         
เป็นอักษรกลางก็จ าเป็นต้องเพ่ิมรูปวรรณยุกต์ตรี  หรือจัตวา  ลงในค านั้น ๆ ด้วย เช่น 

   ค ำจีน    ค ำที่ไทยใช้ 
   กก    ก๊ก 

   เก็ง    เก๋ง 
   ก๋วยจับ    กวยจั๊บ 

   เจ้ง    เจ๊ง 
   ตุ้ย    ตุ๊ย 

   ตัว    ต๋ัว 

   โป้ว    โป๊ 
   ปุ๊ย    ปุ๋ย 

   อ้ัว    อ๊ัว 

 3. ค ำที่มีสระประสมเสียงสั้น /เอียะ/ และ /อัวะ/ ปรากฏใช้อยู่ในภาษาไทยเฉพาะค าเลียนเสียง 
เช่น เพียะ  เผียะ  ผัวะ  หรือค าขยาย เช่น (เหมือน)เดี๊ยะ ,  (ขาว)จั๊วะ  นอกจากนี้ส่วนใหญ่จะเป็นค ายืม
จากภาษาจีน เช่น เกี๊ยะ  เจี๊ยะ  เลียะ  เปาะเปี๊ยะ  ยัวะ  ก๊วน  ม่วย ฯลฯ ค าไทยทั้งหลายที่ไม่ใช่ค าเลียน
เสียงหรือค าขยายจะไม่เป็นค าท่ีมีสระประสมเสียงสั้น /เอียะ/ และ /อัวะ/ 
 สรุป ลักษณะค ายืมภาษาจีนในภาษาไทย ส่วนใหญ่เป็นค าที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง (ก  จ  
ด  ต  บ  ป  อ) และมักเป็นค าที่ใช้วรรณยุกต์ตรีหรือจัตวา  นอกจากนี้ยังมีการใช้สระเสียงสั้น /เอียะ/ 
และ /อัวะ/ ซึ่งต่างจากภาษาไทยที่ใช้สระเหล่านี้เลียนเสียงหรือเป็นค าขยายเท่านั้น 
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วิธีกำรรับค ำภำษำจีนมำใช้ในภำษำไทย 

 บรรจบ  พันธุเมธา (2554 : 13-17) กล่าวถึงวิธีการยืมภาษาไทย ส่วนมากจะได้จากภาษาพูด           
ซึ่ งการยืมชนิดนี้ ย่อมท าให้ เสียงเปลี่ยนแปลงได้ง่ายโดยเฉพาะเสียงวรรณยุกต์ เพราะเกิดจาก                      
การพูด และฟังไม่ชัดเจนซึ่งมีวิธีการยืม ดังนี้ 
 1. ทับศัพท์  คือ ออกเสียงตรงตามค าเดิมในภาษาเดิม แต่ เสียงวรรณยุกต์ อาจเพ้ียนไป 
ความหมายคงเดิม เช่น 

    ค ำภำษำจีน   ค ำที่ใช้ในภำษำไทย 

    เกาอ๊ี    เก้าอ้ี 

    ตัว    ต๋ัว 

    โช่ว    โฉ่ 
 2. ทับศัพท์แต่เสียงเปลี่ยนไป ค าบางค าเสียงเปลี่ยนไป ไม่อาจก าหนดได้แน่ว่า เสียงที่เปลี่ยนไป
นั้นเปลี่ยนไปจากค าภาษาแต้จิ๋วหรือภาษาจีนกลางแน่ ลักษณะเช่นนี้จะมีการเปลี่ ยนแปลงทั้งเสียง
พยัญชนะ  เสียงสระ หรือเสียงวรรณยุกต์ และต้องพิจารณาเป็นค า ๆ ไป เช่น 

 

 

    ค ำภำษำจีน   ค ำที่ใช้ในภำษำไทย 

     ฉา    ชา (ใบชา) 
    ไต้ (จีนกลาง)   ไถ้ (ถุงยาวใส่เงินหรือสิ่งของ) 
 3. ใช้ค ำไทยแปลค ำภำษำจีน เช่น ไชเท้า  คือ  หัวผักกาด,ไชโป๊  คือ  หัวผักกาดเค็มเกี้ยมไฉ่ คือ 
ผักกาด(ดอง) เค็ม เป็นต้น 

 4. ใช้ค ำไทยประสมหรือซ้อนกับค ำจีน ค าซ้อนคือค าที่มีความหมายเดียวกันจะช่วยแปล
ความหมาย ท าให้ทราบว่าค าจีนนั้นหมายถึงอะไร เป็นชื่อของอะไร ส่วนค าประสมนั้นเราจะหาค าตัวตั้ง               
ที่บอกประเภท และลักษณะของสิ่งนั้น ๆ ไว้ข้างหน้าค าเหล่านั้น 

 ช า (ปนกัน รวมกัน) ไทยใช้  ของช า  ร้านช า  ร้านขายของช า 

 เปี๊ย  (ขนมแผ่น)  ไทยใช้  ขนมเปีย  ขนมเปี๊ยะ 

 เก๊า (ขนมชนิดต่าง ๆ) ไทยใช้  ขนมโก ๋

 ลันเตา   ไทยใช้  ถั่วลันเตา 
 หมี่   ไทยใช้  เส้นหมี่  บะหมี่ 
 ฉา/ฉ่า (ต้นชา ใบชา น้ าชา)  ไทยใช้ น้ าชา  ใบชา  ยอดชา  ต้นชา   
 5. สร้ำงค ำใหม่หรือควำมหมำยใหม่  ค าจีนที่ยืมมาใช้ในปัจจุบันบางค าไม่เคยมีใช้ในภาษาจีนมา
แต่ดั้งเดิม เพราะไม่เคยมีสิ่งนั้นมาก่อน เป็นต้นว่า กาแฟใส่น้ าแข็งไม่ใส่นม เรียกว่า โอวเลี้ยง  แปลตาม
ศัพท์ว่า  ด าเย็น  ค าว่า เกาเหลา  ที่ เป็นชื่อกับข้าวชนิดหนึ่งมีลักษณะเป็นแกงจืดก็เป็นการสร้าง
ความหมายใหม ่เพราะค านี้มิได้หมายความถึงกับข้าว  แต่แปลตามศัพท์ หมายถึง ตึกสูง  เป็นต้น 
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 6. เสียงกลำยไป เช่น 

  ค ำภำษำจีน   ค ำที่ใช้ในภำษำไทย 

  เต๊า    เต๋า  (ลูกเต๋า) 
  ตัว    ต๋ัว 

  แส่    แซ่  (วงศ์สกุล) 
  ฮ้ัง    ห้าง 
  ซือหุ่ย (ค่าใช้จ่าย)  โสหุ้ย 

 พยัญชนะโดยมากเสียงไม่ได้กลายเสียงไป นอกจากเสียงบางเสียง ได้แก่ ส จ  ฉ  ช  ต่างกันไป                          
เสียงของภาษาจีนมีลักษณะเสียดแทรกมากกว่าเสียงภาษาไทย 

 7. ส ำนวน เราน าค าจีนบางค ามาใช้เป็นส านวน ซึ่งจีนไม่ได้ใช้ค านี้ในส านวนนี้ หรือบางค าอาจ
เป็นค าผูกใช้ใหม่ในภาษาไทยก็เป็นได้ เช่น 

  เจ๊าโล่  หมายถึง  หนีเปิดไป  จากค า  เจ๊าโล่ว  หมายถึง  เดินทาง  เดินไปตามทาง    
  ชีช้้า    หมายถึง  ช้ าใจ  เราคงใช้ตามความหมายของ  ช้ า หรือช้ าใจของไทย อันที่จริง
ภาษาจีนแต้จิ๋ว ใช้ หมายถึง  ตกทุกข์ได้ยาก  ล าบาก  (จีกลางใช้  หมายถึง  เศร้าโศก  ทุกข์ยาก) 
  ซ้ีซ้ัว    หมายถึง  ท าอย่างไม่ประณีต  ท าไปตามเรื่องตามราว ไม่รับผิดชอบ (มีผู้กล่าวว่า
ค านี้ มาจากจีนแต้จิ๋วว่า  ซีสั่ว  ภาษาจีนกลางว่า ซีซ่าน) 
  เกี้ยมเซียบ  หมายถึง  เค็ม  คือนอกจากจะตระหนี่ถี่เหนียวแล้ว ก็ยังติดจะรู้มาก                 
เอาเปรียบ (ภาษาจีนแต่จิ๋ว  หมายถึง  ประหยัด) 
 สรุป วิธีการรับค าภาษาจีนมาใช้ในภาษาไทยนั้น มีด้วยกันหลายวิธีทั้งนี้เพราะต้องปรับให้เข้ากับ
การใช้ของคนไทย และปรับให้เข้ากับระเสียงในภาษาไทย วิธีการดังกล่าว ได้แก่ วิธีการทับศัพท์ที่เสียง   
และรูปค าคล้ายกับค าเดิม  การทับศัพท์  แต่เสียงเปลี่ยนไป  ใช้ค าไทยแปลค าภาษาจีนใช้ค าไทยประสม
หรือซ้อนกับค าภาษาจีน  สร้างค าใหม่หรือความหมายใหม่ เสียงกลายไป  และการใช้ส านวน 

 

กำรกลำยควำมหมำย 

 ค าที่ ไทยยืมจากภาษาจีนนอกจากการยืมมาด้วยวิธีการของการปรับเสียง หรือรูปค า                    
และมีความหมายคงเดิมแล้ว ยังมีค าอีกกลุ่มหนึ่งที่ไทยยืมมาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงด้านความหมายของค า
กล่าวคือ มีบางค าที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านความหมาย 3 ลักษณะ ได้แก่ 

 1. ควำมหมำยแคบเข้ำ ค ายืมภาษาจีนที่มีความหมายแคบเข้ามี 2 แบบ คือ ค าที่ยืมนั้น             
มีความหมายน้อยกว่าค าที่ใช้อยู่เดิมในภาษาจีน และค าที่ยืมมานั้นใช้ในความหมายเจาะจงกว่าค า                    
ในภาษาจีน เช่น 
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 ค้าท่ียืมมามีความหมายน้อยกว่าค้าท่ีใช้อยู่เดิมในภาษาจีน  

ค ำที่ไทยใช้ ค ำภำษำจีน 

ค้า ความหมาย ค้า         ความหมาย 

กุ๊ย คนเลวทราม กุ้ย 
ภูตผี  ปิศาจ  ชั่วร้าย  อุบาทว์                
คนเลวทราม 

ต๋ัว บัตรแสดงสิทธิผู้ใช้ เช่น ตั๋วรถเมล์ ตั๋วหนัง ตัว 
กระดาษจดบันทึกเรื่องราวสิ่งของใน
ภาษาสามัญมีความหมายเป็นตั๋วหรือ
ใบเสร็จ 

แมะ จับชีพจรเพื่อตรวจโรค แมะ ชีพจร จับชีพจรเพื่อตรวจโรค 

โละ ทิ้งเสีย  ใส่ลง เลาะ (ใบไม้) ร่วง  หล่น  ทิ้งเสีย  ไม่ใช้ 

ฮ้ัว รวมหัวกันในการประมูล ฮ้ัว 
ปรองดองสามัคคี  รวมหัวกันใน               
การประมูล 

 

ค้าท่ียืมมาใช้ในความหมายเจาะจงกว่าค้าในภาษาจีน 
 

ค ำที่ไทยใช้ ค ำภำษำจีน 

ค้า   ความหมาย ค้า ความหมาย 

เกี้ยมอ๋ี 

ของกินชนิดหนึ่งท าด้วยแป้งข้าวเจ้า เป็น
เส้นสั้น ๆ กลม ๆ สองปลายแหลม                
ปรุงแบบก๋วยเตี๋ยว 

เจียมอี๊ 
แป้งข้าวเจ้าที่ท าเป็นเส้นกลมสั้น ๆ หัว
ท้ายแหลม กินเป็นอาหารคาวและหวาน 

จีนแส หมอ  ครู  ซินแสก็ใช้ ซิงแซ หมอ  ครู  คุณ  ท่าน  นาย 

บ๊วย คนสุดท้ายในวงศ์แชร์  ที่สุดท้าย บ้วย หาง  สุดท้าย  ปลาย 

แป๊ะ 
สรรพนามใช้เรียกคนแก่ชายชาวจีน มี
ความหมายว่า ลุง 

แปะ ลุง  ค าเรียกคนแก่ชายทั่วไป 

 

 2. ควำมหมำยกว้ำงออก การที่ค าค าหนึ่งมีความหมายมากข้ึนกว่าที่ใช้อยู่เดิม หรือค าค าหนึ่งเดิม               
มีความหมายจ ากัด แต่ต่อมาใช้ในความหมายทั่วไป เรียกว่า ความหมายกว้างออก เมื่อไทยยืมค าภาษาจีน
มาใช้ก็มีความหมายที่เปลี่ยนแปลงลักษณะนี้เช่นกัน ดังตัวอย่าง 
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ค ำที่ไทยใช้ ค ำภำษำจีน 

ค้า ความหมาย ค้า ความหมาย 

ฉ าฉา 
ชื่อเรียกไม้เนื้ออ่อนที่ใช้ท าหีบบรรจุ
ของมาจากประเทศหนาว ไม้เหล่านี้
โดยมากเป็นจ าพวกไม้สน 

ซ าช้า ไม้สนชนิดหนึ่ง 

ซาลาเปา 

ขนมชนิดหนึ่งของจีนท าด้วยแป้งสาลี          
ปั้นเป็นลูกกลม มีไส้ทั้งหวานและเค็ม  
ไส้หวานประกอบด้วยถั่วหรือฟัก ไส้
เค็มประกอบด้วยหมูสับหรือหมูแดง 

ซอลอเปา ซาลาเปาสีเหลืองไม่มีไส้ 

โผ บัญชีหรือบันทึก โผว บัญชี 

 

3. ควำมหมำยย้ำยที่  การยืมค าจีนมาใช้แล้วความหมายของค าย้ายที่ไปนั้น อาจเป็นการย้ายที่            
แบบไม่เห็นเค้าความหมายเดิมเลยหรือเป็นการย้ายที่แบบยังพอเห็นเค้าความหมายเดิมอยู่ก็ได้ เช่น 
 

ค ำที่ไทยใช้ ค ำภำษำจีน 

ค้า ความหมาย ค้า ความหมาย 

ก๊วน 
ซ่อง  แหล่งนักเลงเหล้า  กลุ่มที่สนิท           

กันมาก 
ก้วง ส านัก  โรง  สถาน หอ ร้าน 

เกาเหลา แกง มีลักษณะอย่างแกงจืด เกาเล้า ตึกสูง 

ซ้ิม ผู้หญิงจีนมีอายุ ซ่ิม อาสะใภ้ 

ตังเก ชื่อเรือจับปลาชนิดหนึ่ง ตังเก 
นายจ้าง (ลูกจ้างคงจะเรียกเรือชนิดนี้ว่า

เป็นเรือของนายจ้าง) 

งิ้ว ละครของจีนอย่างหนึ่ง อิว คนร้องคนเล่นงิ้ว 

ซ้ีซ้ัว ส่งเดช  ชุ่ย ซี่สั่ว กระจัดกระจาย  เกลื่อนกลาด 

เอ๊ียม ผ้าคาดอกของเด็กเล็ก เอียม ปิด  บัง  คลุม 
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ค ำยืมภำษำจีนในวรรณคดี และวรรณกรรมไทย 

 ค าภาษาจีนในวรรณกรรมไทยพบไม่มากอย่างภาษาบาลี สันสฤต และเขมร แต่มีพบมาก                   
ในวรรณกรรมและวรรณคดีบางเรื่อง โดยเฉพาะในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์เป็นต้นมา แน่งน้อย  ดวงดารา          
(2542 : 165-170) แบ่งภาษาจีนที่อยู่ในวรรณกรรมไทยเป็น 2 ประเภท สรุปได้ ดังนี้ 
 1. เรื่องแปล เป็นเรื่องที่น าวรรณคดี หรือวรรณกรรมจีนมาแปล คือ 

 สมัยรัชกาลที่  1 มีวรรณกรรมไทยที่แปลมาจากภาษาจีนทั้งเรื่อง ได้แก่ เรื่อง “สามก๊ก”                    

ซึ่งเจ้าพระยา พระคลัง (หน) เป็นผู้แปล ถือเป็นหนังสือที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ภาษาจีนใน
วรรณคดีเรื่องนี้มักเป็นชื่อเฉพาะ เช่น ชื่อตัวละคร  และชื่อสถานที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะชื่อตัวละครหลาย ๆ 
ตัวเป็นที่รู้จักกันดีในหมู่คนไทยแม้จะไม่เคยอ่านเรื่องสามก๊กมาก่อน เพราะตัวละครเหล่านั้นมีลักษณะนิสัย
และบทบาทเฉพาะ ซึ่งมีผู้น ามาเปรียบเทียบนิสัย หรือพฤติกรรมของคนอยู่เสมอ เช่น โจโฉ  กวนอู  เล่าปี่  
ขงเบง้  ซุนกวน ฯลฯ ดังมีค าเปรียบว่า  “ซื่อสัตย์เหมือนกวนอู”“เป็นผู้หยั่งรู้ฟ้าดินเหมือนขงเบ้ง” เป็นต้น 

 นอกจากเรื่องสามก๊กแล้ว ยังมีการแปลพงศาวดารจีนอีกเรื่องหนึ่งในสมัยนี้  คือ “ไซ่ ฮ่ัน”                     
ซึ่งรัชกาลที่ 1 โปรดให้แปล และเป็นที่นิยมอ่านเช่นเดียวกัน 

 สมัยรัชกาลที่ 2 มีเรื่องแปล ได้แก่เลียดก๊ก  ห้องสิน  และตั้งฮ่ัน 

 สมัยรัชกาลที่ 4แปลเรื่อง ไซจิ๋น  ตั้งจิ้น  น่ าซ้อง  ชุยถัง  น่ าปักซ้อง  หงอโต้  บ้วนฮวยเหลา   
เป็นต้น 

 สมัยรัชกาลที่  5 มีเรื่องแปล ได้แก่ ไคเภ็ก  ซ่วยถัง ซิยินกุ้ย  เองเลียดต้วน  ไถ้อ้ังเผ่า เป็นต้น 

 สมัยรัชกาลที่ 6  มีเรื่องแปล ได้แก่ เซงเฉียว ง่วนเฉียว  บูเซ็กเทียน 

 จากวรรณกรรมแปลดังกล่าวข้างต้น เรื่อง สามก๊ก ถือว่าเป็นเรื่องที่คนไทยนิยมอ่านมากที่สุด                                
แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ในสมัยรัชกาลที่ 3 นั้น แม้ว่าจะมีการเจริญสัมพันธไมตรีกับจีน  ประเพณีวัฒนธรรม                 
ศิลปะจีนค่อนข้างโดดเด่น ดังหลักฐานสิ่งปลูกสร้างในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม แต่ไม่ปรากฏเรื่องแปล             
ในสมัยนี้เลย 

 2. เรื่องท่ีเขียน หรือแต่งขึ้น พบว่าเรื่องที่มีภาษาจีนปะปนอยู่ในวรรณคดีหรือวรรณกรรมไทยนั้น 
ที่เห็นได้ชัดจะเป็นเรื่องท่ีแต่งข้ึนในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ แต่มีค าภาษาจีนปะปนอยู่ไม่มากนัก ดังตัวอย่าง 
 เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผน  เช่น ค าว่า “จึ้ง” (แปลว่า สว่าน แต้จิ๋ว ว่า จึ่ง) 
 เพลงยาวกรมหลวงภูวเนตรนรินทร์ฤทธิ์  เช่น ค าว่า “ตั้วสิว” (แปลว่า ซ่อมแซมใหญ่ แต้จิ๋วว่า  
ตั้วซิว) 
 นิราศลอนลอน  ผู้แต่งคือ หม่อมราโชทัย แต่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 4 ในสมัยนี้ปรากฏค าภาษาจีน            
อยู่หลายค า เช่น  ส าปั้น (เรือชนิดหนึ่ง) 
   เก๋ง (เครื่องบังมีฝาและหลังคาแบนส าหรับเรือ) 
   เก๋งพ้ัง  (เรือส าปั้นขนาดใหญ่มีเก๋งกลางล า) 
   โต๊ะ   
   ก๊ก (พวก  หมู่  เหล่า) 



107 

 

 พระราชนิพนธ์ไกลบ้าน พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีค า
ภาษาจีนจ านวนมาก เช่น เจ๊ก โต๊ะ  เก้าอ้ี  เก๋ง เกาเหลา  (โรง)เตี๊ยม  ป้าย  เล่าเต๊ง กงเต๊ก ฯลฯ  และยังมี
ค าท่ีเป็นชื่อเฉพาะอีกหลายค า  เช่น ฮกลกสิ้ว ทังสามจัง  จั๊บโบ๊ย  เล่าฮ่ัน เป็นต้น 

 บทละครเรื่องวิวาห์พระสมุทร  พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  มีตัว
ละครที่เป็นคนจีน  และค าอ่ืน ๆ เช่น อั๊ว  ลื้อ  ยี่ห้อ  เกือก เปีย  ตงฮ้ัว (ชื่อเมือง)  ฮ่องเต้  เฮ้ียน เก๋ง  ต๋ง  
จู๋  เกี๊ยม  เจ๊สัว  อ้ังยี่  เฮีย  เต็ก ฯลฯ 

 จดหมายจางวางหร่้า  แต่งโดยพระเจ้าวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์  เขียนในรูปของจดหมาย 
เนื้อเรื่องเป็นจดหมายที่จางวางหร่ าเขียนถึงลูกชายที่ไปเรียนต่อที่ประเทศอังกฤษ  ตัวอย่างค าภาษาจีน 
เช่น ไพ่  ซิมเซ็ก (ไพ่สี่สี)  จับยีกี่  โป  ถั่ว ตั๋ว  หวย  เจ้าสัว  สะลาเปา  หมี่ (โรง) เตี๊ยม  (ร้าน) ช า  แซยิด 
เจ๊ก  เปีย ฯลฯ 

 จากตัวอย่างค าภาษาจีนในวรรณกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่สมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์จนถึงสมัยรัชกาลที่ 6  
ส่วนใหญ่เป็นชื่อเฉพาะ เช่น ชื่อตัวละคร  ชื่อคน ชื่อเมือง และเป็นค าสามัญทั่วไป เกี่ยวกับการพนัน              
ค าเรียกญาติ  วัฒนธรรม สิ่ งของ  อาหาร  เป็นต้น และค าส่วนใหญ่มีใช้จนถึงปัจจุบัน อาจจะ                         
มีการเปลี่ยนแปลงเสียงเล็กน้อย ซึ่งค าส่วนใหญ่เป็นค าที่ใช้บ่อยในชีวิตประจ าวัน เช่น อ๊ัว  ลื้อ  ตั๋ว  โต๊ะ              
เก้าอ้ี  เก๋ง  เป็นต้น  
  

กำรใช้ค ำยืมภำษำจีนในภำษำไทย 

 วั ล ย า  ช้ า งข วัญ ยื น  (2 5 55  : 18 5 -1 90 ) ได้ ก ล่ า ว ถึ งก าร ใช้ ค า ยื ม ภ าษ าจี น ไว้ ว่ า                                  
ค ายืมภาษาจีนที่ใช้อยู่ทั่วไปในภาษาไทยมีทั้งค าเรียกชื่ออาหาร ค าเรียกชื่อผักผลไม้ ค าเรียกสิ่งของ
เครื่องใช้และเครื่องแต่งกาย ค าเรียกญาติ ค าเรียกสถานที่และสิ่งก่อสร้ าง ค าเกี่ยวกับประเพณี                  
และวัฒนธรรม และค ากริยาบางค า ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 ค ำเรียกชื่ออำหำร 
 อาหารที่คนจีนนิยมรับประทานย่อมเป็นที่นิยมของชาวไทยเชื้อสายจีนด้วย ค ายืมภาษาจีนที่เป็น
ชื่อเรียกอาหารทั้งความและหวานจึงปรากฏเป็นค ายืมในภาษาไทย เช่น  กวยจี๊ ก๋วยเตี๋ยว/ก๊วยเตี๋ยว  
เกาเหลา  เกี้ยมอ๋ี  เต้าหู้  พะโล้ บะช่อ หน าเลี้ยบ  หมี่ จันอับ  เฉาก๊วย  ซาลาเปา  โอเลี้ยง แป๊ะซะ 

 ค ำเรียกชื่อ พืช ผัก ผลไม้ 
 พืชผักและผลไม้จีนมีรสชาติถูกปากคนไทย และเป็นที่นิยมในหมู่คนไทยเชื้อสายจีนทั้ง พืช ผัก 
ผลไม้เหล่านี้ยังปลูกได้งอกงามดีในเมืองไทย ค าเรียกชื่อพืช ผัก ผลไม้ที่เป็นค ายืมจากภาษาจีนมีอยู่ไม่น้อย
ในภาษาไทย เช่น กุยช่าย เก๊กฮวย  ตั้งโอ๋  ฉ าฉา  แป๊ะก๊วย  
 ค ำเรียกสิ่งของเครื่องใช้และเครื่องแต่งกำย 

 เมื่อคนไทยกับคนจีนติดต่อคบค้ากัน ย่อมต้องรู้จักสิ่งของเครื่องใช้ของอีกฝ่าย ของบางอย่างที่ไทย            
ไม่เคยมีมาก่อนจึงจ าเป็นต้องเรียกสิ่งเหล่านั้นตามภาษาจีน เช่น เก๊ะ  กอเอ๊ียะ  เข่ง  ตั๋ว  โผ  ตังเก  เกี๊ยะ 
กุยเฮง  ขาก๊วย เอ๊ียม กี่เพ้า   
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 ค ำเรียกญำติ 
 ดังที่กล่าวมาแล้ว ว่าไทยกับจีนมีความสัมพันธ์กันมายาวนานตั้งแต่อดีต  มีการเดินทางเข้ามา
ค้าขาย  อพยพย้ายถิ่น และเกิดการแต่งงานจนกระทั่งมีคนไทยเชื้อสายจีนมาถึงปัจจุบัน คนเหล่านี้นิยม
เรียกญาติด้วยค าจีน แม้กระทั่งคนไทยบางกลุ่มที่ไม่มีเชื้อสายจีนยังเรียกตาม ค าเรียกญาติที่เป็นค ายืม
ภาษาจีน เช่น ก๋ง  เจ๊ ซ้อ  ตี๋  เตี่ย  แป๊ะ ม่วย/หมาวย  เฮีย  อาม้า  กู๋(น้าชาย)  อ๊ี(น้าสาว) อ๊ึม(ป้าสะใภ้) 
เป็นต้น 

 ค ำเรียกสิ่งก่อสร้ำง และสถำนที่  
 ค าประเภทนี้มีไม่มากนักแต่ก็เป็นค ายืมภาษาจีนที่คนไทยใช้อยู่บ่อย ๆ ในชีวิตประจ าวัน เช่น               
เก๋ง  ห้าง   โชห่วย  ช า  อู่  

 ค ำกริยำบำงค ำ 

 ค ากริยาบางค าที่คนจีนใช้อยู่ทั่วไป เมื่อคนไทยได้ติดต่อสมาคมกับคนจีนก็สื่อสารกับคนจีนด้วย              
ค าเหล่านั้น และในที่สุดก็กลายเป็นค าที่คุ้นหูและพบใช้อยู่ทั่วไป เช่น จ๋อ  เจี๊ยะ  ชีช้ า  ตุ๊ย  แมะ  โละ  ฮั้ว 

 ค ำที่เกี่ยวกับศำสนำ ประเพณี และวัฒนธรรม 

 มีคนไทยส่วนหนึ่งนับถือเทพเจ้า หรือนับถือลัทธิจีน และคนไทยเชื้อสายจีนส่วนใหญ่ก็มีความ
ศรัทธาในศาสนา หรือวัฒนธรรมประเพณีของจีน จึงปรากฏค ายืมที่เกี่ยวข้องกับศาสนา  ประเพณีและ
วัฒนธรรม เช่น  กงเต๊ก  ขงจื๊อ  ชง  เซ่น  เซียมซี  เต๋า  ฮวงซุ้ย/ฮวงจุ้ย แต๊ะเอีย  เช็งเม้ง 
 นอกจากนี้  ศุภกร  เลิศอมรมีสุข (2556 : 52 -) ศึกษาค ายืมภาษาจีนจากพจนานุกรม                      
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ซึ่งแบ่งศึกษาตามกลุ่มความหมายของค าที่ยืมมา สรุปไดด้ังนี้ 
 1. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับอาหารและการปรุงอาหาร เช่น กวยจั๊บ  กวางตุ้ง  กุนเชียง  คะน้า  
จันอับ  เจียว  ซิงฮ้ือ  ตุ๋น  เต้าส่วน   
 2. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับสิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องเรือน เช่น กี๋  เก๊ะ  จับเจี๋ยว  ตู้  
(มีด)บังตอ  ปี้  อวย   
 3. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับการแต่งกาย เครื่องประดับ เช่น กิ๊บ  กี่เพ้า  กุยเฮง  เกี๊ยะ  ยี่โป้  
หลิน  เอี๊ยม 

 4. กลุ่มความหมายเก่ียวกับธุรกิจ การค้า เช่น กิมตึ๋ง โชห่วย  เซ้ง  เปีย(แชร์) โพยก๊วน หุ้น 

 5. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับคุณลักษณะ กิริยา  อาการ  พฤติกรรม เช่น ก๊ง (ปาก)  กึ๋น  เก๊  
จับฉ่าย  จั๊วะ  แฉโพย   
 6. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับความเชื่อ  ศาสนา  ประเพณี  และสังคม เช่น กังฟู  ขงจื๊อ  จิ้มก้อง  
เซียมซี  เต๋า  แต้จิ๋ว  ฮวงซุ้ย   
 7. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับการงาน  อาชีพ  ต าแหน่ง เช่น กุนซือ  จับกัง  จีนแส หรือซินแส  
ตั้วโผ หรือโต้โผ  ท่องสื่อ  ล้าต้า  หลงจู๊ 
 8. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับเครือญาติ  กลุ่มคน  และกลุ่มบุคคล เช่น ก๊วน  เซียน  ตั้วเหี่ย               
หรือตัวเฮียน  หมวย  ตี๋  แป๊ะ  เจ๊ก  เจ๊สัว  อ้ังยี่  กุ๊ย 
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 9. กลุ่มความหมายเก่ียวกับประเทศ  สถานที่  และสิ่งปลูกสร้าง เช่น กวางตุ้ง  ญี่ปุ่น  ลู่  ไหหล า 

 10. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับยานพาหนะ เช่น เก๋ง  เกี้ยว  ตังเก  โป๊ะจ้าย  เรียว  เลียว  โล้  
ส าปั้น  เอ้ียมจุ๊น 

 11. กลุ่มความหมายเก่ียวกับธรรมชาติ  เช่น (กระ)เจี๊ยว หรือเจี๊ยว  เกาเหลียง หรือเกาลิน  ไต้ฝุ่น  
โป๊ยเซียน  โล่ติ๊น  หลิว   
 12. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับลักษณนาม  จ านวน  มาตรา เช่น ก๊ง  เทียบ  ลี้  หลี  หุน   
 13. กลุ่มความหมายเก่ียวกับการละเล่น และมหรสพ เช่น กั๊ก จับยี่กี  แต้ม  ไต๋  ถั่ว  ปาหี่  โปก า  
 14. กลุ่มความหมายเกี่ยวกับชนชาติ เช่น   กวางตุ้ง  เกาหลี  แคะ  จีน  ญี่ปุ่น  แต้จิ๋ว ไหหล า  
ฮกเก้ียน  ฮ่อ  

 สรุป ค ายืมภาษาจีนในภาษาไทยส่วนใหญ่ เป็นค าที่เกี่ยวข้องกับอาหาร  พืช ผัก ผลไม้ สิ่งของ
เครื่องใช้  เครื่องแต่งกาย ค าเรียกญาติ อาคาร สถานที่ ศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม ค ายืมเหล่านี้  
ล้วนเกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ได้แก่ การเจริญสัมพันธไมตรี  การค้าขาย การอพยพ การรับประเพณี                        
และวัฒนธรรมจนเกิดการยืมภาษาขึ้นดังกล่าว และค ายืมส่วนใหญ่มักใช้ เป็นภาษาพูดจากัน                           
ในชีวิตประจ าวันจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของภาษาไทยอย่างแยกกันไม่ได้ 
 

ตัวอย่ำงค ำยืมภำษำจีนในภำษำไทย 

ตัวอย่างค ายืมภาษาจีนในภาษาไทยที่ยกตัวอย่างนี้ ปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
ซึ่งหลังค ายืมนั้น ๆ จะบอกที่มาของค ายืมภาษาจีนโดยใช้อักษรย่อคือ จ. หมายถึง จีน (ลัดดา วรลัคนากุล, 
2558 : ออนไลน์) ตัวอย่างค ายืมภาษาจีนในภาษาไทย มีดังนี้ 
ก๊ก  น. พวก หมู่ เหล่า โดยปรกติมักใช้เข้าคู่กันว่า เป็นก๊กเป็นพวก เป็นก๊กเป็นหมู่ เป็นก๊กเป็น เหล่า.                        
(จ. ว่า ประเทศ). 
ก๊ง  (ปาก) ก. ดื่ม (ใช้แก่เหล้า) เช่น ก๊งเหล้า.  น. หน่วยตวงเหล้าโรงเป็นต้นตามวิธีประเพณี 1 ก๊ง เท่ากับ 
50 ลูกบาศก์เซนติเมตร. (จ.). 
กงไฉ่  น. ผักกาดเค็มชนิดหนึ่งของจีน. (จ. ก้งไฉ่ ว่า ผักดองเค็ม). 
กงเต๊ก  น. การท าบุญให้แก่ผู้ตายตามพิธีของนักบวชนิกายจีนและญวน มีการสวดและเผากระดาษ                 
ที่ท าเป็นรูปต่าง ๆ มีบ้านเรือน คนใช้ เป็นต้น. (จ.). 
กงสี  น. ของกองกลางที่ใช้รวมกันส าหรับคนหมู่หนึ่ง ๆ หุ้นส่วน บริษัท. (จ. กงซี ว่า บริษัทท าการค้า 
กิจการ ที่จัดเป็นสาธารณะ). 
กวยจั๊บ  น. ชื่อของกินชนิดหนึ่ง ท าด้วยแป้งที่ใช้ท าเส้นก๋วยเตี๋ยว แต่หั่นเป็นชิ้นใหญ่ ๆ ต้มสุกแล้วปรุงด้วย
เครื่องมีหมูเป็นต้น. (จ.). 
กวยจี๊  น. เมล็ดแตงโมต้มแล้วตากให้แห้ง ใช้ขบเคี้ยว. (จ.). 
ก๋วยเตี๋ยว น.ชื่อของกินชนิดหนึ่ง ท าด้วยแป้งข้าวเจ้าเป็นเส้น ๆ ถ้าลวกสุกแล้วปรุงด้วยเครื่องมีหมูเปน็ต้น.  
กอเอี๊ยะ  น. ขี้ผึ้งปิดแผลชนิดหนึ่งแบบจีน. (จ.). 
กังฉิน  ว. คดโกง ไม่ซ่ือตรง. (จ. กังฉิน ว่า อ ามาตย์ทุจริต อ ามาตย์ทรยศ). 
กุ๊ย  น. คนเลว คนโซ. (จ. กุ๊ย ว่า ผี). 
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กุยช่ำย  น. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Allium tuberosum  Roxb. ในวงศ์ Alliaceae คล้ายต้นหอมหรือ
กระเทียม ใบแบน กลิ่นฉุน กินได้ น าเข้ามาปลูกเพ่ือเป็นอาหาร พายัพเรียก หอมแป้น. (จ.). 
กุยเฮง  น. เสื้อแบบจีนชนิดหนึ่ง คอกลม ผ่าอกตลอด ติดกระดุม มีกระเป๋าด้านล่างข้างละกระเป๋า. (จ.). 
เก๊  ว. ปลอมหรือเลียนแบบเพ่ือให้หลงผิดว่าเป็นของแท้ ไม่ใช่ของแท้ ไม่ใช่ของจริง โดยปริยาย
หมายความว่าไม่มีราคา ใช้การไม่ได้. (จ.). 
เก๊ก  (ปาก) ก. วางท่า; ขับไล่. (จ.). 
เกำเหลำ  [–เหฺลา] น. แกงมีลักษณะอย่างแกงจืด. (จ.). 
เกำเหลียง 1  [–เหฺลียง] น. ชือ่เหล้าจีนชนิดหนึ่ง. (จ.). 
เกำเหลียง 2  [–เหฺลียง] น. ชือ่ดินชนิดหนึ่ง ใช้ปั้นท าเครื่องเคลือบดินเผาได้ดี ดินเกาลิน ก็เรียก. (จ.). 
เก้ำอ้ี  น. ที่ส าหรับนั่ง มีขาและพนักพิง มักยกย้ายไปมาได้ มีหลายชนิด ถ้ามีรูปยาวใช้นอน เรียกว่า เก้าอ้ี
นอน ถ้าใช้โยกได้ เรียกว่า เก้าอ้ีโยก ลักษณนามว่า ตัว. (จ.).  
เกี้ยมไฉ่  น. ผักดองเค็มชนิดหนึ่ง. (จ.). 
เกี้ยมอ๋ี  น. ของกินชนิดหนึ่ง ท าด้วยแป้งข้าวเจ้า เป็นตัว ๆ คล้ายลอดช่อง. (จ. ว่า เจียมอ๊ี). 
เกี้ยว 2  น. คานหามของจีนชนิดหนึ่ง. (จ.). 
เกี๊ยว  น. ของกินชนิดหนึ่งใช้แผ่นแป้งสาลีตัดเป็นสี่เหลี่ยมเล็ก ๆ ห่อหมูสับเป็นต้น. (จ.). 
เกี๊ยะ  น. เกือกไม้แบบจีน. (จ.). 
ง่วน  ว. เพลินท าเพลินเล่นอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง. (จ. หง่วน). 
จันอับ  น.ชื่อขนมหวานอย่างแห้งของจีน มีหลายอย่างรวมกัน เช่น ข้าวพอง ถั่วตัด งาตัด. 
จับกัง  น.กรรมกร ผู้ใช้แรงงาน ใช้เรียกผู้รับจ้างท างานต่าง ๆ. (จ.). 
จับกิ้ม น.ชื่อขนมของจีนชนิดหนึ่ง มี 10 อย่างเช่น ฟักเชื่อม ถั่วตัด งาตัด ข้าวพอง มักใช้เป็นของไหว้เจ้า. 
จับเจี๋ยว  น. หม้อดินเล็ก ๆ มีพวยและที่จับส าหรับต้มน้ า. (จ.). (รูปภาพ จับเจี๋ยว) 
จับฉ่ำย  น. ชื่ออาหารอย่างจีนชนิดหนึ่งที่ใส่ผักหลาย ๆ อย่าง. (ปาก) ของต่าง ๆ ที่ปะปนกันไม่เป็นส ารับ             
ไม่เป็นชุด. (จ.). 
จับยี่กี  น. การเล่นพนันของจีนชนิดหนึ่ง มีไพ่ท าด้วยไม้แผ่นบาง ๆ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า 12 แผ่น. (จ.). 
จ้ำง 1  น. ชื่อขนมของจีนชนิดหนึ่ง ท าด้วยข้าวเหนียวที่แช่น้ าด่างแล้วล้างให้สะอาด น ามาผึ่งให้สะเด็ดน้ า           
ห่อด้วยใบไผ่แล้วต้มให้สุก. (จ. จัง). 
จีนเต็ง  น. หัวหน้าคนงานที่เป็นชาวจีน (ใช้เฉพาะในสถานที่ท าการร่วมกันมาก ๆ เช่น บ่อนหรือโรงสุรา        
ยาฝิ่น). (จ.). 
จีนแส  น. หมอ ครู ซินแส ก็ว่า. (จ. ซินแซ). 
เจ  น. อาหารที่ไม่ปรุงด้วยเนื้อสัตว์ และผักบางชนิดเช่นกระเทียม กุยช่าย ผักชี แจ ก็ว่า. (จ. ว่า แจ). 
เจ่ง 2 เจ้ง  น. เครื่องดนตรีจีนชนิดหนึ่ง มีสายส าหรับดีด คล้ายจะเข้. (จ. ว่า เจ็ง). 
เจ๊ง  (ปาก) ก. เลิกล้มกิจการเพราะหมดทุน; สิ้นสุด. (จ.). 
เจี๋ยน  น. กับข้าวอย่างหนึ่ง มีปลาทอดแล้วปรุงด้วยเครื่องต่าง ๆ เรียกว่า ปลาเจี๋ยน. (จ. เจี๋ยน ว่า เคลือบ
น้ าตาล เชื่อมน้ าตาล). 
แจ  น. อาหารที่ไม่ปรุงด้วยเนื้อสัตว์ และผักบางชนิดเช่นกระเทียม กุยช่าย ผักชี เจ ก็ว่า. (จ.). 
โจ๊ก   น. ข้าวต้มชนิดหนึ่งที่ใช้ปลายข้าวต้มจนเละ. (จ.). 
เฉำก๊วย  น. ชื่อขนมชนิดหนึ่ง สีด า ท าจากเมือกที่ได้จากการต้มเคี่ยวพรรณไม้ชนิดหนึ่ง ใส่แป้งลงไปผสม 
กวนให้ทั่ว ทิ้งไว้ให้เย็น กินกับน ้าหวานหรือใส่น ้าตาลทรายแดง. (จ.). 
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แฉโพย  ก. เปิดเผยข้อที่ปิดบังหรือความลับ. (จ.). 
ซวย  (ปาก) ว. เคราะห์ร้าย อับโชค. (จ.). 
ซำลำเปำ น.ชื่อขนมชนิดหนึ่งของจีนท าด้วยแป้งสาลีปั้นเป็นลูกกลม ข้างในใส่ไส้ มีทั้งไส้หวานและไส้เค็ม.  
ซินแส  น. หมอ ครู จีนแส ก็ว่า. (จ.). 
ซีอ๊ิว ซี่อ้ิว  น. เครื่องปรุงรสอย่างน้ าปลา ท าด้วยถั่วเหลือง น้ าปลาถั่วเหลือง ก็เรียก อย่างใสเรียกว่า ซีอิ๊ว
ขาว อย่างข้นเรียกว่า ซีอิ๊วด า ถ้าใส่น้ าตาลทรายแดง เรียกว่า ซีอิ๊วหวาน. (จ.). 
ซึ้ง 1  น. ภาชนะส าหรับนึ่งของ ท าด้วยโลหะมีลักษณะกลมคล้ายหม้อ ซ้อนกันเป็นชั้น ๆ 2-3 ชั้น  
ชั้นล่างใส่น้ าส าหรับต้มให้ความร้อน ชั้นที่ซ้อนที่ก้นเจาะเป็นรู ๆ เพื่อให้ไอน้ าร้อนผ่านให้ของในชั้นที่ซ้อน
สุกมีฝาครอบคล้ายฝาชี ลังถึง ก็ว่า. (จ. เล่งซึ้ง). 
เซ้ง  (ปาก) ก. โอนสิทธิหรือกิจการไปให้อีกคนหนึ่งโดยได้ค่าตอบแทน รับโอนสิทธิหรือกิจการจากอีกคน
หนึ่งโดยต้องเสียค่าตอบแทน เรียกว่า รับเซ้ง. (จ.). 
เซียน  น. ผู้ส าเร็จ ผูว้ิเศษ; โดยปริยายหมายความว่า ผู้ที่เก่งหรือช านาญในทางใดทางหนึ่งเป็นพิเศษ เช่น 
เซียนการพนัน. (จ.). 
เซียมซี  น. ใบท านายโชคชะตาตามศาลเจ้าหรือวัด มีเลขหมายเทียบกับเลขหมายบนติ้วที่เสี่ยงได้. (จ.). 
แซ่ 2  น. ชื่อสกุลวงศ์ของจีน. (จ.). 
แซยิด  น. วันที่มีอายุครบ ๕ รอบนักษัตร คือ ๖๐ ปีบริบูรณ์ตามคติของจีน เรียกการท าบุญในวันเช่นนั้น
ว่า ท าบุญแซยิด. (จ.). 
ตงฉิน  ว. ซื่อตรง ซื่อสัตย์. (จ. ตงฉิน ว่า อ ามาตย์ซื่อสัตย์). 
ตะหลิว  น. เครื่องมือท าด้วยเหล็ก ใช้แซะหรือตักของที่ทอดหรือผัดในกระทะ. (เทียบ จ. เตี้ยะ ว่า กระทะ 
+ หลิว ว่า เครื่องแซะ เครื่องตัก). 
ตังฉ่ำย  น. ผักดองแห้งแบบจีนชนิดหนึ่ง ใช้ปรุงอาหาร. (จ.). 
ตังโอ๋  น. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Chrysanthemum coronarium  L. ในวงศ์ Compositae ใบเล็กหนา 
กลิ่น หอม กินได้ เป็นพรรณไม้ต่างประเทศ งาไซ ก็เรียก. (จ.). 
ตั๋ว  น. บัตรบางอย่างที่แสดงสิทธิของผู้ใช้ เช่น ตั๋วรถ ตั๋วหนัง. (จ.). 
ตั้วโผ  น. หัวหน้าคณะมหรสพ มีละคร งิ้ว เป็นต้น โต้โผ กเ็รียก. (จ.). 
ตั้วสิว  ก. ซ่อมแซม เช่น ต้องตั้วสิวส าเภาเอาเข้าอู่. (จ.). 
ตั้วเหี่ย  น. ต าแหน่งหัวหน้าอั้งยี่ อั้งยี่. (จ.). 
ตำเต็ง  น. เครื่องชั่งหรือตาชั่งขนาดเล็กชนิดหนึ่ง มีถาดห้อยอยู่ทางหัวคันที่เป็นไม้หรืองาช้าง มีตุ้ม ถ่วง
ห้อยเลื่อนไปมาตามคันได้ เดิมใช้ส าหรับชั่งทอง เงิน เพชร และพลอย เต็ง ก็เรียก. (เทียบ  จ. เต็ง). 
ตุ๋น  ก. ท าให้สุกด้วยวิธีเอาของใส่ภาชนะวางในภาชนะท่ีมีน้ าแล้วเอาฝาครอบ ตั้งไฟให้น้ าเดือด เช่น  ตุ๋น
ไข่ ตุ๋นข้าว เคี่ยวให้เปื่อย เช่น ตุ๋นเนื้อ ตุ๋นเป็ด.  น. เรียกสิ่งที่ท าให้สุกโดยวิธีดังกล่าว เช่น ไข่ ตุ๋น เนื้อตุ๋น 
เป็ดตุ๋น; (ปาก) โดยปริยายหมายความว่า หลอกลวงเอาไปแทนหมดตัว ผู้ถูกหลอกลวงเอาไปแทบหมดตัว 
เรียกว่า ผู้ถูกตุ๋น. (จ.). 
ตุ๊ย  ก. เอาหมัดกระแทกเอา. (จ.).  
ตู๊  ก. ประทัง พอถูไถ ชดเชย เช่น พอตู๊ ๆ กันไป. (จ.).  
เต็ง 2  น. ตาเต็ง. (จ.). 
เต๋ำ 2  น. ชื่อศาสนาส าคัญศาสนาหนึ่งของจีน มีศาสดาชื่อ เล่าจื๊อ หรือ เหลาจื่อ เต้า ก็ว่า. (จ.). 
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เต้ำเจี้ยว  น. ถั่วเหลืองที่หมักเกลือส าหรับปรุงอาหาร. (จ.). 
เต้ำทึง  น. ชื่อของหวานชนิดหนึ่ง มีถั่วแดงกับลูกเดือยต้มแป้งกรอบ ลูกพลับแห้ง เป็นต้น ใส่น้ าตาล  
ต้มร้อน ๆ. (จ.). 
เต้ำส่วน น.ชื่อของหวานชนิดหนึ่ง ท าด้วยแป้งเปียกกวนกับถั่วเขียวที่เอาเปลือกออกแล้วราดน ้ากะทิ.(จ.). 
เต้ำหู้  น. ถั่วเหลืองที่โม่เป็นแป้งแล้วท าเป็นแผ่น ๆ ใช้เป็นอาหาร มี 2 ชนิดคือ เต้าหู้ขาวและเต้าหู้เหลือง.  
เต้ำหู้ยี ้ น. อาหารเค็มของจีน ท าด้วยเต้าหู้ขาวหมัก. (จ.). 
เต้ำฮวย  น. ชื่อของหวานชนิดหนึ่ง ท าด้วยน ้าถั่วเหลืองที่มีลักษณะแข็งตัว ปรุงด้วยน ้าขิงต้มกับน ้า ตาล.  
โต้โผ  น. ตั้วโผ. (จ.). 
ไต๋  (ปาก) น. กลเม็ด ทีเด็ด ความลับ เจตนาแท้จริงซึ่งซ่อนเร้นไว้; ไพ่ตัวส าคัญซึ่งปิดไว้ไม่ให้คู่แข่ง รู้. (จ.). 
ไต้ก๋ง  น. นายท้ายเรือส าเภาหรือเรือจับปลา. (จ.). 
ไต้ฝุ่น  น. ชื่อพายุหมุนที่มีก าลังแรงจัด ท าให้มีฝนตกหนักมาก เกิดขึ้นในบริเวณภาคตะวันตก
ของ มหาสมุทรแปซิฟิกและในทะเลจีน มีความเร็วลมใกล้บริเวณศูนย์กลางตั้งแต่ 65 นอต หรือ  120 
กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไป. (จ.). 
ถัว  ก. ท าให้มีส่วนเสมอกัน เฉลี่ย. (จ.). 
เถ้ำแก ่ น. ต าแหน่งข้าราชการฝ่ายในในพระราชส านัก; ผู้ใหญ่ที่เป็นประธานในการสู่ขอและการ หมั้น; 
เรียกชายจีนที่เป็นผู้ใหญ่และมีฐานะดี เรียกชายจีนที่เป็นเจ้าของกิจการ. (จ. เถ่าแก่). 
บ๊วย 2  (ปาก) ว. ที่สุดท้าย ล้าหลังที่สุด. (จ.). 
บ๊ะจ่ำง  น. ชื่ออาหารคาวของจีนชนิดหนึ่ง ท าด้วยข้าวเหนียวน ามาผัดน้ ามัน มีไส้หมูเค็มหรือหมู พะโล้ 
กุนเชียง ไข่เค็มเฉพาะไข่แดง กุ้งแห้ง เห็ดหอม เป็นต้น ห่อด้วยใบไผ่แล้วต้มให้สุก. (จ.). 
บะหม่ี  น. ชื่ออาหารชนิดหนึ่ง ท าด้วยแป้งสาลี เป็นเส้นเล็ก ๆ มีสีเหลือง ลวกสุกแล้วปรุงด้วยเครื่อง มีหมู
เป็นต้น. (จ.). 
ปุ้งกี๋  น. เครื่องสานรูปคล้ายเปลือกหอยแครง ส าหรับใช้โกยดินเป็นต้น บุ้งกี๋ ก็ว่า. (จ.). 
เปำะเปี๊ยะ  น. ชื่ออาหารชนิดหนึ่ง โดยน าแป้งสาลีมาท าให้สุกเป็นแผ่นกลมบาง ๆ เรียกว่า 
แผ่น เปาะเปี๊ยะ แล้วห่อถ่ัวงอกลวก หมูตั้งหรือกุนเชียง ชิ้นเต้าหู้ต้มเค็ม และแตงกวา ราดด้วยน้ าปรุง รส
ข้น ๆ รสหวานเค็ม โรยหน้าด้วยเนื้อปูและไข่หั่นฝอย หรือห่อรวมไว้ในแผ่นเปาะเปี๊ยะก็ได้  กินกับต้นหอม
และพริกสด เรียกว่า เปาะเปี๊ยะสด ชนิดที่ใช้แผ่นเปาะเปี๊ยะห่อไส้ที่ประกอบด้วย วุ้นเส้น ถั่วงอก เนื้อไก่
หรือหมูสับ เป็นต้นที่ลวกสุก แล้วน าไปทอด กินกับผักสดต่าง  ๆ เช่น ใบ โหระพา สะระแหน่ และน้ าจิ้มใส
รสหวานอมเปรี้ยว เรียกว่า เปาะเปี๊ยะทอด. (จ.). 
เปีย 1  น. ผมที่ไว้ยาวบริเวณท้ายทอย ผมที่ถักห้อยยาวลงมา ผมเปีย หรือ หางเปีย ก็เรียก เรียก ลายที่
ถักตอก ๓ ขาไขว้กันว่า ลายเปีย หรือ ลายผมเปีย; พวงมาลัยที่มีอุบะห้อยลงมาเหมือน ผมเปีย. (จ.). 
เปีย 2  น. ชื่อขนมอย่างหนึ่ง ท าด้วยแป้งเป็นชั้น ๆ มีไส้ใน ขนมเปียะ หรือ ขนมเปี๊ยะ ก็ว่า. (จ.). 
แป๊ะซะ  น. ชื่ออาหารใช้ปลานึ่งจิ้มน ้าส้มกินกับผัก. (จ.). 
โป ๊ ก. ส่งเสริมสิ่งที่บกพร่อง เช่น ยาโป๊ ท าสิ่งยังบกพร่องอยู่ให้สมบูรณ์ เช่น เอาสีโป๊ตรงที่เป็นช่อง เป็นรู  
ก่อนทาสีเอาปูนโป๊รอยที่ช ารุด. (จ. โปว้ ว่า ปะชุนเสื้อผ้า ซ่อมแซม บ ารุงร่างกาย). (ปาก)  ว. เปลือยหรือ
ค่อนข้างเปลือย เช่น รูปโป๊ มีเจตนาเปิดเผยอวัยวะบางส่วนที่ควรปกปิด เช่น  แต่งตัวโป๊. 
โปเก  (ปาก) ว. เก่าแก่จนใช้การไม่ได้ดี. (จ.). 
โผ   (ปาก) น. บัญชีรายชื่อบุคคลที่เตรียมไว้ล่วงหน้า. (จ. โผว ว่า บัญชี). 
ม่ีสั้ว  น. เส้นหมี่ขนาดเล็ก ๆ ท าด้วยแป้งสาลี ตากแห้งเก็บไว้ได้นาน. (จ.). 
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ยี่ห้อ   น. เครื่องหมายส าหรับร้านค้าหรือการค้า ชื่อร้านค้า; เครื่องหมาย เช่น สินค้ายี่ห้อนี้รับประกัน ได้; 
(ปาก) ลักษณะ เช่น เด็กคนนี้หน้าตาบอกยี่ห้อโกง; ชื่อเสียง เช่น ต้องรักษายี่ห้อให้ดี อย่า ท าให้เสียยี่ห้อ.  
ลิ้นจี่  น. ชื่อไม้ต้นชนิด Litchi chinensis  Sonn. ในวงศ์ Sapindaceae ผลกลม สีแดง รส
เปรี้ยวๆ  หวาน ๆ มีหลายพันธุ์ เช่น กะเทยนางหมั่น โอเฮียะ กิมเจ็ง สีละมัน ก็เรียก. (จ. ลีจี).  ว. สี
แดง เข้มคล้ายเปลือกลิ้นจี่ เรียกว่า สีลิ้นจี่. (จ. อินจี). 
ลื้อ 2  (ปาก) ส. ค าใช้แทนผู้ที่เราพูดด้วย เพศชาย ใช้พูดกับผู้ที่เสมอกันหรือผู้น้อยในท านองเป็นกันเอง         
เป็นสรรพนามบุรุษที่ 2. (จ. ลื่อ ว่า ค าใช้เรียกบุรุษที่ 2). 
สำลี่ 1 น.ชื่อไม้ต้นชนิด Pyrus pyriflora  L. ในวงศ์ Rosaceae ผลเนื้อกรอบ รสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อย 
กลิ่นหอม. (จ.). 
โสหุ้ย  น. ค่าใช้จ่าย. (จ.). 
หลงจู๊  น. ผู้จัดการ. (จ.). 
หลี  [หฺลี] น. ชื่อมาตราจีน คือ 10 หลี เป็น 1 หุน. 
หอง 2  ก. ส่งให้สูงขึ้น แต่งให้สูงขึ้น. (จ.). 
ห้ำง 2  น. สถานที่จ าหน่ายสินค้า สถานที่ประกอบธุรกิจ. (จ.).  
หุน  น. ชื่อมาตราวัดหรือชั่งของจีน ในมาตราวัด 1 หุน หมายถึงเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.5 ใน 16 ของ นิ้ว ใน
มาตราชั่ง 5 หุน เท่ากับ 1 เฟ้ือง. (จ.). 
หุ้น  น. ส่วนที่ลงทุนเท่ากันในการค้าขายเป็นต้น. (เทียบภาษาจีนแต้จิ๋ว หุ่ง ว่า หุ้น ส่วน); (กฎ) 
หน่วย ลงทุนแต่ละหน่วยที่มีมูลค่าเท่า ๆ กัน ซึ่งรวมกันเป็นทุนเรือนหุ้นของบริษัทจ ากัด. (อ. share). 
เหลำ 3  [เหฺลา] น. ภัตตาคาร. (จ.). 
เหลียน [เหฺลียน] น. ชื่อมีดขนาดใหญ่ ใบมีดแบน ปลายกว้างโคนแคบ สันหนาและโค้งดุ้งขึ้น โคน มีดท า
เป็นบ้อง หรือกั่นสอดติดกับด้ามไม้ยาว ใช้ถางป่า ตัดอ้อย หรือรานกิ่งไม้เป็นต้น อี เหลียน ก็เรียก. (จ.). 
ไหน 3  น. ชื่อผลไม้คล้ายพุทรา. (จ.). (พจน. 2493). 
อ๋อง  น. เจ้านายชั้นสูงของจีน.  (ปาก) ว. เยี่ยมยอด เช่น มือชั้นอ๋อง. (จ.). 
อ้ังย่ี  น. สมาคมลับของคนจีน; (กฎ) ชื่อความผิดอาญาฐานเป็นสมาชิกของคณะบุคคลซึ่งปกปิด
วิธ ีด าเนินการและมีความมุ่งหมายเพื่อการอันมิชอบด้วยกฎหมาย เรียกว่า ความผิดฐานเป็นอั้งยี่.  (จ.). 
อ้ังโล่  น. เตาไฟดินเผาชนิดหนึ่งของจีน ยกไปได้. (จ.). 
เอี๊ยม  น. แผ่นผ้าส าหรับคาดหน้าอกเด็กเล็ก ๆ เต่า ก็ว่า. (ดู เต่า 2). (จ.).  
เอี้ยมจุ๊น  น. ชื่อเรือขนาดใหญ่ ต่อด้วยไม้ ท้องเรือเป็นสัน ส าหรับขนถ่ายและบรรทุกสินค้า. (จ.). 
ฮวงซุ้ย  น. ที่ฝังศพของชาวจีน ฮวงจุ้ย ก็ว่า. (จ.). 
ฮวน  น. ค าที่จีนใช้เรียกคนต่างชาติ. (จ.). 
ฮ้อ  (ปาก) ว. ดี. (จ.). 
ฮ่อยจ๊อ  น. ชื่ออาหารแบบจีนชนิดหนึ่ง ใช้เนื้อปู มันหมูแข็งต้มสุก ผสมกับแป้งมันและเครื่องปรุงรส บด
หรือโขลกจนเหนียวแล้วห่อด้วยฟองเต้าหู้เป็นท่อน กลม ๆ ยาว ๆ มัดเป็นเปลาะ ๆ นึ่งแล้วทอดให้สุก                    
กินกับน้ าจิ้ม. (จ.). 
ฮั้ว  (ปาก) ก. รวมหัวกัน ร่วมกันกระท าการ สมยอมกันในการเสนอราคาเพ่ือมุ่งหมายมิให้มีการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม. (จ.). 
ฮื่อฉี่  น. ชื่ออาหารแบบจีนชนิดหนึ่ง ใช้หูปลาฉลามตุ๋น. (จ. ฮื่อฉี่ ว่า ครีบปลา). 
ฮื่อแซ  น. ชื่ออาหารแบบจีนชนิดหนึ่ง ย าปลาดิบ ๆ ด้วยน้ าส้มและผัก. (จ. ฮื่อแซ ว่า ปลาดิบ). 
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เฮง  (ปาก) ว. โชคดี เคราะห์ดี. (จ. เฮง ว่า โชคดี). 
เฮงซวย  (ปาก) ว. เอาแน่นอนอะไรไม่ได้ คุณภาพต่ า ไม่ดี เช่น คนเฮงซวย ของเฮงซวย เรื่อง เฮงซวย.         
(จ. เฮง ว่า โชคดี ซวย ว่า เคราะห์ร้าย เฮงซวย ว่า ไม่แน่นอน). 
เฮี้ยน  (ปาก) ว. มีก าลังแรงหรือมีอ านาจศักดิ์สิทธิ์ที่อาจบันดาลให้เป็นไปได้. (จ.). 
 

สรุป 

 ไทยกับจีนมีความสัมพันธ์อันดีงานกันมาช้านานทั้งทางด้านการทูต ประเพณีวัฒนธรรม เชื้อสาย 
การค้าขาย และการทหาร การรบ ความสัมพันธ์เหล่านี้ท าให้เกิดการยืมภาษาจีนมาใช้ในภาษาไทย อีกทั้ง
จัดอยู่ในตระกูลภาษาค าโดดเหมือนกัน เรายังสามารถศึกษาลักษณะค ายืมภาษาจีนในภาษาไทย ซึ่ งส่วน
ใหญ่เป็นค าที่มีพยัญชนะต้นเป็นอักษรกลาง (ก  จ  ด  ต  บ  ป  อ) และมักเป็นค าที่ใช้วรรณยุกต์ตรีหรือ
จัตวา  นอกจากนี้ยังมีการใช้สระเสียงสั้น /เอียะ/ และ /อัวะ/ ซึ่งต่างจากภาษาไทยที่ใช้สระเหล่านี้เลียน
เสียงหรือเป็นค าขยายเท่านั้น การยืมภาษาจีนนั้นไทยใช้วิธีการยืมมาใช้โดยวิธีการทับศัพท์ การทับศัพท์ 
แต่เสียงเปลี่ยนไป ใช้ค าไทยแปลค าภาษาจีน ใช้ค าไทยประสมหรือซ้อนกับค าภาษาจีน สร้างค าใหม่หรือ
ความหมายใหม่เสียงกลายไป  และการใช้ส านวน และค ายืมที่น ามาใช้ในภาษาไทยส่วนใหญ่เป็นค าที่ใช้ใน
ชีวิตประจ าวัน ซึ่งจะเกี่ยวกับชื่อสถานที่ อาหาร  วัฒนธรรม ประเพณี  การพนัน  เครือญาติ สิ่งของ
เครื่องใช้ เป็นต้น 
 

ค ำถำมทบทวน 

 1. สรุปความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนมาพอเข้าใจ 

 2. บอกสาเหตุที่ภาษาจีนเข้ามาปนภาษาไทย สรุปเป็นข้อ ๆ 

 3. ลักษณะค ายืมภาษาจีนในภาษาไทยมีก่ีลักษณะ อะไรบ้าง  
 4. วิธีการรับค ายืมภาษาจีนมาใช้ในภาษาไทยมีวิธีอะไรบ้าง ยกตัวอย่างประกอบ 

 5. ค าว่า “เจ้ง  ซินแส  เจ  ง่วน  เกี้ยมอ๋ี  ก๋วยจับ  โอวเลี้ยง” ค าในภาษาไทยใช้ค าใด                   
และมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงด้านเสียง หรือค าในลักษณะใดบ้าง 
 6. ค าว่า “เฮง   หุ้น   โผ   เกำเหลำ  โป๊  ตงฉิน   กงสี   กงไฉ่  ก๊ก” มีการเปลี่ยนแปลง                      
ด้านความหมายในลักษณะใดบ้าง อธิบาย 

 7. วรรณกรรมแปลจากจีนเรื่อง “สามก๊ก” แต่งในสมัยใด และมีค ายืมภาษาจีนเกี่ยวกับเรื่องใด                        
มากที่สุด ยกตัวอย่างประกอบ 

 8. การใช้ค ายืมภาษจีนในภาษาไทย ส่วนใหญ่มักเป็นค าเก่ียวกับอะไร อธิบาย  
 9. จงยกตัวอย่างค ายืมภาษาจีนที่ไทยรับมาใช้เกี่ยวกับค้าเรียกญาติ พร้อมบอกความหมายของค า               
ให้ถูกต้อง 
 10. จงบอกค ายืมภาษาจีนที่นักศึกษารู้จัก และพบใช้ในชีวิตประจ าวันมากที่สุด (ยกตัวอย่าง                
มา 10 ค า พร้อมบอกความหมายของค า) 
 



บทท่ี 7 

ค ำยืมภำษำชวำ มลำยใูนภำษำไทย 

 

 ภาษาชวา มลายูเป็นภาษาหนึ่ งที่ เข้ามาปนภาษาไทยด้วยความสัมพันธ์กันทางด้ าน
ประวัติศาสตร์มีความสัมพันธ์กันตั้งแต่สมัยสุโขทัย ความสัมพันธ์ทางด้านภูมิศาสตร์ กล่าวคือ                  
ทางภาคใต้ของประเทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย  นอกจากนี้ไทยยังรับนับถือศาสนา
อิสลามจึงท าให้ภาษาต่างประเทศเข้ามาปนภาษาไทยด้วย 

 เดิมภาษาชวา มลายูเป็นภาษาเดียวกันชนสองชาตินี้ใช้ภาษามลายูร่วมกันมาก่อน ดังนั้น              
จึงมีหลายค าที่ภาษาชาว และมลายูใช้ตรงกัน เพียงแต่ส าเนียงอาจจะแตกต่างไปบ้าง อาจกล่าวได้ว่า
ภาษาชวาแต่เดิมนั้นคือภาษามลายูถิ่นหนึ่งนั่นเอง (วัลยา ช้างขวัญยืน, 2555: 225)  
 

ควำมเป็นมำของค ำยืมภำษำชวำ มลำยู 
 ค าภาษาชวา มลายูที่ปรากฏเป็นค ายืมในภาษาไทย อาจแบ่งได้เป็น 2 ประเภทตามที่มา             
ของค ายืม คือ ค ายืมภาษาชวา และค ายืมภาษามลายู (วัลยา ช้างขวัญยืน, 2555: 225-226) ดังนี้  
 1. ค ำยืมภำษำชวำ 

 ภาษาชวาเข้ามาปะปนอยู่ในภาษาไทย เพราะอิทธิพลของวรรณคดีสมัยอยุธยาตอนปลาย                 
คือเรื่องดาหลังและอิเหนา ซึ่งเป็นพระราชนิพนธ์ในเจ้าฟ้ากุณฑลและเจ้าฟ้ามงกุฎตามล าดับ วรรณคดี               
ทั้งสองเรื่องนี้เป็นที่รู้จักกันดียิ่งขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์เมื่อมีพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องดาหลัง          
ในรัชกาลที่ 1 และพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องอิเหนาในรัชกาลที่ 2 ในบทพระราชนิพนธ์ทั้ง 2 เรื่องนี้
มีค าภาษาชวาแทรกอยู่เป็นจ านวนมาก ค าเหล่านี้มีหลายค าที่เป็นที่รู้จักของคนไทยในสมัยนั้น               
และอาจมีการน าค าบางค า  มาใช้กันในการพูดหรือแต่งค าประพันธ์ต่าง ๆ จึงท าให้ค าดังกล่าว
กลายเป็นค ายืมที่ยังคงมีใช้มาจนถึงปัจจุบัน ดังจะยกตัวอย่างต่อไป 

 2. ค ำยืมภำษำมลำยู 
 ประเทศไทยกับประเทศมาเลเซียมีอาณาเขตติดต่อกันดังที่กล่าวไปแล้วข้ างต้น จังหวัด
ชายแดนไทยที่ติดต่อกับมาเลเซีย ได้แก่ จังหวัดสตูล สงขลา ยะลา และนราธิวาส  ทั้งสองประเทศจึงมี
ความสัมพันธ์กันในด้านการค้าขาย และการสงครามมาเป็นเวลาหลายร้อยปี มีหลักฐานในสมัยสุโขทัย
คือ ศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหง (จารึกหลักที่ 1 ด้านที่ 4) กล่าวถึงพ่อขุนรามค าแหงทรงขยายอาณา
เขตลงไปทางใต้จนถึงคาบสมุทรมลายู ท าให้ไทยได้หัวเมืองมลายูเป็นเมืองประเทศราช เช่น เมืองไทร
บุรี ปะลิส กลันตัน ตรังกานู เป็นต้น ดินแดนเหล่านี้ไทยเสียให้แก่อังกฤษในสมัยรัชกาลที่ 5 

 การที่ประเทศไทยกับมาเลเซียมีอาณาเขตติดต่อกัน มีการคมนาคมกันมาตั้งแต่สมัยโบราณ 
ประชาชนแถบจังหวัดชายแดนของทั้งสองประเทศจึงมีความสัมพันธ์กันอย่างแน่นแฟ้น ทั้งด้านภาษา 
ศาสนา และวัฒนธรรมอ่ืน ๆ โดยเฉพาะทางด้านภาษา จะพบค าภาษามลายูใช้ปะปนอยู่ในภาษาไทย
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ในแถบจังหวัดชายแดนภาคใต้จ านวนมาก ค าเหล่านี้หลายค าที่แพร่เข้ามาในภาษาไทย เราจึงพบ              
ค ายืมภาษามลายูอยู่เป็นจ านวนไม่น้อย 

 สรุป ความเป็นมาของภาษาชวานั้นเข้ามาในช่วงสมัยอยุธยาตอนปลายจากการรับวรรณคดี
เรื่องอิเหนา และดาหลัง และได้มีการดัดแปลงให้เป็นบทละครในช่วงสมัยรัชกาลที่ 1 และรัชกาลที่ 2                         
กษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ จนเป็นวรรณคดีที่ได้รับการยกย่องจนถึงปัจจุบัน  ส่วนความเป็นมาของ
ภาษามลายูนั้นเข้ามาปะปนกับภาษาไทยลักษณะทางภูมิประเทศซึ่งทางตอนใต้ของประเทศไทยนั้น            
มีอาณาเขตติดต่อกับประเทศมาเลเซีย จนท าให้เกิดการรับเอาประเพณี วัฒนธรรม และศาสนามาใช้ 
การรับเข้ามาดังกล่าวท าให้เกิดการใช้ภาษาตามมาด้วย 

 

วิธีกำรรับค ำยืมภำษำชวำ มลำยู มำใช้ในภำษำไทย 

 จิรวัฒน์  เพชรรัตน์ และอัมพร  ทองใบ (2556 : 196-201) ได้กล่าวถึงวิธีการรับค ายืม             
ภาษาชวา มลายู มาใช้ในภาษาไทย มีวิธีการคือ การทับศัพท์ และการแปลศัพท์อธิบายได้ดังนี้ 
 1. วิธีกำรรับเข้ำมำโดยกำรทับศัพท์ 
 การรับเข้ามาโดยการทับศัพท์ ส่วนใหญ่จะพยายามปรับเสียงของค าศัพท์ ให้เข้ากับระบบ              
ภาษาไทย ซึ่งอาจจะเป็นการตัดเสียง เพ่ิมเสียง หรือเปลี่ยนแปลงเสียงบางเสียง เช่น 

 ganja      กัญชา    

 kelasi      กะลาสี 

 keris      กริช 

 kapal      ก าปั่น 

 champadak     จ าปาดะ 

 tabek      ตะเบ๊ะ 

 bunga      บุหงา 

 nyai      ยาหยี 

 langsat      ลางสาด 

 beka      เพกา 

2. กำรรับเข้ำมำโดยกำรแปลศัพท์ การรับเข้ามาโดยวิธีนี้มีอยู่น้อยค า เช่น 

ข้าวย า       nasikerabu ( nasi– ข้าวสุก kerabu – ย า ) 

นกขมิ้น      burongkunyit (burong– นก  kunyit– ขม้ิน) 
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สรุป วิธีการรับภาษาชวา มลายูเข้ามาใช้ภาษาไทยนั้นมี 2 วิธี ได้แก่ การทับศัพท์ และ                 
การแปลศัพท์ ซึ่งวิธีการรับเช่นนี้ท าให้เราได้ใช้ภาษาได้ใกล้เคียงภาษาเดิม และทราบที่มาที่ไปของ
ค าศัพท์นั้น ๆ ด้วย  

 

กำรเปลี่ยนแปลงควำมหมำยของค ำศัพท์ภำษำชวำ มลำยูในภำษำไทย 

 ค าศัพท์ที่ไทยยืมมาจากภาษชวา มลายูบางค ามีความหมายคงเดิม แต่บางค าก็มีความหมาย
เปลี่ยนแปลงไป คือ ความหมายแคบเข้า  ความหมายกว้างออก  หรือความหมายย้ายที่ ดังนี้ 
 1. ควำมหมำยคงเดิม 

        ค ำที่ไทยใช้        ค ำชวำ มลำยู 

ค ำ ควำมหมำย ค ำ ควำมหมำย 

ทุเรียน ชื่อผลไม้ชนิดหนึ่ง ผลใหญ่ มีหนามแหลม
โดยรอบ 

durian ผลไม้มีหนาม 

สาคู ต้นไม้จ าพวกปาล์ม ใช้ไส้ในล าต้นท าแป้ง sagu แป้งซึ่งได้จากต้นสาคู 

มัสยิด ที่ประชุมท าศาสนกิจของมุสลิม, สุเหร่า masjid ที่ประชุมท าศาสนกิจในศาสนาอิสลาม 

 

 2. ควำมหมำยแคบเข้ำ  

       ค ำที่ไทยใช้       ค ำชวำ มลำยู 

ค ำ ควำมหมำย ค ำ ควำมหมำย 

กิดาหยัน มหาดเล็ก kedayan บริวาร  ผู้รับใช ้

กุดัง โรงเก็บสินค้าหรือสิ่งของ gudang โรงงาน   โรงเก็บของ  ร้านขายของ 

บาหยัน ชื่อพ่ีเลี้ยงนางบุษบา bayan นางพระก านัล 

 

3. ควำมหมำยกว้ำงออก 

      ค ำที่ไทยใช้        ค ำชวำ มลำยู 

ค ำ ควำมหมำย ค ำ ควำมหมำย 

บุหรง นก  นกยูง burong นก 

แบหลา การฆ่าตัวตายตามสามี แผ่ แบ กางออก bela การฆ่าตัวตายตามสามี 

ปันจุเหร็จ โจรป่า  เครื่องรัดเกล้าที่ไม่มียอด panjurit โจรป่า 
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4. ควำมหมำยย้ำยที่ 
          ค ำที่ไทยใช้       ค ำชวำ มลำยู 

ค ำ ควำมหมำย ค ำ ควำมหมำย 

พันตู ต่อสู้ในตอนประชิดติดพันกัน bantu ช่วยหรือสงเคราะห์ 

สลัด โจรปล้นเรือกลางทะเล selat ช่องแคบ 

ดะหมัง เสนา demang นายบ้าน  นายต าบล 

 

 สรุป การเปลี่ยนแปลงค ายืมภาษาชวา มลายูมีไม่มาก แต่ที่มีการเปลี่ยนแปลงความหมายนี้ 
เพราะเป็นการปรับใช้ให้เข้ากับลักษณะภาษาไทย กล่าวคือค ายืมบางค าเป็นค าที่ปรากฏในวรรณคดี
เรื่องอิเหนา ดาหลัง ดังนั้นเพ่ือให้สอดคล้องกับเนื้อหาจึงมีการเปลี่ยนแปลงความหมายเพ่ือให้เข้ากับ
บริบทของการใช้ค า 
 

กำรใช้ค ำยืมภำษำชวำ มลำยูในภำษำไทย 

 ค ายืมส่วนใหญ่เป็นค า 2 พยางค์หรือมากกว่า ค าที่ปรากฏในภาษาไทยส่วนมากจะเป็นค า                  
ที่เก่ียวกับ พืช สัตว์ สิ่งของ สถานที่ และศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งค ากริยาบางค าเช่น 

 1. ค ำที่หมำยถึงพืช 

  ค ำท่ีไทยใช้    ค ำชวำ  มลำยู 
  กระดังงา    kenanga 

  ทุเรียน     durian 

  น้อยหน่า    nona 

  มังคุด     manggis/manggustan 

  สาคู     sagu 

  ลูกหยี     keranji 

  ลางสาด     langsat 

  ลองกอง     longkong 

  สละ     salak 

  จ าปาดะ     cempedak 

  ระก า     rakam 

  ลูกสวา     sawa 
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 2. ค ำที่หมำยถึงสัตว์ 

  ค ำท่ีไทยใช้    ค ำชวำ  มลำยู 
  กะปะ     ularkapak 

  กะพง     kabong 

  กุเรา, กุเลา    kurau 

  โลมา     lomba 

  อุรังอุตัง     orangutang 

  พังพอน     bangbon 

  กระ (เต่า)    karat 

3. ค ำที่หมำยถึงสิ่งของ 
ค ำท่ีไทยใช้    ค ำชวำ มลำยู 
กริช     keris 

ก ายาน     kemenyan 

กุแหละ (กอและ)   kolek 

ปาเต๊ะ     batek 

4. ค ำที่หมำยถึงสถำนที่ 
ค ำท่ีไทยใช้    ค ำชวำ มลำยู 
มัสยิด     masjid 

เบตง     betong 

ภูเก็ต     bukit 

กระบี่     kelubi 

สตูล     setul 

ตรัง     terang 

5. ค ำที่หมำยถึงศิลปวัฒนธรรม 

ค ำท่ีไทยใช้    ค ำชวำ มลำยู 
ตุนาหงัน    tunang /tunangan 

บูด ู     budu 

รองเง็ง     ronggeng 

อังกะลุง     angkeiong 

6. ค ำกริยำบำงค ำ 

ค ำท่ีไทยใช้    ค ำชวำ มลำยู 
ตะเบ๊ะ     tabek 
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 7. ค ำที่เกี่ยวกับศำสนำ 

ค ำท่ีไทยใช้    ควำมหมำย 

  นบ ี     ศาสดาในศาสนาอิสลาม 

  อิหม่าม     ผู้น าในการละหมาด หรือผู้น าชุมชน 

  มัสยิด/สุเหร่า    สถานที่ประกอบกิจทางศาสนา 
   

กำรใช้ค ำยืมภำษำชวำ มลำยูในวรรณคดีเร่ืองอิเหนำ ดำหลัง 
 ดังกล่าวมาแล้วข้างต้นว่า ค ายืมภาษาชวา มลายูส่วนหนึ่งมาจากวรรณคดีเรื่องดาหลังในสมัย              
รัชกาลที่ 1 และเรื่องอิเหนา ในสมัยรัชกาลที่ 2 โดยเฉพาะเรื่องอิเหนานั้นได้รับการยกย่องว่าเป็นยอด                
ของกลอนบทละคร ความไพเราะงดงามของบทละครเรื่องอิเหนายังเป็นรู้จักจนมาถึงปัจจุบัน ค าหลาย
ค ายังเป็นค ายืมที่คนไทยรู้จัก และใช้กันอยู่ทั้งในชีวิตประจ าวัน และในค าประพันธ์ร้อยกรองอ่ืน ๆ  
 ตัวอย่ำงค ำยืมภำษำชวำ มลำยูในวรรณคดีเรื่องอิเหนำ และดำหลัง (ประพนธ์  เรืองณรงค์, 
2556 : 100-106) 
ค ำศัพท ์ ควำมหมำย 

มะเดหวี ต าแหน่งมเหสีที่ 2 ของกษัตริย์ชวา 
กระยาหงัน วิมาน  สวรรค์ชั้นฟ้า 
อสัญแดหวา เทวดาผู้ไม่ตายเทวดาซึ่งเป็นต้นสกุล 

แบหลา การฆ่าตัวตายตามสามี 
บุหรง นก 

บุหลัน ดวงจันทร์ 
ยิหวา ดวงใจ 

ตุนาหงัน คู่หมั้น 

ระเด่น โอรสผู้ครองนคร 

ระต ู ผู้ครองแคว้น  ผู้ครองรัฐ 

ปันจุเหร็จ โจรป่า 
ดาหลัง คนเชิดหนัง 
กุหนุง ภูเขา 
หยังหยัง เทพของเหล่าทวยเทพ (อัครเทพ) 
สะตาหมัน สวน (สวนแห่งหนึ่ง) 
ปันหยี โจรป่า 
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ค ำศัพท์ ควำมหมำย 

ประเสบันอากง ท้องพระโรง 
อิเหนา ยุพราช  หนุ่มชื่อพระเอกในเรื่องดาหลังและอิเหนา 
กุเรปัน นครแห่งความรื่นเริงยินดีชื่อเมืองของอิเหนา 
สิงหัดส่าหรี นครที่มีความเข้มแข็ง มีอ านาจอย่างสิงห์ และหอมหวนเพียงดอกไม้ 
ปะตาปา การบ าเพ็ญตบะ  การสวดสรรเสริญ 

ปาหนัน ปะหนัน ดอกล าเจียก 

มะงุมมะงาหรา เที่ยวป่า 
ดะหมัง เสนา 
บาหยัน ชื่อพ่ีเลี้ยงนางบุษบา 
หนึ่งหรัด ชนชั้นสูง  มีสกุลที่น่านับถือยกย่อง 
อุดากัน พ่ีชาย 

สาหรี เกียรติศักดิ์ 
ตาหลา สูงส่ง 
ดาหยัง พ่ีเลี้ยง  ผู้ชนะ 

ย่าหรัน ม้าหรืออัศวิน 

อุณากรรณ ม้าหรืออัศวิน 

เลิมบู วัว 

สุกาหรา หมูป่า 
วิลิศมาหรา เป็นชื่อภูเขาแห่งเมืองดาหา 
กระหมัน ผู้ตกอยู่ในความรักและความหลง 
วิยาหยา ผู้มีชัยชนะ 

อุณากรรณกระหมันวิยาหยา เป็นนามหนึ่งของนางบุษบา 
กุดา ม้า 
ระมาหงน ขนชันขึ้น 

ล าบู นายทหาร ซึ่งท าหน้าที่พ่ีเลี้ยงทั้ง 4 คนของอิเหนา 
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ตัวอย่ำงค ำยืมภำษำชวำ มลำยู ในพจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน พ.ศ.2554 

 ค ายืมภาษาชวา มลายูเข้ามาปนภาษาไทยมีปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
ได้ก าหนดอักษรย่อในวงเล็บท้ายบทนิยาม เพ่ือบอกที่มาของค ายืมภาษาชวา มลายู คือ ม. =มลายู  
และ ช. = ชวา 
 ตัวอย่างค ายืมภาษาชวา มลายูในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 มีดังนี้ 
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2556) 
ค ำศัพท ์ ควำมหมำย 

ก าบัง น. ช่อดอกไม้ (ช.) 
สลัด น. โจรที่ปล้นเรือในทะเล เรียกว่า โจรสลัด (เทียบ ม. Salatว่า ช่องแคบ) 
กระจูด น.ชื่อไม้ล้มลุกชนิดหนึ่ง ล าต้นกลม ภายในกลวง และมีเยื่ออ่อน หยุ่นขั้นเป็น           

ข้อ ๆ  ใช้สานเสื่อหรือกระสอบ (เทียบ ม. kerchut) 
กระดังงา น. ชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่ง ดอกหอม กลีบบาง มี 6 กลีบ ดอกใช้กลั่นน้ ามันหอมได้ 

กระดังงาใหญ่ สะบันงา หรือสะบันงาต้น ก็เรียก. (เทียบ ม. Canaga,kenanga) 
ปาเต๊ะ ปาเต๊ะ 1 = น. ชื่อต าแหน่งขุนนาง (ช.) 

ปาเต๊ะ 2 = น. ผ้าโสร่งชนิดหนึ่ง ใช้เคลือบด้วยขี้ผึ้งเหลวบางตอนที่ไม่ต้องการให้
มีสีสันหรือลวดลาย (ม. batik) 

ยาหยี น. น้องรัก (ช.) 
ยิหวา น. ดวงชีวิตดวงใจ (ช.) 
สาคู น. ชื่อปาล์มชนิดหนึ่ง ใบใช้มุงหลังคา ไส้ในล าต้นแก่ใช้ท าแป้ง เรียกว่า แป้งสาคู               

(เทียบ ม. sagu) 
สุเหร่า น. สถานที่ซ่ึงชาวมุสลิมใช้เป็นที่ประกอบศาสนกิจ, มัสยิด ก็เรียก (ม.) 
ตะเบ๊ะ (ปาก) ก. ท าความเคารพอย่างคนในเครื่องแบบ คือ ท าวันทยหัตถ์ (เทียบ  ม. 

angkattabekว่า วันทยหัตถ์) angkatว่า ยกขึ้น tabekเป็นค าทักทายที่ผู้น้อยใช้
กับผู้ใหญ่ 

สลาตัน น. เรียกลมที่พัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือในปลาย
ฤดูฝน ว่า ลมสลาตัน, เรียกลมพายุที่มีก าลังแรงจัดทุกชนิด เช่น ไต้ฝุ่น ไซโคลน 
ว่า ลมสลาตัน โดยปริยายใช้ความเปรียบเทียบ หมายถึงอาการที่ไปมา หรือ
เกิดข้ึนรวดเร็วอย่าง ลมสลาตัน (เทียบ ม. Selatan ว่า ลมใต้) 

โสร่ง น. ผ้านุ่งเป็นถุงมีลวดลายต่าง ๆ อย่างชาวชวามลายูนุ่งเป็นต้น (ม. sarung, 
sarong) 
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ค ำศัพท์ ควำมหมำย 

สุจหนี่ น. เครื่องปูลาดชนิดหนึ่ง ลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยนผืนผ้า ท าด้วยผ้าเยียรบับไหม
ทอง ส าหรับทอดถวายพระมหากษัตริย์หรือพระบรมวงศ์ที่ทรงพระเศวตฉัตร        
7 ชั้น เป็นที่ประทับหรือทรงยืน เรียกว่า พระสุจหนี่ (suji ว่า ผ้าเครื่องปัก) 

กระพัน ว. ทนทานต่อศัสตราวุธ (เทียบ ม. กะบัล) 
กง น. ไม้รูปโค้งท่ีตั้งเป็นโครงเรือ (เทียบ ม. กง และ ต. กง, ในความเดียวกัน) 
กระแชง น. เครื่องบังแดดฝน โดยน าใบเตยหรือใบจากเป็นต้น มาเย็บเป็นแผง, ลักษณ

นาม เรียกว่า ผืน (เทียบ ม. กระชัง ว่า แผงส าหรับคลุมเรือหรือรถ เย็บด้วย
ใบไม้) 

บุหงา น. ดอกไม้ ดอกไม้ชนิดต่าง ๆ มีมะลิ กระดังงา กุหลาบ เป็นต้น ที่ปรุงด้วยเครื่อง
หอมแล้วบรรจุในถุงผ้าโปร่งเล็ก ๆ ท าเป็นรูปต่าง ๆ (ตัดมาจาก บุหงาร าไป) (ช. 
bunga) 

กะลาสี (1) น. ลูกเรือ (ม. กะลาสิ จากค าอิหร่าน ขะลาสิ) 
(2) ว.อย่างเครื่องแต่งกายกะลาสีสมัยโบราณหรือพลทหารเรือปัจจุบัน เช่น                      

หมวกกะลาสี เงื่อนกะลาสี คอปกเสื้อกะลาสี (ม. กะลาสิ จากค าอิหร่าน            
ขะลาสิ) 

ปะตาปา น. นักบวช (ช.) 
กระจับปี่ น. เครื่องดนตรีประเภทเครื่องดีด ลักษณะคล้ายพิณ มี 4 สาย                      

ตั้งเสียงต่างกันเป็น 2 คู่ เดิมใช้บรรเลงในวงมโหรีเครื่อง 4 และมโหรีเครื่อง 6 
ในสมัยอยุธยา ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ใช้จะเข้บรรเลงแทน (ช. จากป.,ส. 
กจฺฉปี ว่า พิณชนิดหนึ่ง : เทียบ ป.,ส. กจฺฉป ว่า เต่า, อธิบายว่า ที่เรียกดังนั้น
เพราะมีรูปคล้ายเต่า) 

 

สรุป 
การยืมค าภาษาชวา มลายูมาใช้ในภาษาไทยนั้นมีสาเหตุการรับเข้ามาคือ ประเทศไทยและ

ประเทศมาเลเซียมีอาณาเขตติดต่อกัน ท าให้เกิดการติดต่อสื่อสาร  การค้าขาย  การรับศาสนา  
ประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งสาเหตุดังกล่าวมีมายาวนานตั้งแต่สมัยสุโขทัย และค ายืมต่าง ๆ  ก็ เข้ามา
ปนกับภาษาไทยจนถึงทุกวันนี้ 
 นอกจากสาเหตุข้างต้นแล้ว ยังมีสาเหตุจากการรับวรรณคดี ได้แก่วรรณคดีเรื่องอิเหนา              
และดาหลังซึ่งเป็นที่รู้จัก และได้เรียนรู้กันถึงปัจจุบัน  ค ายืมจากภาษาชวา มลายูส่วนใหญ่ เกี่ยวข้อง
กับชื่อสถานที่  สัตว์  สิ่งของ  ผลไม้ เป็นต้น การรับภาษาชวา มลายูมาใช้ในภาษาไทยนั้นต้องมี                      
การปรับเปลี่ยนเพ่ือสะดวกในการใช้ เช่น การทับศัพท์  การแปลความหมาย  การตัดเสียง                      
แต่การยืมภาษานี้มิได้ปรับเปลี่ยนไปมากเพราะต้องการรักษาภาษา เสียงให้ใกล้เคียงกับภาษาเดิมไว้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งค ายืมท่ีปรากฏในวรรณคดีเรื่องอิเหนา และดาหลัง 
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ค ำถำมทบทวน 

 1. ภาษาชวาเข้ามาในประเทศไทยด้วยสาเหตุใด 

 2. ภาษามลายูเข้ามาปนในภาษาไทยด้วยสาเหตุใด 

 3. วิธีการรับภาษาชวา มลายูเข้ามาใช้ในภาษาไทยมีก่ีวิธีอะไรบ้าง 
 4. จงยกตัวอย่างการค ายืมภาษาชวา มลายูโดยการทับศัพท์ (ยกมา 5 ค า) 
 5. จงยกตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงความหมายของค ายืมภาษาชวา มลายูด้าน                               
ความหมายย้ายที่มา 5 ค า 
 6. ค าว่า “มัสยิด” เป็นการยืมค าด้วยวิธีใด อธิบาย 

 7. จงยกตัวอย่างค ายืมภาษาชวามลายูที่เกี่ยวข้องกับศาสนา พร้อมบอกความหมายให้ถูกต้อง                   
(ยกตัวอย่างมา 3 ค า) 
 8. จงเขียนค ายืมภาษาชวา มลายูจากวรรณคดีเรื่องอิเหนา พร้อมบอกความหมาย                           
(ยกตัวอย่างมา 5 ค า) 
 9. ค าว่า “ปาเต๊ะ” หมายถึงอะไร และมีการรับมาใช้ด้วยวิธีการใด 

 10. จงยกตัวอย่างค ายืมภาษาชวา มลายูที่หมายถึงผลไม้  
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บทท่ี  8 

อิทธิพลค ำยืมภำษำต่ำงประเทศที่มีตอ่ภำษำไทย 

  

เป็นที่ทราบกันดีว่าลักษณะภาษาไทยนั้นมีความเป็นเฉพาะตัวหลายด้าน เช่น เป็นค าโดด                        
ค ามีความหมายได้หลายความหมายขึ้นอยู่กับบริบทของค า ส่วนมากเป็นค าพยางค์เดียว สะกดตรง
ตามมาตราเป็นต้น แต่เมื่อภาษาไทยมีการรับค าภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้ท าให้ภาษาไทยเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางภาษา และถือได้ว่าเป็นพัฒนาการของภาษาอย่างหนึ่ง เพราะเมื่อมีการยืมค า
ภาษาไทยก็มีค าที่สะกดไม่ตรงตามมาตราบ้าง มีหลายพยางค์บ้างเป็นต้น ความหลากหลายเหล่านี้ท า
ให้มีทั้งข้อดีและข้อเสียที่เกิดขึ้นหลายประการจากการยืมภาษาดังจะกล่าวต่อไป 

 

อิทธิพลภำษำต่ำงประเทศที่มีต่อภำษำไทย 

 ภาษาเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่สามารถถ่ายทอดซึ่งกันและกันได้  จึงท าให้ภาษาทุกภาษาใน
โลกนี้ปะปนกัน  ลักษณะการปะปนกันหรือที่เรียกว่า  กำรยืม  เป็นส่วนที่ท าให้ภาษาเกิดการ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างมากมาย โดยเฉพาะลักษณะดั้งเดิมของไทยที่เป็นค าโดด จากอิทธิพลค ายืมท าให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านเสียง  ค าศัพท์  ความหมาย  และการเรียงค าซึ่งจะกล่าวโดยล าดับ 
(จิรวัฒน์ เพชรรัตน์ และอัมพร  ทองใบ, 2556 : 295) 
 

อิทธิพลที่มีต่อระบบเสียงภำษำไทย 

 การยืมค าภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้  ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านระบบเสียง
ภาษาไทย  กล่าวคือ  ท าให้เกิดเสียงใหม่ในภาษาข้ึน  ดังนี้ 
 1. มีเสียงพยัญชนะควบกล้ ำเพิ่มขึ้น ซึ่งเดิมภาษาไทยมีพยัญชนะควบกล้ าดังตัวอย่างจาก
หนังสือภาษาศาสตร์เบื้องต้น (อุดม  วโรตม์สิกขดิตถ์, 2527 : 103) ดังนี้ 
  อักษรไทย  สัญลักษณ์  ค ำตัวอย่ำง 
  กร   [ kr ]   กรง  กรุง 

  กล   [ kl ]   กลาง  กลุ่ม 

  กว   [ kw ]   กว่า  กว้าง 

  ขร  คร   [ khr ]   ครอง  ครึ้ม 

  ขล  คล   [ khl ]   คล้าย  คลี่ 

  ขว  คว   [ khw ]   ความ  ขวา  
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  ปร   [ pr ]   ปราง  แปรง 

  ปล   [ pl ]   ปลา  เปลี่ยน 

  พร                            [ phr ]   พระ  พลุ่ง 

  พล  ผล                      [ phl ]   พลาง  พลอย 

  ตร                            [ tr ]   ตรา  ตรู 

 เมื่อเรารับค าสันสกฤตเข้ามา  ท าให้เรามีพยัญชนะควบกล้ าเพ่ิมข้ึน  คือ ทร  [ thr ]  (ซึ่งเดิม
ไทยออกเสียงเป็น  ซ  [ s ]  ทั้งสิ้น)  เช่นในค าว่า 

  ทฤษฎี [ thrirt – sa – dii ] 

  จันทรา [ can – thraa ] 

  อินทรา [ ?in – thraa ] 

  ภัทรา [ phat – thraa ] 

 และเม่ือเรารับค าภาษาอังกฤษมา  ท าให้มีเสียงพยัญชนะควบกล้ าเพ่ิมอีก  คือ 

  ดร       [ dr ]      เช่น   ดรมัเมเยอร์ดราฟต์   

  บร       [ br ]      เช่น   เบรก  บรอนซ์   

  บล      [ bl ]       เช่น   บลยูีนส์  บล็อก    

  ฟร       [ fr ]       เช่น    ฟรังก์ฟรี       

  ฟล       [ fl ]       เช่น    ฟลุค  แฟลต   

 2. มีเสียงพยัญชนะท้ำยเพิ่มขึ้น เดิมพยัญชนะท้ำยของค ำมี 9 หน่วยเสียง  ได้แก่   ป  ต  
ก  ม  น  ง  ย  ว  และ  /?in – thraa/  (ซึ่งไม่ปรากฎรูปตามพยัญชนะ) 
 อิทธิพลจากค าภาษาอังกฤษที่ไทยยืมเข้ามาใช้ ท าให้แนวโน้มในการออกเสียงพยัญชนะท้าย
ค าเป็นเสียง  ส   ฟ   ล   เช่น 

              เซฟ   กราฟ 

           ฟอสฟอรัส   ปรู๊ฟ 

           มัสตาร์ด   ยีนส์ 
           บัลเล่ต ์   เซลล์ 
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 สรุป อิทธิพลค ายืมภาษาต่างประเทศที่มีต่อการเปลี่ยนแปลงระบบเสียงในภาษาไทยมีหลาย
ลักษณะ ได้แก่ การมีเสียงพยัญชนะควบกล้ าเพ่ิมข้ึน เช่น ฟร-  บร-  บล- เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีเสียง
พยัญชนะท้ายที่ไม่ตรงตามมาตรา กล่าวคือ ค าภาษาไทยจะสะกดตรงตามมาตรา แต่เมื่อมีการยืม
ภาษาต่างประเทศท าให้มีค าที่สะกดไม่ตรงตามมาตรา เช่น วิทยาศาสตร์  พสิดาร  ฟุตบอล  เป็นต้น 

 

อิทธิพลที่มีต่อวงศัพท์ 
 จิ รวัฒ น์   เพชรรัตน์  และอัมพร  ทองใบ  (2556 , 297 -300) ได้ กล่ าวถึ ง อิทธิพล
ภาษาต่างประเทศที่มีต่อวงศัพท์ไว้ว่า อิทธิพลที่มีต่อวงศัพท์นั้นสิ่งแรกที่เกิดจากอิทธิพลของค ายืมซึ่ง
ปรากฏชัด คือ มีค าศัพท์เพ่ิมขึ้นในภาษา ศัพท์ที่เพ่ิมเข้ามาอาจจะเป็นศัพท์ที่ใช้พูดถึงสิ่งใหม่ ความคิด
ใหม่ที่เกิดขึ้นใหม่ บางครั้งศัพท์ที่ยืมเข้ามาก็อาจจะเป็นศัพท์ที่ใช้พูดถึงสิ่งของ หรือความคิดที่ เคยมีอยู่
แล้ว และภาษาเดิมก็มีค าศัพท์ส าหรับสิ่งนั้นหรือความคิดนั้นอยู่แล้ว  จนเกิดการเปลี่ยนแปลงเก่ียวกับ
วงศัพท์เพ่ิมข้ึน ซึ่งสรุปการเปลี่ยนแปลงทางด้านศัพท์  ได้ดังนี้ 
 1. ท ำให้ภำษำไทยมีศัพท์ท่ีใช้ในภำษำเพิ่มขึ้น  เพ่ือใช้แทนสิ่งใหม่และความคิดใหม่ที่เกิดข้ึน
ในสังคม เช่น หน่วยกิต เครกิต เทคนิค กระสวยอวกาศ ฯลฯ ค าที่เกิดขึ้นใหม่นี้อาจจะเป็นค าไทย               
ที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิม  และน ามาประสมกันใหม่ หรืออาจจะเป็นค าทับศัพท์หรือแปลศัพท์ก็ได้โดยเฉพาะ
ศัพท์ใหม่ลักษณะนี้เป็นศัพท์ที่ไทยยืมจากภาษาอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ 
 2. ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงต่อศัพท์เดิมในภำษำไทย   ในกรณีศัพท์ที่รับเข้ามานั้น            
เป็นศัพท์ที่ใช้พูดถึงความคิด หรือสิ่งของที่เคยมีอยู่แล้วในสังคมไทยจะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในวง
ศัพท์เดิม 

     2.1 เกิดการแข่งขันระหว่างศัพท์เก่าและศัพท์เก่าและศัพท์ใหม่ เช่น เมื่อรับค าว่า “จมูก”  

“เดิน”  จากภาษาเขมรเข้ามาใช้ใหม่ ๆ นั้น  ในระยะแรก ๆ จะมีการใช้ค าว่า  จมูก – ดั้ง , เดิน – ย่าง 
คู่กันไป โดยสื่อความหมายเหมือนกัน และถ้าจะดูจากตัวอย่างในภาษาปัจจุบันมีค าศัพท์หลายค าซึ่งใช้
สลับกันได้โดยมีความหมายเท่ากับ  เช่น  โทรทัศน์ – ทีวี  บัตร – การ์ด   รถประจ าทาง – รถเมล์ 
     2.2 เกิดการไม่นิยมระหว่างศัพท์เก่าและศัพท์ใหม่  ศัพท์ใหม่อาจจะแพ้ศัพท์ที่เคยมีใช้อยู่
ในภาษาแต่เดิม  เช่น  ศัพท์เก่า  “กระโปรงย้วย”  (หรือ  กระโปรงผ้าเฉลียง)  ศัพท์ใหม่  “กระโปรงนิว
ลุค”  เรายังนิยมใช้ศัพท์เก่าอยู่ในทางตรงกันข้าม  ศัพท์เก่าอาจจะแพ้และเลิกใช้ไปกลายเป็นศัพท์
โบราณและเลือกใช้ศัพท์ใหม่แทน  เช่น  เกือก – รองเท้า  กระดวง (ฝอย – ขัดหม้อ = ลูกมะพร้าวทุยที่
ตัดครึ่งท่อน ส าหรับถูพ้ืนบ้าน)  - สก๊อตไบรท์ 
     2.3 ทั้งศัพท์เก่าและศัพท์ใหม่  ยังคงใช้ในภาษาทั้งคู่ แต่จะท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางด้านความหมายของค าศัพท์  เช่น   
  แพ้  เดิมหมายถึง  “ชนะ”  เมื่อรับค า  ชนะ”  เข้ามาใช้  ความหมายของค าว่า “แพ้”                 

เปลี่ยนความหมายเป็น  “สู้ไม่ได้” 
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  ดั้ง  เดิมหมายถึง  “จมูก”  เมื่อรับค า  “จมูก”  เข้ามาใช้  ความหมายของ  “ดั้ง”  

เปลี่ยนไปเป็น  “ส่วนหนึ่งของจมูก” 

  ย่าง  (ญ่าง)  เดิมหมายถึง  “เดิน”  เมื่อรับค า  “เดิน”  เข้ามาใช้ ความหมายของ 
“ย่าง”  เปลี่ยนไปเป็น “เดินที่มีท่าทางอย่างละครเมื่อเข้าออกโรง” 

 ในบางครั้งเราใช้ศัพท์เก่าและใหม่ สื่อความหมายอย่างเดียวกัน แต่ใช้ในโอกาสที่ต่างกัน เช่น               
ใช้เป็นภาษาราชการ ภาษาสุภาพ ภาษาที่ใช้ในค าประพันธ์ ฯลฯ ลักษณะเช่นนี้ ท าให้ภาษาไทยมีค า
ไวพจน์มาก  และมีผลกระทบต่อการใช้ภาษาท าให้เกิดวิธีการพูดและการเขียนแบบต่าง ๆ ผู้พูดหรือ
ผู้เขียน สามารถเลือกใช้ศัพท์ตามความต้องการและให้เกิดความเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 

 ตัวอย่ำงค ำไวพจน์  เช่น 

  พระเจ้าแผ่นดิน =  ภูมี นฤบดี นราธิป นฤบาล  บพิตร  ภูบดี  ภูธร  นเรนทร์  อดิศร 

  ภูเขา  =  คีรี  บรรพต  ไศล  ศิขรินทร์  ภูผา  สิงขร  พนม  ภู  มหิธร  ศิขร 

  แม่น้ า = คงคา นที กุนที สาคร ธารา ชลาลัย สินธุ อุทกธารา สาคเรศ ยมนา  สมุทร   
  ช้าง   =   กุญชร  สาร  กรี  คช  หัตถี   ไอยรา  ด ารี  มาตงค์ พารณ  คเชนทร์ 
  ท้องฟ้า =  นภา  เวหา  อัมพร  ทิฆัมพร  คัดนานต์  คัดนัมพร  นภาดล  นภาลัย 

  ป่าไม้  =  อรัญ  พนา  พนาลี  พนัส  เถื่อน  ชัฏ  ไพรสณฑ์  พนาสณฑ์  ไพรสัณฑ์ 
 อิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษาไทยในส่วนของการมีค าไวพจน์ใช้ในภาษาข้างต้น 
สอดคล้องกับการอธิบายอิทธิพลค ายืมของ วิไลศักดิ์   กิ่ งค า (2556 : 228) คือ เมื่อน าค า
ภาษาต่างประเทศมาปะปนในภาษาไทย ท าให้มีค าศัพท์ที่มีความหมายเหมือนกันเพ่ิมขึ้น ซึ่งสะดวก
และสามารถเลือกใช้ค าให้เหมาะสมกับความต้องการได้ โดยเฉพาะการแต่งค าประพันธ์ เช่น 

  นก ค าไวพจน์คือ    สกุณา  สุโหนก  วิหค  ปักษา 

  ม้า ค าไวพจน์คือ    พาชี  อาชา  สินธพ 

  ผู้หญิง ค าไวพจน์คือ    สตรี  นารี  อิตถี  กัญญา 

  ดอกไม ้ ค าไวพจน์คือ    สุมาลี  ผกา  บุษบา 

 3.  มีผลท ำให้ค ำประสมในภำษำไทยน้อยลง  การรับศัพท์ต่างประเทศเข้ามาในลักษณะของ
การทับศัพท์  มีผลท าให้ค าประสมของไทยน้อยลง  เพราะโดยปกติถ้าเราไม่ยืมศัพท์ด้วยการทับศัพท์  
เรามักจะสร้างค าขึ้นใช้ด้วยการประสม  เช่น  เราสร้างค าว่า  ดาวเทียม  มนุษย์อวกาศ  ยาสีฟัน  
แทนที่จะทับศัพท์ค าว่า  Satellite  Astronaut  และ  toothpaste.  ปัจจุบันเรามีศัพท์จ านวนมากที่
ใช้ศัพท์  เช่น  เทนนิส  เบสบอล  แซนวิช  ไอศกรีม  ล็อตเตอรี่  สนุกเกอร์  บิลเลียด  กัปตัน  ตั้งไฉ่  
สลัด  ฯลฯ   ค าแต่ละค านี้ถ้าเราไม่ใช้ทับศัพท์  จะท าให้มีค าประสมเกิดมากมาย  เช่น  ก๋วยเตี๋ยว  ถ้า
สร้างเป็นค าประสมอาจจะเป็น ข้าวเส้นเล็ก ข้าวเส้นใหญ่  ข้าวเส้นเหลือง ข้าวเส้นหมี่  ฯลฯ            
(วิไลวรรณ  ขนิษฐานันท์, 2523 : 108) 
 4. ท ำให้ค ำศัพท์ที่ใช้ในภำษำไทยเป็นค ำที่มีหลำยพยำงค์ลักษณะเดิมของภาษาไทยค าส่วน
ใหญ่จะออกเสียงพยางค์เดียว จากอิทธิพลของภาษาต่างประเทศที่ ไทยรับเข้ามาใช้ท าให้ค าใน
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ภาษาไทยกลายเป็นค าที่มีหลายพยางค์ เช่น สลาตัน กัลปังหา ร ามะนา จะละเม็ด ตะแลงแกง 
อภิปราย อุปาทาน อุปัชฌาย์ ฯลฯ 

 นอกจากนี้  ยังมีอิทธิพลต่อการออกเสียงของค าในภาษาไทยแต่เดิม  ให้มีจ านวนพยางค์
เพ่ิมข้ึนอีกด้วย  เช่น 

  ตุ๊กตา  ตั๊กแตน 

  จักจี้  (จั๊กจี้)  อุตพิด 

  จุนสี  พิสดาร 

 5. ท ำให้รูปแบบในกำรสร้ำงค ำในภำษำไทยเปลี่ยนแปลงไป  ภาษาไทยมีวิธีการสร้างค า                        
โดยการประสมค า  มีค าหลักอยู่หน้า  และค าขยายอยู่หลัง  อิทธิพลของภาษาบาลีสันสกฤต  อังกฤษ  
ท าให้รับวิธีการสร้างค าขยายอยู่ข้างหน้าเข้ามาใช้ในภาษาด้วย  เช่น  สรรพสินค้า  อนุภรรยา ราชวัง  
มหาบุรุษ  วีรชน  กุลบุตร  กาฬปักษ์  (ข้างที่มืดข้างแรม)  ซุปเปอร์คราม  ฯลฯ 

 6. ท ำให้ภำษำพูดและภำษำเขียนของไทย เกิดควำมแตกต่ำงกัน กล่าวคือ ค าที่ออกเสียง
เดียวกัน  แต่มีความหมายต่างกัน เขียนด้วยตัวสะกดการันต์ต่างกัน  ท าให้เกิดปัญหาเกี่ยวกับการ
เขียนค าศัพท์ให้ถูกต้องตามความหมาย  เช่น 

[ kaan ]  กาน  (ตัด)   กาล  (เวลา) 
  การ   (งาน)   การณ์  (เหตุ) 
  กาฬ  (ด า)   กาญจน์  (ทอง) 
  กานท์  (บทกลอน)   กานต์  (ที่รัก) 
[ phan ] พัน      (วงโดยรอบ  จ านวน  10  ของร้อย) 
  พรรณ  (สีผิว)   พันธุ์   (ญาติพ่ีน้อง) 
  พรรณ  (พวก)   ภัณฑ์  (สิ่งของ) 
  พัญจน์  (การล่อลวง)   พันธ์   (ผูกมัด) 
[ san ]  สัน  (สิ่งที่มีลักษณะนูนสูงขึ้นเป็นแนวยาว ๆ) 
  สัณฑ์  (ชัฎ  ดง  ที่รก ที่ทึบ)   สันต์  (เงียบ  สงบ) 
  สัณห์  (เกลี้ยงเกลา  อ่อนนุ่ม  นุ่มนวล) สรร  (เลือก) 
  สรรค์  (สร้าง)   สรรพ์  (ทุกสิ่ง) 
  ศัลย์  (ลูกศร  ของมีปลายแหลมอื่น ๆ) ษัณ  (หก) 
 สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ท าให้ภาษาพูดและภาษาเขียนแตกต่างกันก็คือ ระบบการเขียน
ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย แบบถ่ายตัวอักษร  (transliteration) ค าศัพท์ภาษาต่างประเทศท่ีเรา
น ามาใช้นั้นจะปรับเสียงให้เข้ากับระบบภาษาไทย แต่ในรูปของภาษาเขียน ถ่ายตัวอักษรตามแบบ
ภาษาเดิม  และเสียงใดที่ไม่ต้องการออกเสียง จะใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตก ากับ ท าให้ศัพท์นั้นเขียน
อย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเจน คือ เสียงและรูปในต าแหน่งพยัญชนะท้าย ซึ่งเป็นปัญหาตัวสะกดไม่ถูกต้อง 
เช่น 
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  ผนวช   เมฆ 

  มุข   กราฟ 

  มาร์ช   เบรก 

  โชว ์   เมล์ 

  ทัณฑ์   นิตย์ 

  ศูนย์   กษัตริย์ 

 7. ท ำให้ เกิดแนวเที ยบผิด เกี่ ยวกับกำรเขี ยนค ำศัพท์  ด้ วย เหตุที่ เรารับค าจาก
ภาษาต่างประเทศมาใช้มีการตัดเสียงบางเสียง โดยเฉพาะพยางค์ท้ายของค า โดยใช้เครื่องหมายทัณฑ
ฆาตก ากับบนอักษรที่ไม่ออกเสียง ค าลักษณะนี้มีจ านวนมากจึงเกิดการเข้าใจผิด น าเอาค าอ่ืนซึ่งเป็น
คนละความหมายแต่ออกเสียงเหมือนกันไปเทียบ ท าให้เขียนผิดพลาดง่าย เช่น 

 สังวาล              เขียนเป็น สังวาลย์ เพราะน าไปเทียบกับ มาลย์ 

 อานิสงส์              เขียนเป็น   อานิสงฆ์ เพราะน าไปเทียบกับ พระสงฆ์ 

 ก าพืด              เขียนเป็น ก าพืช  เพราะน าไปเทียบกับ พืช 

 ส าอาง  เขียนเป็น ส าอางค์ เพราะน าไปเทียบกับ สุรางค์ 

 อาจิณ  เขียนเป็น อาจินต์ เพราะน าไปเทียบกับ จินต์ 

 อวสาน  เขียนเป็น อวสานต์ เพราะน าไปเทียบกับ วสันต์ 

 จ านง  เขียนเป็น จ านงค์ เพราะน าไปเทียบกับ อนงค์ 

 ไข่มุก   เขียนเป็น ไข่มุกค์ เพราะน าไปเทียบกับ มุกดา 

 มุกตลก  เขยีนเป็น มุขตลก เพราะน าไปเทียบกับ ประมุข 

 สรุป อิทธิพลภาษาต่างประเทศที่มีต่อวงศ์ศัพท์ในภาษาไทย ท าให้ภาษาไทยที่จากเดิมมีค าใช้
น้อย เกิดค าศัพท์ใหม่เพ่ิมมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากภาษาต่างประเทศมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงศัพท์
เดิม ค าประสมแบบไทยน้อยลงเพราะใช้วิธีการสร้างค าแบบค ายืม หรือประสมกับค ายืม และท าให้
ภาษาพูดและภาษาเขียนของไทยแตกต่างกันทั้งนี้เนื่องจากไทยรับค ายืมเข้ามาใช้เป็นค าสุภาพแต่
ผลกระทบของการเพ่ิมค าศัพท์ เช่น ค าไวพจน์ ค าพ้องเสียง  เหล่านี้ท าให้ภาษาไทยเกิดการเขียน
สะกดค าไม่ถูกต้องเพราะเกิดจากแนวเทียบผิด 
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อิทธิพลทำงด้ำนกำรเรียงค ำในประโยค 

 การเปลี่ยนแปลงทางด้านการเรียงค าในภาษาไทย  ซึ่งอิทธิพลของภาษาต่างประเทศนั้น
นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงด้านเสียง และค าแล้วยังมีการเปลี่ยนแปลงในระดับประโยค และระดับ
ต่ ากว่าประโยค (วิไลศักดิ์  กิ่งค า, 2556 : 229-230) สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 1. เรียงค าขยายไว้ข้างหน้า  ซึ่งในภาษาไทยจะเรียงค าขยายข้างหลังค าที่ถู กขยาย และมี
โครงสร้างประโยคที่เรียงล าดับจากประธาน กริยา และกรรม แต่ปัจจุบันมีลักษณะการเรียงค าใหม่
เกิดขึ้นในภาษาไทย  ให้ค าขยายมาก่อนค าที่ถูกขยาย  เนื่องจากอิทธิพลของภาษาบาลี  สันสกฤต  
และอังกฤษ  เช่น  มหาราชา  มหาชน  ราชรถ  อเมริกันฟุตบอล  ดีไซน์ไทย  ฯลฯ 

 2. จ านวนนับอยู่หลังค านาม ตามปกติแล้วโครงสร้างประโยคในภาษาไทยค าบอกลักษณนาม
มักจะเกิดหลังจ านวนนับ เมื่อภาษาไทยได้รับอิทธิพลจากภาษาต่างประเทศ โครงสร้างของประโยคก็
เปลี่ยนแปลงไปด้วยเห็นได้จากการไม่นิยมใช้ลักษณนาม ซึ่งจะพบได้โดยทั่วไปจากสื่อมวลชนทั้ง ทาง
วิทยุ โทรทัศน์ และโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ เช่น 

  -  สั่งปิด 3 โรงเรียนเถื่อน 

  -  4 นักวิ่งไทยพลาดเหรียญทองเอเชียนเกมส์ 
  -  เปิด 5 โรงเรียนใหญ่ที่นนทบุรี 
  -  ต ารวจตามล่า 2 ดาวร้ายเมืองกรุง 
 การโฆษณาสินค้า  ก็มีการใช้ลักษณนามที่ผิดแปลกไปจากเดิม  เช่น 

  -  ยาหอมตราห้าเจดีย์ 
  -  ถ่านไปฉายตราห้าแพะ 

  -  สังกะสีตราสามห่วง 
  -  น้ ามันสามทหาร 

  -  ไก่ย่างห้าดาว 

  -  กระเบื้องตราห้าห่วง 
 3.  การเรียงค าเข้าเป็นประโยค ใช้บทกรรมของประโยคไว้ข้างหน้าตามลักษณะ passive  

voice  ของภาษาอังกฤษ  เช่น 

  -  เด็กถูกรถยนต์ชนตาย 

  -  เขาถูกแต่งตั้งให้เป็นนายกสมาคม 

  -  นวนิยายเรื่องนี้ถูกแปลโดยทมยันตี 
  -  ต ารวจถูกสรรเสริญจากประชาชน 

  -  หนังสือเรื่องนี้ถูกแบ่งออกเป็นสองตอน 

 สรุป ภาษาต่างประเทศที่เข้ามาปะปนในภาษาไทย นอกจากจะมีอิทธิพลต่อระบบเสียง 
ระบบค า และความหมายแล้ว ค ายืมยังมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างประโยคใน
ภาษาไทยด้วย ได้แก่  การเรียงค าขยายไว้หน้าค าหลัก จ านวนนับอยู่หลังค านาม หรือไม่ใช้ลักษณนาม 
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และการเรียงค าเข้าเป็นประโยค โดยใช้บทกรรมของประโยคไว้ข้างหน้าตามลักษณะ passive voice 

ของภาษาอังกฤษ ดังนั้น จะเห็นได้ว่า เมื่อไทยรับค ายืมเข้ามางใช้แล้วบางครั้งอาจท าให้รับการเรียง
ประโยคต่างประเทศเข้ามาด้วย 

 

อิทธิพลต่อกำรใช้ค ำและส ำนวนภำษำต่ำงประเทศ  
 จันจิรา  จิตตะวิริยะพงษ์ (2546 : 168) กล่าวถึงอิทธิพลภาษาต่างประเทศที่มีต่อส านวน
ภาษาไทยมีการลอกเลียนแบบส านวนภาษาต่างประเทศมาใช้ ทั้งส านวนภาษาอังกฤษ บาลีสันสกฤต  
จีน ฯลฯ ดังตัวอย่าง 

 ส านวนภาษาอังกฤษ  เช่น 

  -  หนังสือเล่มนี้เขียนโดย“กาญจนา เงารังษี” 

  -  เขาเดินทางไปเชียงใหม่โดยรถไฟ 

  -  ฉันพบตัวเองอยู่ในบ้านคนเดียว 

  -  ท้องฟ้าเต็มไปด้วยดวงดาว 

  -  ฉันเข้ารับราชการได้โดยการสอบแข่งขัน 

 ส านวนจากภาษาบาลี เช่น 

  -   ปัญญาย่อมน ามาซึ่งนักปราชญ์ 
  -  อันว่าคนดีย่อมประพฤติอยู่ในศีลธรรม 

  -  พระบิดาแห่งพระสวามีของกระหม่อมฉัน 

  -  ข้าแต่พระมหามนุ ผู้มีความเพียรใหญ่ 
 ส านวนจากภาษาจีน  เช่น 

  -  ขอคารวะท่านสักจอก 

  -  ศิษย์สมควรตาย 

  -  หม่อมฉันมิบังอาจ 

  -  ข้าน้อยมิบังอาจ 

  -  ท าตนเป็นฮ่องเต้ 
  -  ขอจงอายุยืนหมื่นหมื่นปี 
 สรุปอิทธิพลดังกล่าวท าให้ภาษาไทยมีค าศัพท์เพ่ิมมากขึ้น มีค าที่สื่อความหมายได้เข้าใจมาก
ขึ้นและเห็นพัฒนาการของภาษาไทยได้เป็นอย่างดี แต่การยืมภาษาย่อมมีการเปลี่ยนแปลงหลายด้าน
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงที่ดี ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ดีตามมาด้วย ไม่ว่าจะเป็น การเขียนสะกดค าที่
ไม่ถูกต้อง การใช้ค าไม่ตรงตามความหมาย ใช้ค าผิดหลักไวยากรณ์ไทย เป็นต้น  
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ผลดีและผลเสียในกำรรับค ำภำษำต่ำงประเทศเข้ำมำในภำษำไทย 

 จันจิรา  จิตตะวิริยะพงษ์ (2546  :  169 – 172) กล่าวว่า  การน าภาษาต่างประเทศมาใช้ใน
ภาษาไทยนั้น  มีทั้งผลดีและผลเสีย  ภาษาอ่ืน ๆ  เช่น  บาลีสันสกฤต  เขมร  จีน  มักจะไม่ค่อยมี
ปัญหานัก  ถ้าจะมีปัญหาก็เป็นด้านการอ่าน  การเขียนค า  แต่ที่เป็นปัญหาส าคัญในปัจจุบัน กลับเป็น
ภาษาอังกฤษมากกว่า  เพราะมีจ านวนค าภาษาอังกฤษในภาษาไทยเพ่ิมข้ึนมาก  รวมไปถึงค าทับศัพท์
และการบัญญัติศัพท์ข้ึนใช้อีกด้วย  การน าค าภาษาต่างประเทศมาใช้นั้นจึงมีทั้งข้อดีและข้อเสีย  ดังนี้ 
 1. ผลดีของกำรรับภำษำต่ำงประเทศเข้ำมำใช้ในภำษำไทย 

 การน าค าภาษาต่างประเทศมาใช้  ข้อดีที่เห็นได้ชัด  คือ  ท าให้มีจ านวนค าในภาษาใช้มากข้ึน                 
เพ่ือจะได้สามารถเลือกค ามาใช้ได้อย่างถูกต้อง  โดยเฉพาะ 
 1.1  ใช้เป็นค าราชาศัพท์  ซึ่งส่วนใหญ่ได้มาจากภาษาต่างประเทศ  เช่น 
 ภาษาเขมรเช่นพระขนง  พระขนอง  พระเขนย  พระกรรบิด  พระกรรแสง เสวย  ฯลฯ 
 ภาษาบาลีสันสกฤต  เช่น พระเศียร  พระนลาฏ  พระหัตถ์  พระบาท  พระชงฆ์  ฯลฯ 
 ภาษาบาลีกับภาษาไทย  เช่น  พระอู่  พระที่  พระเต้า  ฯลฯ 
 ภาษาบาลีกับสันสกฤตกับภาษาอ่ืน เช่นพระศอ  พระเก้าอ้ี  พระปราง  พระโธรน  ฯลฯ 
 1.2  ใช้เป็นศัพท์ในวรรณคดี  ภาษาในวรรณคดีย่อมต้องการความไพเราะสละสลวย  ค าท่ีกิน
ใจได้ลึกซึ้ง  ดังเช่น  วรรณคดีสันสกฤต   (รามเกียรติ์)  วรรณคดีของชวา  (อิเหนา)  และการประพันธ์
วรรณคดีของไทยซึ่งมีมาเป็นเวลาช้านานก็นิยมใช้ค าศัพท์ภาษาบาลีสันสกฤต  เขมร  เพราะถือว่าเป็น
ค าศัพท์สูงมีความไพเราะ  สละสลวย  และกินความได้ลึกซ้ึงกว่าค าไทย 
 1.3 ใช้เป็นค าศัพท์ทางศาสนา  เพ่ือให้ดูศักดิ์สิทธิ์   ได้แก่  ค าศัพท์ที่ เป็นนามธรรม                       
หรือข้อธรรมะต่าง ๆ  ที่มีมากคือ  ค าบาลีและสันสกฤต  เพราะถือว่าเป็นศัพท์สูง 
 1.4  ใช้เป็นค าศัพท์สามัญที่ใช้กันในชีวิตประจ าวัน  จนติดปากคิดว่าเป็นภาษาของเราเอง  
ได้แก่  ค าที่มาจากภาษาบาลีและสันสกฤต  เขมร  จีน  ชวา  มลายู  อังกฤษ  เป็นต้น 
 1.5  ใช้เป็นค าศัพท์บัญญัติทางวิชาการ  ได้แก่  ค าที่เราสร้างขึ้นใหม่ เพราะรับอิทธิพลจาก
วิทยาการตะวันตก รวมทั้งอารยธรรม เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ต่าง ๆ เข้ามาท าให้ต้องรับค าเข้า
มาด้วย และยังต้องสร้างศัพท์บัญญัติขึ้นเพ่ือจะได้สะดวกในการใช้ศัพท์บัญญัติที่สร้างขึ้น มักจะเป็นใน
รูปต่าง ๆ  กัน 
 การรับเอาค าภาษาต่างประเทศมาใช้นั้น  ก็มีผลดีอยู่มากท าให้ภาษาของเราสมบูรณ์ขึ้น                               
แต่ก็ยังมีผลเสียอยู่หลายประการ 
 2. ผลเสียของกำรน ำค ำภำษำต่ำงประเทศเข้ำมำใช้ในภำษำไทย 

 การน าค าภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้ในภาษาท าให้ภาษาของเราเกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งใน
ด้านเสียง วงศัพท์ และความหมาย จึงมีผู้ห่วงใยภาษาไทยอยู่มาก  การน าค าภาษาต่างประเทศเข้ามา
ใช้และรวมถึงการบัญญัติศัพท์มีผลเสียต่อภาษาไทยหลายประการ พอสรุปเป็นข้อ ๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
     2.1  การน าค าทับศัพท์ของภาษาอังกฤษมาใช้ คนไทยมักถ่ายเสียงและสะกดเป็น
ภาษาไทยกันตามความสะดวก  เพราะไม่มีแบบแผนจะให้ยึดถือ หรือหาข้อยุติไม่ได้ว่าเขียนอย่างไร 
ขอให้สังเกตค าต่อไปนี้ 
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 sauce  ซ้อส เขียนได้หลายแบบ  เช่น ซ๊อส ซ็อส ซอส ซ้อส 
 cake  เค้ก เขียนได้หลายแบบ เช่น เค๊ก เค็ก เค้ก เคก 
 cell  เซลล์ เขียนได้หลายแบบ เช่น เซล เซลล์ เซ็ลล์ เซ็ล 
 note  โน้ต เขียนได้หลายแบบ เช่น โน้ต โน็ต โน๊ต  
 นอกจากนี้มนกรณีที่ค าภาษาอังกฤษมีเสียงทาบหน้าสองเสียง  เมื่อน ามาเขียนทับศัพท์ก็จะ
เกิดปัญหาการเขียนผิดในเรื่องอักษรน า  เช่น 
 slang   ถ้าจะเขียนเป็นภาษาไทยว่า  แสลง  ก็จะอ่านเป็น  /สะ – แหลง/  ซึ่งจะท าให้เกิด
ปัญหา  เพราะค านี้มีใช้ในภาษาไทย  แต่เป็นอีกความหมายหนึ่ง  ดังนั้นจึงให้เขียนว่า  “สแลง”  เมื่อ
เขียนเป็นรูปนี้ก็มีปัญหาอีกว่า  เมื่ออ่านว่า  /สะ – แลง/  ก็ควรจะประวิสรรชนีย์  หรือไม่  ค า
ประเภทนี้ยังมีอีก  เช่น 
   slack   -  สแลค 
   slow   -  สโลว ์
   sweater  -  สเว้ตเตอร์ 
   czechoslovakia -  เชคโกสโลวาเกีย 
 นอกจากค าทับศัพท์ภาษาอังกฤษ  ก็ยังมีค าศัพท์บัญญัติอีกส่วนหนึ่งที่ยังไม่ได้จดบันทึกไว้ใน
พจนานุกรม  จึงไม่มีข้อยุติในการเขียน ท าให้เกิดไขว้เขวว่าจะสะกดให้ถูกต้องว่าอย่างไร  เช่น 
   สัญลักขณ์   สัญลักษณ์ 
   อุดมการณ์   อุดมการ 
   วิกฤตการณ์   วิกฤตกาล 
        ฯลฯ 
 ปัญหาการเขียนสะกดการันต์ในค าที่ถ่ายทอดมาจากภาษาอังกฤษและศัพท์บัญญัติ มีปัญหา
มากซึ่งไม่สามารถจะหาข้อหยุดติได้  ค าทับศัพท์หรือศัพท์ภาษาต่างประเทศที่เราน ามาสร้างขึ้นใช้ใหม่
ก็จะเกิดปัญหาอยู่อย่างนี้ไม่มีข้อยุติที่แน่นอนอยู่นั่นเอง  ท าให้ยุ่งยากต่อผู้ใช้ภาษาเป็นอย่างมาก 
     2.2 การอ่านค าที่ถ่ายเสียงค าศัพท์เป็นภาษาไทยแล้ว  บางค าออกเสียงไม่ตรงกับเสียงใน
ภาษาเดิม  เช่น 
   คอมพิวเตอร์  ออกเสียงว่า คอม – พ้ิว – เต้อ 
   เต็นท์   ออกเสียงว่า เต๊น 
   ชอล์ก   ออกเสียงว่า ช้อก 
   คลินิก   ออกเสียงว่า คลี – หนิก 
  ค าทับศัพท์เหล่านี้จะออกเสียงตามภาษาเดิม  ไม่ใช่ออกเสียงตามลักษณะตัวสะกด
ในภาษาไทย  ซึ่งดูจะขัดกับความเป็นจริง 
     2.3 การทับศัพท์มีอิทธิพลต่อโครงสร้างและระเบียบการใช้ภาษาไทยบางประการ  เช่น 
   การไม่ใช้ลักษณนาม   ต ารวจรวบ  2  วัยรุ่นจอมซ่าส์ 
   การใช้กรรมวาจกที่ผิด   เขาถูกลงโทษโดยธรรมชาติ 
   การใช้ค าขยายผิดที่   ซุปเปอร์มันส์  นิวภัตตาคาร 



135 

 

 นอกจากนี้ยังมีการสะกดค าไทย  คนไทยบางคนนิยมแบบแผนค าภาษาอังกฤษมาใช้ปะปนกัน  
กลายเป็นโครงสร้างแบบผสม คือ “จะเป็นภาษาอังกฤษก็ไม่ใช่  ไทยก็ไม่เชิง” เช่น ค าว่า  ยากส์  มันส์  
ซึ่งเป็นลักษณะที่ผิดแบบแผนของภาษาไทยที่มีระเบียบดีงามอยู่แล้ว 
     2.4 ข้อที่เป็นผลเสียต่อภาษาที่เห็นเด่นชัดอีกข้อหนึ่ง คือ ภาษาพูดที่เราใช้การสร้างค า วลี                    
และประโยคขึ้นใหม่จากภาษาไทยและภาษาอังกฤษปนกัน  มีทั้งแปลจากภาษาไทยและภาษาอังกฤษ                    
ซึ่งผิดหลักเกณฑ์มาก เช่น 
   “ทีใครทีมัน”  ที  whoที  it 
   “งู ๆ  ปลา ๆ”  สเน็ค ๆ  ฟิช ๆ (snake snake  fish fish) 
   “ทะลุความมันส์” “ประสาทแดกซ์” 
   “อารมณ์บ่จอย” 
     2.5 ภาษาไทยเป็นภาษาค าโดด เมื่อมีภาษาต่างประเทศเข้ามาปะปน มักจะเขียนอ่านกัน
ผิด ๆ  เพราะปัจจุบันคนไทยเราไม่ได้ศึกษาภาษาไทยให้ลึกซึ้ง นึกชอบใจอย่างไรก็ใช้อย่างนั้น  เช่น 
   ประณีต   มักเขียนผิดเป็น ประณีต 
   อาชญากร  มักเขียนผิดเป็น อาด – ชะ – ยา – กอน 
   ยมบาล   มักเขียนผิดเป็น ยม – มะ – บาน 
   สมรรถภาพ  มักเขียนผิดเป็น สะ – หมัด – ถะ – พาบ 
 ส่วนค าที่มาจากภาษาต่างประเทศซึ่งน ามาเขียนกันจนเป็นที่ยอมรับและนิยมกันโดยทั่วไป  
บางทีก็ใช้พูด  ซึ่งมีทั้งศัพท์บัญญัติ  และค าทับศัพท์  เช่น  แอร์  มอเตอร์โหวต  ก๊าซ  เชิ้ต  คอรัปชั่น  
ฮอทดอก  ฟุตบอล  ไอศกรีม  ไนต์คลับ  คุกกี้  พลาสติก  เถ้าแก่  เฮลิคอปเตอร์  ซ่าหริ่ม  ก ามะหยี่  
เป็นต้น 
  นอกจากนี้ยังมีค าภาษาต่างประเทศที่มักเขียนผิด  เช่น 
    โค้ด  มักเขียนผิดเป็น  โค๊ต 
    แฟ้บ  มักเขียนผิดเป็น  แฟ๊บ , แฟ็บ 
    โน้ต  มักเขียนผิดเป็น  โน๊ต 
    สัมมนา  มักเขียนผิดเป็น  สัมนา 
       ฯลฯ 
 ในปัจจุบันภาษาไทยมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก  เนื่องจากรับภาษาต่างประเทศมาใช้  
ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน  ทั้งนี้ภาษาเปรียบเหมือนชีวิต  และเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งซึ่งต้องมีการ
เปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเปลี่ยนแปลงมากเกินไปก็จะท าให้หมดคุณค่า  ดังนั้นถ้าเราจะรักษาวัฒนธรรมของ
เราไว้  เราก็ควรจะรักษาภาษาไทยที่ใช้ได้อย่างดีและเหมาะสมเอาไว้  มิฉะนั้นแล้วภาษาไทยของเราก็
อาจจะไม่มีลักษณะเป็นภาษาไทยอีกต่อไปก็ได้ 
 

ข้อควรระวังในกำรศึกษำเร่ืองกำรยืมภำษำ 

 การศึกษาเรื่องการยืมภาษามีข้อดีอยู่มากทั้งการเพิ่มของจ านวนศัพท์  การเพ่ิมถ้อยค าส านวน              
มีภาษาที่ใช้ตามกาลเทศะ แต่การยืมภาษาก็มีข้อควรระวังเบื้องต้นที่ส าคัญ ๆ ดังที่ วัลยา  ช้างขวัญยืน               
และคณะ (2555 : 109 - 111) ได้กล่าวถึงข้อควรระวังในการศึกษาเรื่องการยืมภาษาไว้ดังนี้ 
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1. ควำมพ้องโดยบังเอิญ 

 การศึกษาเรื่องการยืมภาษามีข้อควรระวังเบื้องต้นที่ส าคัญ  4  ประการ  ดังนี้ 
 ภาษา  2  ภาษาอาจมีลักษณะเหมือนกันเนื่องจากเกิดพ้องกันโดยบังเอิญ  เมื่อพิจารณาผิว
เผินอาจเข้าใจผิดว่า  ภาษาใดภาษาหนึ่งยืมอีกภาษาหนึ่งไปใช้  เช่น  ค าว่า  ไฟ ,  ริม  ,  ประณีตใน
ภาษาไทยมีเสียงและความหมายพ้องกับค าว่า  fire ,  rim , neat  ในภาษาอังกฤษ  ค าว่า  กาก  
/kaaka/  ในภาษาบาลีและสันสกฤต  มีเสียงและความหมายใกล้เคียงกับค าว่า  (อี)กา  ในภาษาไทย  
แต่ค าว่า  ไฟ , ริม , ประณีต  ในภาษาไทย  ไม่ได้ยืมมาจากภาษาอังกฤษ  และค าว่า  (อี)กา  ใน
ภาษาไทยก็ไม่ได้ยืมมาจากค าว่า  กาก  /kaaka/  ในภาษาบาลีและสันสกฤต  ค าเหล่านี้เป็นค าที่มี
เสียงและความหมายพ้องกันโดยบังเอิญ 

2. ควำมสัมพันธ์ทำงเชื้อสำย 

 เมื่อภาษา  2  ภาษามีความสัมพันธ์กันทางเชื้อสาย  การพิจารณาว่าภาษาใดยืมภาษาใดไป
ต้องพิจารณาด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง  เช่น  กรณี  ภาษาไทยกับภาษาลาว  ภาษาทั้ง  2  มี
ความสัมพันธ์กันใกล้ชิด  ทั้งความสัมพันธ์ในแง่ตระกูลและความสัมพันธ์ในแง่การยืมภาษา  ภาษาไทย
กับภาษาลาว มีความร่วมเชื้อสาย(cognate) เป็นจ านวนมาก  ค าที่ตัดสินว่าเป็นค าที่ภาษาไทยยืมมา
จากภาษาลาว หรือภาษาลาวยืมไปจากภาษาไทย  ต้องไม่ใช่ค าร่วมเชื้อสายของภาษาทั้ง  2  นั้น 

 3. กำรยืมจำกภำษำต่ำงประเทศเดียวกัน 

 ในบางกรณีค าในภาษา  2  ภาษาซึ่งเข้าใจว่าภาษาหนึ่งยืมอีกภาษาหนึ่งไปใช้  อาจเป็นค าที่
ภาษาทั้ง 2 ยืมมาจากภาษาต้นตอเดียวกัน  การพิจารณาความสัมพันธ์ว่าภาษาใดยืมจากภาษาใดไป
ใช้จึงต้องกระท าด้วยความระมัดระวัง  เช่น  ค าว่า  มรสุม  ในภาษาไทย  กับค าว่า  monsoon              
ในภาษาอังกฤษ  แม้ว่าจะมีเสียงใกล้เคียงกันและใช้ในความหมายเดียวกัน  แต่ในภาษาไทยก็ไม่ได้ยืม
ค าดังกล่าวมาจากภาษาอังกฤษ  และภาษาอังกฤษก็ไม่ได้ยืมไปจากภาษาไทย  สันนิษฐานว่าทั้ง
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษยืมค านี้มาจากภาษาดัชต์กลาง  (Middle  Dutch)  ว่า  monsoon              
ซึ่งยืมมาจากภาษาอาหรับอีกต่อหนึ่งว่า mausimแปลว่า “เวลา, ฤดูกาล”  เป็นต้น 
 4.  กำรยืมต่อกันเป็นทอด ๆ  
 ในบางกรณี  ภาษา  ก  ยืมค ามาจากภาษา  ข  แต่ค าที่ยืมมานั้นเป็นค าที่ภาษา  ข  ยืมมา
จากภาษา  ค  กรณีนี้อาจท าให้เข้าใจผิดได้ว่า  ภาษา  ก  และภาษา  ข  ต่างยืมค าเดียวกันมาจาก
ภาษา  ค  การพิจารณาจ าเป็นต้องพิจารณาประวัติค านั้นให้รอบคอบโดยเปรียบเทียบความคล้ายคลึง
ทางระบบเสียงระหว่างภาษาทั้ง  3  และประวัติความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของภาษาทั้ง  3   
 5.  กำรปรับค ำยืมให้เข้ำกับภำษำผู้รับ 

 เมื่อภาษาผู้รับยืมค ามาจากภาษาผู้ให้ ภาษาผู้รับจะพยายามปรับระบบเสียงและระบบการ
เขียนค ายืมมาให้กลมกลืนกับค าอ่ืนๆ ของภาษาผู้รับ เช่น ค า 2 พยางค์ในภาษาอังกฤษที่ลงน้ าหนัก
เสียงเฉพาะที่พยางค์แรก เช่น technique , programme ,  doughnut  ฯลฯ  เมื่อยืมเข้ามาใน
ภาษาไทยจะปรับให้ลงน้ าหนักเสียงทั้ง  2  พยางค์เป็น เทคนิค , โปรแกรม , โดนัท ฯลฯ ตามลักษณะ
ของค าในภาษาไทย อย่างไรก็ตาม  ค ายืมจ านวนมากมีลักษณะพิเศษท้ังลักษณะทางเสียงและรูปเขียน
แตกต่างกับค าอ่ืน ๆ จนสังเกตได้ชัด  ลักษณธพิเศษดังกล่าวช่วยให้นักภาษาศาสตร์พิจารณาได้ง่ายว่า
ค าใดเป็นค าที่ยืมมาจากภาษาอะไร เช่น ค ายืมภาษาจีนแต้จิ๋วในภาษาไทย  มักเป็นค าเป็นที่มีเสียง
วรรณยุกต์ตรีและจัตวา เช่น โป๊ยเซียน ซาเล้ง โอยัวะ (หัว)ไช้เท้า  (เห็ด)เป๋าฮ้ือ  หมั่นโถว โหงวเฮ้ง   
ฯลฯ  ค ายืมภาษาเขมรในภาษาไทยมักออกเสียงแบบอักษรน า เช่น ขมีขมัน  โฉนด  (ตาล)โตนด  
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สงวน   เสมียน  ฯลฯ  ส่วนค ายืมภาษาอังกฤษในภาษาไทยใช้เครื่องหมายทัณฑฆาตเขียนบน  ร  หรือ  
ล  ที่อยู่ก่อนพยัญชนะตัวสุดท้ายของค า  เช่น เสิร์ฟ   ช้าร์จ   (โรค) ซาร์ส   วาล์ว   ฟิล์ม  ฯลฯ 
 มีประเด็นส าคัญประการหนึ่งที่ผู้ศึกษาค ายืมควรตระหนัก  คือ  ค าที่ยืมจากภาษาผู้ให้มาใช้
ในภาษาผู้รับแล้ว  ต้องถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของค าในคลังค า  (lexicon)  ของภาษาผู้รับ  ไม่ใช้ค าของ
ภาษาผู้ ให้ อีกต่อไป  เช่น  ค าว่า  gas    lift    film    opera    sex    internet   ฯลฯ   ใน
ภาษาอังกฤษ  เมื่อยืมเข้ามาใช้ในภาษาไทย  เป็น   แก๊ส   ลิฟต์  ฟิล์ม  โอเปร่า  เซ็กส์  อินเทอร์เน็ต  
ฯลฯ  แล้วต้องถือว่าค าเหล่านี้เป็นค าภาษาไทยไม่ใช่ค าภาษาอังกฤษอีกต่อไป  ดังนั้นจึงควรออกเสียง
ค าดังกล่าวตามแบบที่คนไทยส่วนใหญ่ออกเสียง  คือเป็นเสียงที่กลมกลืนกับระบบเสียงของภาษาไทย 

 สรุป ข้อควรระวังในการศึกษาเรื่องการยืมค า ผู้รับภาษาค ายืมมาใช้ต้องระวังการใช้ภาษา           
ในเรื่องความพ้องโดยบังเอิญของภาษา  ความสัมพันธ์ทางเชื้อสาย การยืมจากภาษาต่างประเทศ
เดียวกัน การยืมต่อกันเป็นทอด ๆ และการปรับค ายืมให้เข้ากับภาษาผู้รับ ซึ่งในบางครั้งภาษาที่มี
ความสัมพันธ์ทางตระกูลภาษา  มีความใกล้ชิดกันด้านเชื้อสาย อาจท าให้ผู้ยืมเกิดความสับสนว่าค ายืม
นั้นมาจากภาษาใด ดังนั้นจึงต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วน เพ่ือไม่ให้เกิดความสับสนเกี่ยวกับที่มาของค า 
หรือการน ามาใช้ 
 

สรุป 

 ค ายืมภาษาต่างประเทศมีอิทธิพลต่อภาษาไทยนั้นท าให้จ านวนค าในภาษาไทยเพ่ิมมากขึ้น                     
และสะดวกในการใช้หลายอย่าง ซึ่งอิทธิพลเหล่านี้มีหลายประการ ได้แก่ อิทธิพลที่มีต่อระบบเสียง
ภาษาไทยเช่น มีเสียงพยัญชนะต้นควบเพ่ิมมากขึ้น  มีเสียงตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา อิทธิพลต่อวง
ศัพท์ เนื่องจากภาษาต่างประเทศมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงศัพท์เดิม ใช้วิธีการสร้างค าแบบค ายืม 
หรือประสมกับค ายืม และท าให้ภาษาพูดและภาษาเขียนของไทยแตกต่างกันทั้งนี้เนื่องจากไทยรับค า
ยืมเข้ามาใช้เป็นค าสุภาพ ซึ่งถือเป็นผลดีในการยืมค า แต่มีผลเสียของการยืมค าศัพท์มาใช้เช่นกัน 
กล่าวคือเกิดผลกระทบของการเพ่ิมค าศัพท์ เช่น ค าไวพจน์ ค าพ้องเสียงค าเหล่านี้ท าให้ภาษาไทยเกิด
การเขียนสะกดค าไม่ถูกต้องเพราะเกิดจากแนวเทียบผิด เขียนสะกดการันต์ไม่ถูกต้อง ออกเสียง
ผิดเพ้ียนจากภาษาผู้ให้ยืมใช้ค าต่างประเทศปนภาษาไทยทั้งที่มีค าไทยใช้อยู่แล้ว ดังนั้น ผู้ใช้ภาษาไทย
ควรระมัดระวังการใช้ค ายืมให้เหมาะสม ถูกต้องตามกาลเทศะ ข้อควรระวังผู้ใช้ภาษาอาจจะระวังใน
เรื่องการยืมจากภาษาต่างประเทศเดียวกัน การยืมต่อกันเป็นทอด ๆ และการปรับค ายืมให้เข้ากับ
ภาษาผู้รับ เป็นต้น 
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ค ำถำมทบทวน 

 1. ภาษาต่างประเทศมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงภาษาไทยด้านใดบ้าง 
 2. ค าควบกล้ าในภาษาไทยมีกี่หน่วยเสียง อะไรบ้าง และค ายืมภาษาต่างประเทศมีอิทธิพลต่อ
เสียงค าควบกล้ าในภาษาไทยอย่างไร อธิบาย และยกตัวอย่าง 
 3. จงอธิบายอิทธิพลภาษาต่างประเทศท่ีมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงภาษาด้านตัวสะกด 

 4. ค ายืมภาษาต่างประเทศมีอิทธิพลต่อค าศัพท์ในภาษาไทยอย่างไร อธิบาย และยกตัวอย่าง
ประกอบ 

 5. จงเขียนค าไวพจน์ของค าศัพท์ต่อไปนี้ “พระจันทร์  ภูเขา  ท้องฟ้า  ผู้ชาย”(ค าละ 3 
ตัวอย่าง) 
 6. การใช้แนวเทียบผิดหมายถึงอะไร อธิบาย 

 7. ค าในภาษาไทยมีหลายค าที่ใช้สื่อสารกันได้เข้าใจ แต่เมื่อมีการรับค ายืมภาษาต่างประเทศ
เข้ามา  ท าให้เกิดการเลือกใช้ค าภาษาต่างประเทศทั้งท่ีมีค าไทยใช้อยู่ จงยกตัวอย่างค าไทยที่ใช้ตรงกับ
ภาษาต่างประเทศ (5 ค า) 
 8. ผลเสียของการน าค าภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้ในภาษาไทยมีอะไรบ้าง อธิบาย 

 9. จงยกตัวอย่างส านวนภาษาต่างประเทศท่ีใช้ในสื่อมวลชน (5  ประโยค) 
 10. จงอธิบายข้อควรระวังของการศึกษาเรื่องการยืมค า 
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