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การซ้อนคำ�และการซ้ำ�คำ�ในภาษาไทยเป็นกระบวนการสร้างคำ�ที่ทำ�ให้เกิด
คำ�ซ้อนและคำ�ซ้ำ�ขึ้นใช้ในภาษา ประกอบกับทุกวันนี้ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทต่อ
การใช้ภาษาไทยเป็นอย่างมาก ส่งผลให้มีการนำ�คำ�ภาษาอังกฤษมาใช้ในกระบวนการ
สร้างคำ�ซ้อนและคำ�ซ้ำ� จากการศึกษาพบว่าปัจจุบันมีการนำ�คำ�ภาษาอังกฤษมาใช้สร้าง
เป็นคำ�ซ้อนและคำ�ซ้ำ�จำ�นวนมาก ลักษณะดังกล่าวทำ �ให้เห็นว่าคำ�ภาษาอังกฤษมี
บทบาทต่อการใช้ภาษาไทยและใช้อย่างแพร่หลายจนสามารถนำ�มาใช้ในกระบวนการ
การสร้างคำ�ในภาษาไทยได้

English Words in the Formation of Thai
Synonymous Compounds and Reduplicated
Words
Pornthip Chertchinnapa
Amnat Paksasuk

Abstract

Synonymous compounds and reduplication are two types of word formation

in Thai. Given an increasing influence from English, an influx of English words
have been borrowed into Thai and interestingly, have undergone the two Thai word

formation processes (synonymous compounds and reduplication). This implies that

English lexis plays an increasingly crucial role and is adopted in the Thai word
formation processes.
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การซ้อนคำ�และการซ้ำ�คำ�ในภาษาไทยเป็นกระบวนการสร้างคำ�ที่ทำ�ให้เกิด
คำ�ซ้อนและคำ�ซ้ำ�ขึ้นใช้ในภาษา โดยปกติการสร้างคำ�ซ้อนจะนำ�คำ�ภาษาไทยมาซ้อน
กับคำ�ภาษาไทย หรืออาจนำ�ไปซ้อนกับคำ�ภาษาเขมร คำ�ภาษาบาลี หรือคำ�ภาษาสันสกฤต
ส่วนการสร้างคำ�ซ้ำ�ในภาษาไทยนั้นมักจะนำ�คำ�ที่เป็นภาษาไทยมาใช้ซ้ำ�เป็นส่วนใหญ่
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเกิดปรากฏการณ์บางประการที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับ
คำ�ซ้อนและคำ�ซ้ำ�ในภาษาไทย กล่าวคือมีการนำ�คำ�ภาษาอังกฤษมาใช้ในกระบวนการ
สร้างคำ�ซ้อนและคำ�ซ้ำ�เป็นจำ�นวนมาก
อนึ่ง ภาษาอังกฤษนั้นมีใช้ในภาษาไทยมาตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยา โดยพ่อค้า
ชาวอังกฤษพวกแรกเข้ามาถึงกรุงศรีอยุธยาทางเรือสินค้าในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ
เมื่อปี พ.ศ. 2155 (วัฒนา อุดมวงศ์, 2524, น. 69) แต่สมัยกรุงศรีอยุธยานั้นคนไทย
คุ้นเคยกับชาวโปรตุเกสและฝรั่งชาติอื่นๆ เช่น ฝรั่งเศส มากกว่าอังกฤษ ดังนั้นเอกสาร
ที่หลงเหลือหลังจากคราวเสียกรุงจึงไม่ค่อยพบว่ามีการใช้คำ�ยืมจากภาษาอังกฤษ แม้
ในสมัยรัชกาลที่ 1 ก็ไม่ปรากฏว่ามีชาวอังกฤษเข้ามาติดต่อกับไทยอีก
จนมาถึงสมัยรัชกาลที่ 2 ที่มีการติดต่อกับอังกฤษอย่างเป็นทางการ จึงเริ่ม
พบการเขียนคำ�ทับศัพท์ภาษาอังกฤษในเอกสารต่างๆ และมีใช้ประปรายในสมัยรัชกาล
ที่ 2 และรัชกาลที่ 3 ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 4 ไทยติดต่อกับอังกฤษและสหรัฐอเมริกา
มากขึ้น มีการส่งทูตไปยังประเทศอังกฤษ อีกทั้งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
ก็สนพระทัยศึกษาภาษาอังกฤษจนแตกฉาน จึงทำ�ให้มีการรับคำ�ภาษาอังกฤษมาใช้
มากขึ้น ทำ�ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นในภาษาไทยอย่างชัดเจน
ปัจจุบันคำ�ภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการใช้ภาษาไทย เห็นได้
จากมีการนำ�คำ�ภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทยเป็นจำ�นวนมาก ส่งผลให้มกี ารนำ�คำ�ภาษา
อังกฤษมาใช้ในกระบวนการสร้างคำ�ซ้อนและคำ�ซ้ำ�ด้วย บทความเรื่องนี้จึงขอเสนอข้อ
สังเกตเกี่ยวกับคำ�ซ้อนและคำ�ซ้ำ�ที่เป็นผลมาจากการรับภาษาอังกฤษเข้ามาใช้ในภาษา
ไทย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
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1. การนำ�คำ�ภาษาอังกฤษมาสร้างเป็นคำ�ซ้อนในภาษาไทย

การซ้อนคำ�เป็นกระบวนการสร้างคำ�ขึ้นใช้ในภาษาไทยวิธีหนึ่ง หมายถึง การ
นำ�คำ�หรือกลุ่มคำ�ตั้งแต่ 2 หน่วย1 ขึ้นไปมาเรียงต่อกัน โดยแต่ละหน่วยนั้นมีความ
สัมพันธ์กันในด้านความหมาย หน่วยที่เป็นคำ�อาจเป็นคำ�หมวดใดหมวดหนึ่งต่อไปนี้
คือ คำ�นาม คำ�สรรพนาม คำ�กริยา คำ�คุณศัพท์ คำ�วิเศษณ์ คำ�จำ�นวนนับ คำ�บุพบท
คำ�สันธาน ส่วนหน่วยที่เป็นกลุ่มคำ�อาจเป็นกลุ่มคำ�ชนิดใดชนิดหนึ่งต่อไปนี้ คือ นาม
วลี กริยาวลี คุณศัพท์วลี วิเศษณ์วลี บุพบทวลี เมื่อรวมหน่วยตามความสัมพันธ์ด้าน
ความหมายแล้วจะกลายเป็นคำ�คำ�เดียวกันหรือกลุ่มคำ�เดียวกันซึ่งจะทำ�หน้าที่ในภาษา
เป็นอย่างเดียวกัน หน่วยที่นำ�มาเรียงต่อกันนั้นจะมีความหมายประจำ�คำ�ที่สัมพันธ์กัน
อย่างใดอย่างหนึ่งใน 3 อย่างต่อไปนี้ คือ ความหมายเหมือนกัน ความหมายคล้ายคลึง
กัน และความหมายตรงกันข้าม (ราตรี ธันวารชร, 2534, น. 20-24) การซ้อนคำ�ใน
ลักษณะดังที่ได้กล่าวมาทำ�ให้ได้คำ�ในภาษาไทยชนิดที่เรียกว่า “คำ�ซ้อน”
1.1 ที่มาของคำ�ที่นำ�มาใช้ในคำ�ซ้อน
จากการศึกษาเรือ่ งทีม่ าของคำ�ทีน่ �ำ มาซ้อนในวิทยานิพนธ์เรือ่ ง “การศึกษาการ
ซ้อนคำ�ในภาษาไทย” ของราตรี ธันวารชร (2534) ที่ศึกษาข้อมูลจากเอกสารร้อยแก้ว
ตัง้ แต่สมัยสุโขทัยถึงสมัยรัชกาลที่ 7 (ก่อนการเปลีย่ นแปลงการปกครองวันที่ 24 มิถนุ ายน
2475) นัน้ พบคำ�ซ้อนทีเ่ ป็นคำ�ภาษาไทย และคำ�ซ้อนทีม่ ที มี่ าของหน่วยใดหน่วยหนึง่ เป็น
คำ�ภาษาเขมร คำ�ภาษาบาลี และคำ�ภาษาสันสกฤตเป็นจำ�นวนมาก ดังตัวอย่างต่อไปนี้
คำ�ซ้อนทีเ่ กิดจากคำ�ภาษาไทยทุกหน่วย เช่น ปิดบัง ดูแล ขับร้อง ดีงาม ปกป้อง
ยากจน ตึกบ้านเรือน ริมรอบขอบ เป็นต้น
คำ�ซ้อนที่มีหน่วยใดหน่วยหนึ่งเป็นคำ�ภาษาเขมร เช่น ใกล้ชิด ชำ�รุดทรุดโทรม
ซื่อตรง ร้ายกาจ บาดแผล กราบไหว้ ถนนหนทาง เป็นต้น
คำ�ซ้อนที่มีหน่วยใดหน่วยหนึ่งเป็นคำ�ภาษาบาลี เช่น เก่าโบราณ เค้ามูล
สิ้นสูญ เขตแดน สัจจริง ฉายาเงา เป็นต้น
ราตรี ธันวารชร ให้คำ�นิยามของคำ�ว่า “หน่วย” ว่าหมายถึง คำ�หรือวลีที่นำ�มาเรียง
ต่อกัน ถ้าเป็นคำ�อาจเป็นคำ�มูลหรือคำ�ที่สร้างแล้ว เช่น คำ�กร่อน คำ�แผลง คำ�สมาส คำ�ประสม หรือ
คำ�ซ้อนก็ได้ และถ้าเป็นกลุ่มคำ�อาจเป็นนามวลี กริยาวลี วิเศษณ์วลี คุณศัพท์วลี หรือบุพบทวลีก็ได้
โดยคำ�หรือกลุ่มคำ�แต่ละหน่วยจะมีกี่พยางค์ก็ได้
1
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คำ�ซ้อนที่มีหน่วยใดหน่วยหนึ่งเป็นคำ�ภาษาสันสกฤต เช่น ประณีตงดงาม
เชื้อวงษ์ ชอบธรรม พิพากษาตัดสิน พักอาศัย ศัพท์สำ�เนียง เป็นต้น
การศึกษาเรื่องดังกล่าวพบคำ�ซ้อนที่มีหน่วยใดหน่วยหนึ่งเป็นคำ�ภาษาอังกฤษ
อยู่บ้าง แต่พบเป็นจำ�นวนน้อยมาก คือพบเพียง 5 คำ� เท่านั้น ได้แก่ พลับพลาเต๊น
เรือโบต กัปตันนายเรือ ปัสตันปืน และเปรสิเดนต์เจ้าเมือง
อย่างไรก็ตามในภาษาไทยปัจจุบันได้เกิดปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นกับคำ�ซ้อนใน
แง่ที่มาของคำ�ที่นำ�มาซ้อน โดยภาษาอังกฤษได้เข้ามามีบทบาทในภาษาไทยและใช้
อย่างแพร่หลาย ทำ�ให้มีการนำ�คำ�ภาษาอังกฤษมาใช้ในกระบวนการสร้างคำ�ภาษาไทย
เกิดเป็นคำ�ซ้อนที่มีหน่วยใดหน่วยหนึ่งเป็นคำ�ภาษาอังกฤษเพิ่มมากขึ้น ดังตัวอย่าง
คำ�ซ้อนที่มีหน่วยใดหน่วยหนึ่งเป็นคำ�ภาษาอังกฤษต่อไปนี้
บ่อนคาสิโน (casino)
โหวตลงคะแนน (vote)
แบบฟอร์ม (form)
เหล้าเบียร์ (beer)
ปูนซีเมนต์ (cement)
วิ่งจ๊อกกิ้ง (jogging)
วิวทิวทัศน์ (view)
ตรวจเช็ค (check)
สวีตหวาน (sweet)
อินไซด์ใกล้ชิด (inside)
ดูแลเทคแคร์เอาใจใส่ (take care)
นัดเดต (date)
กลิตเตอร์ระยิบระยับแวววาว (glitter)
เบสิกพื้นฐาน (basic)
อิมพอสสิเบิลเป็นไปไม่ได้ (impossible) เป็นต้น
นอกจากนี้ยังพบคำ�ซ้อนที่มีหน่วยใดหน่วยหนึ่งเป็นคำ�ภาษาอังกฤษและใช้
เป็นคำ�สแลงในภาษาไทยอีกด้วย เช่น
เก๋กู๊ด (good)
ใหญ่บิ๊ก (big)
บิ๊กเบิ้ม (big)
ใหญ่โตโซบิ๊ก (so big)
เลิศเลอเพอร์เฟกต์ (perfect)
คำ � ซ้ อ นลั ก ษณะข้ า งต้ น นั บ เป็ น ปรากฏการณ์ ใ หม่ ที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ คำ � ซ้ อ นใน
ภาษาไทย
1.2 โครงสร้างของคำ�ซ้อน
คำ�ซ้อนบางคำ�ที่มีใช้ในอดีต เมื่อมาถึงปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไป โดยอาจ
มีการลำ�ดับคำ�ใหม่ เช่น สมัยอยุธยามีใช้ว่า “ทาสลูกนี่ส่งเงินแก่เจ้านี่ ถ้าเจ้าเงินเจ้านี่
หมีรบั ถึงสามถ่า ให้รอ้ งฟ้องประทับส่งไปเจ้ากระทรวงแพ่งกระเสม” (ราชบัณฑิตยสถาน,
น. 282) แต่ปัจจุบันใช้ว่า “ฟ้องร้อง” บางคำ�อาจมีการเปลี่ยนแปลงรูปคำ�ไป เช่น สมัย
สุโขทัยใช้ว่า “. . . แล้วก็ชวนกันมาไหว้นบคำ�รพยำ�แยงแด่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิราช
เจ้า” (กรมศิลปากร, 2551, น. 114) ปัจจุบันใช้ว่า “เคารพยำ�เกรง” คำ�บางคำ�มีใช้ในอดีต
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แต่ปัจจุบันนำ�มาแยกใช้ โดยอาจมีการเปลี่ยนแปลงคำ�หรือเพิ่มคำ�ก็ได้ เช่น สมัยสุโขทัย
มีใช้ว่า “ว่าเราจะเอาทรัพย์สิ่งสินส่วยสาอากรแก่ท้าวพระญาองค์ใดองค์หนึ่งนั้นหามิได้
เลย” (กรมศิลปากร, น. 115) ปัจจุบันแยกใช้เป็น “ทรัพย์สิน” “สินทรัพย์” และ “สิ่งของ”
เป็นต้น นอกจากนี้ปัจจุบันยังมีการสร้างคำ�ขึ้นใหม่ซึ่งมีความแปลกแตกต่างไปจากคำ�
ที่มีใช้อยู่ก่อน เช่น ภาษาไทยมีคำ�ว่า “คุ้นเคย” กับ “เคยชิน” ใช้ในภาษา ปัจจุบันมีการ
สร้างคำ�ซ้อนคำ�ใหม่ขึ้นใช้คือคำ�ว่า “คุ้นชิน” เป็นต้น จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงของคำ�ซ้อนที่มีใช้ในอดีตมาถึงปัจจุบัน ซึ่งบางครั้งเป็นการสร้างคำ�ใหม่ขึ้น
ใช้ในภาษาทำ�ให้มีคำ�ใช้เพิ่มมากขึ้น
สำ�หรับโครงสร้างของคำ�ซ้อนที่มีหน่วยใดหน่วยหนึ่งเป็นคำ�ภาษาอังกฤษ
ที่ปรากฏใช้ในภาษาไทยปัจจุบัน มี 2 แบบ คือ คำ�ซ้อน 2 หน่วย และ คำ�ซ้อน 3 หน่วย
ดังนี้
แบบที่ 1 คำ�ซ้อน 2 หน่วย เช่น
“คนไทยเดินทางไปบ่อน/คาสิโน (casino) ที่ประเทศเขมรเป็นจำ�นวนมาก”
“การลงนามในสัญญาใดๆ ต้องตรวจ/เช็ค (check) ก่อนทุกครั้ง”
“การจัดงานในครั้งนี้เลิศเลอ/เพอเฟกต์ (perfect) กว่าทุกครั้ง”
“คู่รักคู่นี้สวีต/หวาน (sweet) กันตลอดเวลา”
แบบที่ 2 คำ�ซ้อน 3 หน่วย เช่น
“บ้านของดาราคนนั้นมีขนาดใหญ่/โต/โซบิ๊ก (so big)”
“ดาราสาวใส่ชุดสีทองกลิตเตอร์/ระยิบระยับ/แวววาว (glitter) ออกงาน
“เขาเป็นหัวหน้างานที่ดูแล/เทคแคร์/เอาใจใส่ (take care) ลูกน้องดีมาก”
1.3 หน้าที่ของคำ�ซ้อน
รัชฎาพรรณ เศรษฐวัฒน์ (2516) ศึกษาคำ�ซ้อนในภาษาไทย และได้แบ่งหน้าที่
ของคำ�ซ้อนออกเป็นหมวดต่างๆ ดังนี้
คำ�ซ้อนที่เป็นคำ�นาม เช่น ทรัพย์สินสูญหายแล้ว
คำ�ซ้อนที่เป็นกริยาอกรรม เช่น เธอฟ้อนรำ�บนเวที
คำ�ซ้อนที่เป็นกริยาอกรรมย่อย เช่น เขาเก่งกล้ามาก
คำ�ซ้อนที่เป็นกริยาสกรรม เช่น เขาแบ่งปันขนมให้น้อง
คำ�ซ้อนที่เป็นกริยาวิเศษณ์ เช่น น้องสวยเหลือเกิน
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คำ�ซ้อนที่เป็นบุพบท เช่น รถแล่นอยู่กึ่งกลางถนน
คำ�ซ้อนที่เป็นคำ�เชื่อมประโยค เช่น ถ้าหากเธอชวน ฉันจะไปด้วย
คำ�ซ้อนที่มีหน่วยใดหน่วยหนึ่งเป็นคำ�ภาษาอังกฤษที่ปรากฏในภาษาไทย
ปัจจุบันมีหน้าที่ดังนี้
คำ�ซ้อนที่มีหน่วยใดหน่วยหนึ่งเป็นคำ�ภาษาอังกฤษที่ทำ�หน้าที่เป็นคำ�นาม
เช่น กระดาษทิชชู (tissue) สมัยนี้ราคาไม่แพง
คำ�ซ้อนทีม่ หี น่วยใดหน่วยหนึง่ เป็นคำ�ภาษาอังกฤษทีท่ �ำ หน้าทีเ่ ป็นกริยาอกรรม
เช่น ฉันออกไปวิ่งจ๊อกกิ้ง (jogging) ทุกเช้า
คำ�ซ้อนทีม่ หี น่วยใดหน่วยหนึง่ เป็นคำ�ภาษาอังกฤษทีท่ �ำ หน้าทีเ่ ป็นกริยาอกรรม
ย่อย เช่น คู่รักคู่นี้สวีตหวาน (sweet) กันตลอดเวลา
คำ�ซ้อนทีม่ หี น่วยใดหน่วยหนึง่ เป็นคำ�ภาษาอังกฤษทีท่ �ำ หน้าทีเ่ ป็นกริยาสกรรม
เช่น การประกวดร้องเพลงครั้งนี้ เธอจะส่งข้อความไปโหวตลงคะแนนให้นักร้องคนไหน
คำ�ซ้อนทีม่ หี น่วยใดหน่วยหนึง่ เป็นคำ�ภาษาอังกฤษทีท่ �ำ หน้าทีเ่ ป็นกริยาวิเศษณ์
เช่น นักข่าวติดตามข่าวอาการป่วยของพระเอกดังอย่างอินไซด์ใกล้ชิด (inside)
คำ�ซ้อนที่มีหน่วยใดหน่วยหนึ่งเป็นคำ�ภาษาอังกฤษที่ทำ�หน้าที่เป็นคุณศัพท์
เช่น บ้านของดาราคนนั้นมีขนาดใหญ่โตโซบิ๊ก (so big)
1.4 ความหมายของคำ�ซ้อน
คำ�ซ้อนที่ใช้ในภาษาอาจมีความหมายต่างๆ กัน รัชฎาพรรณ เศรษฐวัฒน์
(2516) ได้กล่าวถึงความหมายที่เกิดจากคำ�ซ้อนสรุปได้ดังนี้
คำ�ซ้อนที่ความหมายคงเดิม หมายถึง คำ�ซ้อนที่มีความหมายไม่เปลี่ยนแปลง
ไปจากความหมายเดิมมากนัก สามารถใช้แทนที่กันในแต่ละประโยคได้ เพราะเป็น
คำ�ชนิดเดียวกันและทำ�หน้าที่เดียวกันกับหน่วยคำ�เดิม เช่น การงาน เจ็บป่วย
คำ�ซ้อนที่มีความหมายเปลี่ยนแปลงไปเชิงอุปมา หมายถึง คำ�ซ้อนที่มีความ
หมายเปลีย่ นแปลงไปจากความหมายเดิมเป็นแบบคำ�อุปมา ไม่สามารถใช้แทนทีค่ �ำ เดิม
ในประโยคได้ เช่น ลู่ทาง ล่มจม บากบั่น
คำ � ซ้ อ นที่ ค วามหมายของคำ � หนึ่ ง ต้ อ งอาศั ย ความหมายของอี ก คำ � หนึ่ ง
หมายถึ ง คำ � ซ้ อ นที่ มี คำ � ใดคำ � หนึ่ ง ใช้ ใ นภาษาไทยปั จ จุ บั น แต่ อี ก คำ � หนึ่ ง อาจเป็ น
คำ�โบราณ หรือคำ�ภาษาถิ่นที่ไม่ใช้ในภาษาไทยปัจจุบัน ต้องอาศัยความหมายของ
อีกคำ�หนึ่งเสมอไป เช่น หยูกยา
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จากการศึกษาความหมายของคำ�ซ้อนที่มีหน่วยใดหน่วยหนึ่งเป็นคำ�ภาษา
อังกฤษที่ปรากฏใช้ในภาษาไทยปัจจุบันพบว่าเป็นคำ�ซ้อนที่มีความหมายคงเดิม โดย
เป็นคำ�ชนิดเดียวกันและทำ�หน้าที่เดียวกัน เพียงแต่นำ�มาซ้อนเพื่ออธิบายความหมาย
ของอีกคำ�หนึ่งเท่านั้น และคำ�ภาษาอังกฤษที่นำ�มาซ้อนกับภาษาไทยนี้เป็นคำ�นาม
กริยาอกรรม กริยาอกรรมย่อย กริยาสกรรม กริยาวิเศษณ์ หรือคุณศัพท์ กระบวน
การสร้างคำ�ซ้อนที่มีหน่วยใดหน่วยหนึ่งเป็นคำ�ภาษาอังกฤษดังที่กล่าวมาแสดงให้
เห็นบทบาทของภาษาอังกฤษที่มีต่อการใช้ภาษาไทยในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี

2. การนำ�คำ�ภาษาอังกฤษมาสร้างเป็นคำ�ซ้ำ�ในภาษาไทย

คำ�ซ้ำ� หมายถึง คำ�ที่ประกอบด้วยหน่วยคำ�อิสระตั้งแต่ 2 หน่วยคำ�ขึ้นไป
ซึ่งเหมือนกันทุกประการ หรือหมายถึงการพูดหรือเขียนคำ�ใดคำ�หนึ่งอีกครั้ง ทำ�ให้เกิด
คำ�ซ้ำ� การเขียนคำ�ซ้ำ�จะใช้เครื่องหมายไม้ยมก (ๆ) แทนที่คำ�ซ้ำ� เช่น เด็กๆ สาวๆ
หนุ่มๆ บางครั้งคำ�ที่ซ้ำ�อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปจากคำ�เดิม คือ มีการเปลี่ยนเสียง
วรรณยุกต์ เช่น แด๊งแดง เร้วเร็ว หรือเปลี่ยนการลงเสียงหนักเบา เช่น บางๆ ออกเสียง
เป็น บัง-บาง เป็นต้น
คำ�ชนิดต่างๆ ในภาษาไทยสามารถนำ�มาซ้ำ�ได้ แต่มิใช่ว่าคำ�ทุกคำ�ในแต่ละ
ชนิดจะซ้ำ�ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความหมายของคำ�และบริบทที่นำ�ไปใช้ (สุนันท์ อัญชลีนุกูล,
2548, น. 26-28) เช่น
การซ้ำ�คำ�นาม เช่น เด็กๆ มากันหรือยัง
การซ้ำ�คำ�สรรพนาม เช่น ของแจกสำ�หรับคุณๆ ทุกคน
การซ้ำ�คำ�กริยา เช่น ลูกคุณเดินยิ้มๆ มาโน่นแน่ะ
การซ้ำ�คำ�บุพบท เช่น วางไว้ในๆ หน่อย
การซ้ำ�คำ�ลักษณนาม เช่น กินขนมให้หมดเป็นชิ้นๆ นะ
การซ้ำ�คำ�บอกลำ�ดับที่ เช่น เขาไปซื้อหนังสือเป็นคนแรกๆ
การซ้ำ�คำ�วิเศษณ์ เช่น เขาไปดูหนังบ่อยๆ
การซ้ำ�คำ�ช่วยหน้ากริยา เช่น น้ำ�ค่อยๆ ร้อนขึ้น
การซ้ำ�คำ�หน้าจำ�นวน เช่น เขาซื้อทีวีมาราวๆ 2 ปีแล้ว
การซ้ำ�คำ�หลังจำ�นวน เช่น เสื้อชุดนี้ใช้ผ้า 3 เมตรกว่าๆ
คำ�ซ้ำ�ที่เป็นคำ�เลียนเสียงธรรมชาติ เช่น นกร้องจิ๊บๆ
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คำ�ซ้ำ�ที่เกิดขึ้นนั้นอาจมีความหมายต่างๆ กัน สุนันท์ อัญชลีนุกูล (2548,
น. 26-28) ได้กล่าวถึงความหมายที่เกิดจากคำ�ซ้ำ�สรุปได้ดังนี้
1. การซ้ำ�คำ�ที่แสดงความหมายทางไวยากรณ์เป็นพหูพจน์มักปรากฏกับ
คำ�นามทีเ่ กีย่ วกับเครือญาติบางคำ� เช่น ลูกๆ พีๆ
่ น้องๆ เป็นต้น ไม่ได้ปรากฏกับคำ�นาม
โดยทั่วไป เช่น ไม่ใช้ว่า รถๆ แก้วๆ เป็นต้น ตัวอย่างคำ�ซ้ำ�ที่มีความหมายเป็นพหูพจน์
เช่น เด็กๆ บนเวทีกำ�ลังร้องเพลง เด็กๆ หมายถึง เด็กหลายคน
2. การซ้ำ�คำ�เพื่อเพิ่มน้ำ�หนักของความหมายของคำ� เป็นการลงน้ำ�หนักเสียง
ที่พยางค์แรกของคำ�ซ้ำ�และออกเสียงเน้นให้เป็นเสียงวรรณยุกต์ตรีเป็นการเพิ่มน้ำ�หนัก
ของคำ�ซ้ำ�ให้มีความหมายเน้นมากขึ้น เช่น หนังสือเล่มน้า-หนา หมายถึงหนังสือที่หนา
มาก
3. การซ้ำ�คำ�เพื่อลดน้ำ�หนักความหมายของคำ�เดิม เป็นการลดน้ำ�หนักเสียง
ที่พยางค์แรกของคำ�ซ้ำ�และออกเสียงคำ�ซ้ำ�คำ�แรกให้เห็นเสียงเบาและสั้นลง เป็นการ
ลดน้�ำ หนักความหมายของคำ�เดิมให้มนี �้ำ หนักน้อยลง เช่น สมุดเล่มบางๆ บางครัง้ มีการ
ลดน้ำ�หนักเสียงที่พยางค์แรกของคำ�และออกเสียงให้เป็นเสียงเบาและสั้นลง โดยออก
เสียงเป็น สมุดเล่มบัง-บาง เป็นการลดน้ำ�หนักความหมายของคำ�เดิมให้มีน้ำ�หนักน้อย
ลง คือหมายถึงสมุดค่อนข้างบาง
4. การซ้ำ�คำ�เพื่อแยกความหมายเป็นส่วนๆ เช่น ครูตรวจข้อสอบเป็นข้อๆ
หมายถึงตรวจข้อสอบทีละข้อ
ความหมายของคำ�ซ้ำ�ลักษณะนี้บ างครั้ง อาจเกิ ด ความกำ � กวมได้ จึ งต้ อง
พิจารณาบริบทประกอบด้วย เช่น แมวกินปลาเป็นตัวๆ อาจหมายถึง กินปลาทั้งตัว
หรือกินปลาทีละตัว เป็นต้น
5. การซ้ำ�คำ�ทำ�ให้เกิดความหมายไม่จำ�กัดแน่นอน เช่น นักร้องนั่งอยู่ริมๆ
สระ ริมๆ หมายถึง บริเวณใดบริเวณหนึ่งรอบๆ สระน้ำ� ไม่เจาะจงที่จุดใดจุดหนึ่ง
6. การซ้ำ�คำ�เป็นสำ�นวน การซ้ำ�คำ�ในภาษาไทยบางครั้งเกิดเป็นสำ�นวนที่ใช้
ในความหมายไม่ตรงตามตัวอักษร เช่น กล้วยๆ หมายถึง ไม่ยาก หรือ งูๆ ปลาๆ
หมายถึง รู้ไม่มาก เป็นต้น
การศึกษาเรื่องคำ�ซ้ำ�ในภาษาไทยนั้น มีผู้ศึกษาไว้บ้างแล้ว อาทิ สุจิตรา
บรูมินเหนทร์ (2509) ที่ศึกษาเรื่อง “คำ�ซ้ำ�ในภาษาไทย” โดยศึกษาเฉพาะคำ�ซ้ำ�ที่ไม่มี
การเปลี่ยนแปลงรูปพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ให้แตกต่างจากคำ�เดิม การศึกษา
ครั้งนี้ศึกษาคำ�ในหมวดคำ� 11 หมวด ได้แก่ คำ�เชื่อม คำ�บอกกำ�หนด คำ�บอกเวลา
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คำ�ท้ายประโยค คำ�บุพบท คำ�มาลา คำ�บอกจำ�นวน คำ�นาม คำ�กริยาวิเศษณ์ คำ�กริยา
และคำ�ลักษณนาม โดยเป็นการศึกษาถึงประเภทและความหมายของคำ�ซ้ำ� ผลการ
ศึกษาพบว่า คำ�แต่ละหมวดมีทั้งประเภทซ้ำ�ได้และประเภทไม่ซ้ำ�เลย และพบว่ามีหมวด
คำ�ลักษณนามเพียงหมวดเดียวที่คำ�ทุกคำ�ปรากฏเป็นคำ�ซ้ำ�ได้ทั้งหมด ส่วนการศึกษา
ด้านความหมายของคำ�ซ้ำ�พบว่า คำ�ซ้ำ�นั้นอาจมีความหมายเหมือนกันหรือต่างกับ
ความหมายของคำ�เดิมในลักษณะต่างๆ คือ มีความหมายคล้ายกับคำ�เดิม มีความหมาย
เป็นพหูพจน์ มีความหมายไม่แน่นอน มีความหมายเน้นหนักมากขึ้นกว่าคำ�เดิม และ
มีความหมายแยกออกเป็นส่วนๆ
สุปราณี สมพงษ์ (2510) ศึกษาเรื่อง “ลักษณะคำ�ซ้ำ�ในภาษาไทย” โดยศึกษา
เฉพาะคำ�ซ้ำ�ที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปจากคำ�เดิม อาจเป็นการเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์
และการเปลี่ยนการลงเสียงหนักเบา หรืออาจเปลี่ยนเสียงสระหรือพยัญชนะสะกดด้วย
ทั้งนี้ได้ศึกษาคำ�ซ้ำ�ในหมวดคำ� 17 หมวด ได้แก่ คำ�นาม คำ�สรรพนาม คำ�กริยา คำ�ช่วย
กริยา คำ�ลักษณนาม คำ�บอกจำ�นวน คำ�บอกกำ�หนด คำ�หลอม คำ�บอกเวลา คำ�มาลา
คำ�หน้ากริยา คำ�หลังกริยา คำ�บุพบท คำ�กริยาวิเศษณ์ คำ�เชือ่ ม คำ�ลงท้าย และคำ�ปฏิเสธ
ผลการศึกษาพบว่า คำ�ในหมวดต่างๆ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ คำ�ที่ปรากฏเป็น
คำ�ซ้ำ�ได้ และคำ�ที่ไม่ปรากฏเป็นคำ�ซ้ำ�เลย การศึกษาด้านความหมายพบว่า คำ�ซ้ำ�ที่มี
การเปลี่ยนแปลงรูปนั้นส่วนมากจะมีความหมายที่เน้นคำ�เดิมให้หนักแน่นยิ่งขึ้น
นอกจากนีก้ ารศึกษาเรือ่ งคำ�ซ้�ำ ยังมีการกล่าวถึงไว้ในวิทยานิพนธ์เรือ่ งการสร้าง
คำ�ในภาษาไทยทั้งในสมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์ โดยเป็นการกล่าว
ถึงคำ�ซ้ำ�ในแง่โครงสร้างของคำ�ซ้ำ� และหน้าที่ของคำ�ซ้ำ� ทั้งนี้ยังไม่มีการกล่าวถึงคำ�ซ้ำ�
ทีเ่ ป็นการนำ�คำ�ภาษาอังกฤษมาสร้างเป็นคำ�ซ้�ำ ในภาษาไทยเลย ผูเ้ ขียนจึงจะได้น�ำ เสนอ
ประเด็นดังกล่าวต่อไป
ในปัจจุบันภาษาอังกฤษเข้ามามีบทบาทในภาษาไทยอย่างมาก ดังจะเห็น
ได้ชัดเจนจากการที่มีคำ�ภาษาอังกฤษมาใช้ในภาษาไทยเป็นจำ�นวนมาก และต่อมา
ได้มีการนำ�คำ�ภาษาอังกฤษมาใช้ในกระบวนการสร้างคำ�ในภาษาไทย กล่าวคือมีการ
นำ�คำ�ภาษาอังกฤษมาสร้างเป็นคำ�ซ้ำ� อาทิ แมนๆ (ซ้ำ�คำ�ว่า man) ฟรีๆ (ซ้ำ�คำ�ว่า free)
เป็นต้น
ตามปกติแล้วการสร้างคำ�ซ้ำ�เป็นกระบวนการสร้างคำ�ที่ไม่มีในภาษาอังกฤษ
แต่คนไทยนำ�คำ�ภาษาอังกฤษมาปรับใช้ให้เข้ากับกระบวนการสร้างคำ�ในภาษาไทย
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จึงทำ�ให้มกี ารนำ�คำ�ภาษาอังกฤษมาสร้างเป็นคำ�ซ้�ำ ในภาษาไทยส่งผลให้เกิดศัพท์ใหม่ใน
ภาษาไทยมากขึ้น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
2.1 หมวดคำ�ของคำ�ภาษาอังกฤษที่นำ�มาสร้างเป็นคำ�ซ้ำ�
จากการสังเกตและเก็บรวบรวมข้อมูลคำ�ซ้ำ�ที่มาจากคำ�ภาษาอังกฤษพบว่า
หมวดคำ�ของคำ�ภาษาอังกฤษที่นำ�มาสร้างเป็นคำ�ซ้ำ�อย่างภาษาไทยมี 5 หมวด คือ
คำ�นาม คำ�สรรพนาม คำ�กริยา คำ�คุณศัพท์ และคำ�บอกจำ�นวน เช่น
2.1.1 คำ�นามในภาษาอังกฤษที่นำ�มาซ้ำ� เช่น พวกแมนๆ (man) เดินมา
โน่นแล้ว คำ�ว่า พวกแมนๆ หมายถึง ผู้ชายที่เป็นผู้ชายอย่างแท้จริง ไม่มีความเบี่ยงเบน
ทางเพศ หรือหมายถึงผู้หญิงที่มีท่าทางอย่างผู้ชาย
2.1.2 คำ�สรรพนามในภาษาอังกฤษที่นำ�มาซ้ำ� เช่น พวกยูๆ (you) ชอบ
กินอะไร คำ�ว่า พวก ยูๆ มีความหมายเช่นเดียวกับ พวกคุณๆ
2.1.3 คำ�กริยาในภาษาอังกฤษที่นำ�มาซ้ำ� เช่น งานนี้เราวินๆ (win) ทั้งคู่
คำ�ว่า วินๆ หมายถึง ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนด้วยกันทั้งสองฝ่าย
2.1.4 คำ�คุณศัพท์ในภาษาอังกฤษที่นำ�มาซ้ำ� เช่น ของฟรีๆ (free) ใครก็
อยากได้ คำ�ว่า ฟรีๆ หมายถึง ได้มาโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
2.1.5 คำ�บอกจำ�นวนในภาษาอังกฤษที่นำ�มาซ้ำ� เช่น รายได้ครั้งนี้แบ่ง
กันฟิฟตี้ๆ (fifty) นะ คำ�ว่า ฟิฟตี้ๆ หมายถึง แบ่งกันคนละครึ่ง
2.2 โครงสร้างของคำ�ซ้ำ�
การนำ�คำ�ภาษาอังกฤษมาสร้างเป็นคำ�ซ้ำ�มีโครงสร้าง 2 แบบ คือ แบบซ้ำ�ทั้ง
คำ� และแบบที่ตัดเอาบางส่วนของคำ�ภาษาอังกฤษมาซ้ำ� ดังนี้
แบบที่ 1 คำ�ภาษาอังกฤษที่นำ�มาซ้ำ�ทั้งคำ� แบ่งเป็น
ซ้ำ�ทั้งคำ�พยางค์เดียว เช่น แมนๆ (man) ฟรีๆ (free) เพียวๆ (pure) แฟร์ๆ (fair)
ซ้ำ�ทั้งคำ�สองพยางค์ เช่น ฟิฟตี้ๆ (fifty) อีซี่ๆ (easy) เบบี้ๆ (baby)
แบบที่ 2 คำ�ภาษาอังกฤษที่ตัดเอาเพียงบางส่วนของคำ�มาซ้ำ� แบ่งเป็น
คำ�ซ้ำ�พยางค์เดียวที่ตัดมาจากคำ�ภาษาอังกฤษ เช่น เวอร์ๆ ตัดมาจากคำ�ว่า
over ติสท์ๆ ตัดมาจากคำ�ว่า artist เดิร์นๆ ตัดมาจากคำ�ว่า modern เป็นต้น
คำ�ซ้ำ�สองพยางค์ที่ตัดมาจากคำ�ภาษาอังกฤษ เช่น ไฮโซ้ ไฮโซ ตัดมาจาก
คำ�เต็มภาษาอังกฤษว่า high society เป็นต้น
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2.3 หน้าที่ของคำ�ซ้ำ�
คำ�ในหมวดต่างๆ ในภาษาอังกฤษเมื่อนำ �มาสร้างเป็นคำ�ซ้ำ�แล้วจะมีทั้งที่
ทำ�หน้าที่คงเดิมตามชนิดของหมวดคำ� และที่เปลี่ยนแปลงหน้าที่ไป ดังนี้
2.3.1 คำ�ซ้ำ�ที่ทำ�หน้าที่คงเดิมตามชนิดของหมวดคำ�
คำ�ซ้ำ�คำ�นามทำ�หน้าที่อย่างคำ�นาม เช่น บรรดาแฟนๆ (fan) มารอ
นักร้องขวัญใจที่หน้าเวที
คำ�ซ้ำ�คำ�สรรพนามที่ทำ�หน้าที่อย่างคำ�สรรพนาม เช่น พวกยูๆ (you)
ชอบกินอะไร
คำ�ซ้ำ�คำ�กริยาที่ทำ�หน้าที่อย่างคำ�กริยา เช่น งานนี้เราวินๆ (win) ทั้งคู่		
คำ�ซ้ำ�คำ�คุณศัพท์ที่ทำ�หน้าที่อย่างคำ�คุณศัพท์ เช่น ของฟรีๆ (free) ใคร
ก็อยากได้ คำ�ว่าฟรีๆ ขยายคำ�ว่า ของ
2.3.2 คำ�ซ้ำ�ที่มีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่
คำ�ซ้ำ�คำ�นามที่ทำ�หน้าที่อย่างคำ�คุณศัพท์ เช่น หนุ่มติสท์ๆ (artist) คนนั้น
เท่จัง artist เป็นคำ�นาม หมายถึง ศิลปิน แต่นำ�มาใช้เป็นคำ�คุณศัพท์ขยายคำ�ว่า “หนุ่ม”
โดยจะหมายถึง หนุม่ ทีม่ ที า่ ทาง การแต่งกายอย่างศิลปิน หรือมีลกั ษณะทางการแต่งกาย
ที่เป็นเอกลักษณ์
คำ�ซ้ำ�คำ�คุณศัพท์ที่ทำ�หน้าที่อย่างคำ�วิเศษณ์ เช่น กรรมการควรตัดสินให้
แฟร์ๆ (fair) กว่านี้หน่อย fair เป็นคำ�คุณศัพท์ในภาษาอังกฤษ หมายถึง ยุติธรรม แต่นำ�
มาใช้เป็นคำ�วิเศษณ์ขยายคำ�ว่า “ตัดสิน” หมายถึงตัดสินอย่างยุติธรรม
2.4 ความหมายของคำ�ซ้ำ�
คำ�ซ้ำ�ที่เกิดจากคำ�ภาษาอังกฤษมีความหมายลักษณะต่างๆ ดังนี้
2.4.1 ความหมายเป็นพหูพจน์ เช่น พวกยูๆ (you) ชอบกินอะไร มี
ความหมายเช่นเดียวกับ พวกคุณๆ หมายถึงพวกคุณหลายคน
2.4.2 เพิ่มน้ำ�หนักของความหมายของคำ� ส่วนใหญ่เป็นคำ�ซ้ำ�ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงเสียงวรรณยุกต์ เช่น เสื้อของเธอตัวนี้เดิ๊นเดิร์น (modern) modern
หมายถึง ทันสมัย ในประโยคที่เป็นคำ�ซ้ำ�เช่นนี้จะหมายถึงทันสมัยมาก
2.4.3 ลดน้ำ�หนักความหมายของคำ�เดิม เช่น ใช้ดินสอเขียนมาเหรอ
ไม่ชัดเลย ดูเบลอร์ๆ (blur) นะ blur หมายถึง ไม่ชัด เลอะเลือน จากประโยคที่เป็น
คำ�ซ้ำ�เช่นนี้หมายถึง ค่อนข้างไม่ชัดเจน
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2.4.4 แยกความหมายเป็นส่วนๆ เช่น รายได้ครั้งนี้แบ่งกันฟิฟตี้ๆ (fifty)
นะ ข้อความนี้มีความหมายว่าแบ่งรายได้ออกเป็นสองส่วน ส่วนละเท่าๆ กัน
2.4.5 ความหมายเป็นสำ�นวน เช่น ข้อสอบข้อนี้เหรอเบบี้ๆ (baby)
จะตายไป คำ�ว่า เบบี้ๆ ที่แปลว่า เด็กๆ ในที่นี้ หมายถึง ง่ายๆ เป็นต้น
การนำ�หมวดคำ�ในภาษาอังกฤษมาใช้เป็นคำ�ซ้ำ�ในภาษาไทยได้แสดงให้
เห็นว่าคนไทยใช้ภาษาอังกฤษอย่างแพร่หลายและเคยชินจนทำ�ให้สามารถนำ�คำ�ภาษา
อังกฤษมาใช้ในกระบวนการการสร้างคำ�ซ้อนในภาษาไทย

บทสรุป

จากการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับคำ�ซ้อนและคำ�ซ้ำ�ดังที่ได้กล่าวมา จะเห็นได้ว่า
ภาษาอังกฤษนัน้ เข้ามามีบทบาทในภาษาไทยจนนำ�มาใช้ในกระบวนการสร้างคำ�ในภาษา
ไทยทั้งคำ�ซ้อนและคำ�ซ้ำ� โดยคำ�ซ้อนนั้นมีปรากฏคำ�ซ้อนที่มีหน่วยใดหน่วยหนึ่งเป็น
คำ�ภาษาอังกฤษมากขึ้น พบทั้งคำ�ซ้อน 2 หน่วยและคำ�ซ้อน 3 หน่วย ส่วนคำ�ซ้ำ�ก็มี
การนำ�คำ�ภาษาอังกฤษมาสร้างเป็นคำ�ซ้ำ�เป็นจำ�นวนมาก ลักษณะดังกล่าวแสดงให้เห็น
เห็นอิทธิพลและบทบาทของคำ�ภาษาอังกฤษที่มีต่อภาษาไทย ทำ�ให้มีการใช้คำ�ภาษา
อังกฤษอย่างแพร่หลายจนสามารถนำ�มาใช้ในกระบวนการการสร้างคำ�ในภาษาไทย
การอธิบายวิธกี ารสร้างคำ�ในภาษาไทยปัจจุบนั จึงควรจะเพิม่ เติมวิธกี ารสร้างคำ�ลักษณะ
ดังกล่าวเพื่อให้ครอบคลุมลักษณะภาษาไทยปัจจุบันได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น
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