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ลักษณะของภาษาไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์
อํานาจ ปักษาสุ ข
ในการแบ่งสมัยของภาษาไทยนัน ปรี ชา ช้างขวัญยืน ได้แบ่งออกเป็ นภาษาไทยสมัยสุ โขทัย
ภาษาไทยสมัยอยุธยาซึ&งเริ& มตังแต่สมัยอยุธยาจนถึงรัชกาลที& 3 แห่งกรุ งรัตนโกสิ นทร์ และภาษาไทย
สมัย รั ต นโกสิ นทร์ ซ& ึ งเริ& มตัง แต่ ส มัย รั ช กาลที& 4 เป็ นต้น มา สาเหตุ ที& นั บ ภาษาที& ใ ช้ ใ นสมัย
รัตนโกสิ นทร์ ตอนต้นว่าเป็ นภาษาไทยสมัยอยุธยานันเป็ นเพราะเมื&อมีการย้ายราชธานี จากกรุ งศรี
อยุธยามาอยูท่ ี&กรุ งเทพมหานครนัน ผูค้ นที&มาอยูท่ ี&กรุ งเทพฯ ก็เป็ นคนอยุธยาเสี ยส่ วนมาก ซึ& งภาษาที&
ใช้ก็ย งั คงเป็ นภาษาเดิ มอยู่มิ ได้มี การเปลี& ยนภาษา ส่ วนที&นับว่าภาษาไทยสมัย อยุธยามาสิ นสุ ดที&
รัชกาลที& 3 นัน ปรี ชา ช้างขวัญยืน ให้เหตุผลว่าเป็ นการถือเอาความเปลี&ยนแปลงของภาษาเป็ นหลัก
กล่าวคือในสมัยรัชกาลที& 4 มีการรับศัพท์ภาษาอังกฤษเข้ามาใช้เป็ นจํานวนมาก จึงทําให้ภาษาสมัย
รัช กาลที& 4 มี ค วามแตกต่า งกับ ภาษาสมัย รั ช กาลที& 3 อย่า งชัดเจน ด้วยเหตุ น ี จึง ถื อว่า ภาษาสมัย
รัตนโกสิ นทร์เริ& มต้นขึนในสมัยรัชกาลที& 41
อันที&จริ งประเทศไทยมีความสัมพันธ์กบั ประเทศอังกฤษตังแต่สมัยอยุธยา โดยพ่อค้าชาว
อังกฤษพวกแรกเข้ามาถึงกรุ งศรี อยุธยาทางเรื อสิ นค้าในสมัยสมเด็จพระเอกาทศรถ ปี พ.ศ. 21552 แต่
สมัย กรุ งศรี อยุธยานันคนไทยคุ ้นเคยกับ ชาวโปรตุ เกสและฝรั&ง ชาติอื&น ๆ เช่ น ฝรั&งเศส มากกว่า
อัง กฤษ ดัง นัน เอกสารที& ห ลงเหลื อ หลัง จากคราวเสี ย กรุ ง จึ ง ไม่ ค่ อ ยพบว่า มี ก ารใช้ค ํา ยื ม จาก
ภาษาอังกฤษ แม้ในสมัยรัชกาลที& 1 ก็ไม่ปรากฏว่ามีชาวอังกฤษเข้ามาติดต่อกับไทยอีก จนมาถึงสมัย
รัชกาลที& 2 ที&มีการติดต่อกับอังกฤษอย่างเป็ นทางการจึงเริ& มพบการเขียนคําทับศัพท์ภาษาอังกฤษใน
เอกสารต่าง ๆ และมีใช้ประปรายในสมัยรัชกาลที& 2 และรัชกาลที& 3 ต่อมาในสมัยรัชกาลที& 4 ไทย
ติดต่อกับอังกฤษและอเมริ กามากขึน มีการส่ งทูตไปยังประเทศอังกฤษ อีกทังพระบาทสมเด็จพระ
จอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ก็สนพระทัยศึกษาภาษาอังกฤษจนแตกฉาน จึงทําให้มีการรับคําภาษาอังกฤษมา
ใช้มากขึน ทําให้เกิดความเปลี&ยนแปลงขึนในภาษาไทยอย่างชัดเจน ทังนีการรับคําภาษาอังกฤษเข้า
มาในระยะแรกมักเป็ นคําทับศัพท์ โดยในสมัยรัชกาลที& 2 ถึง รัชกาลที& 5 เป็ นการยืมแบบทับศัพท์
เป็ นส่ วนมาก ส่ วนการบัญญัติศ พั ท์มี ใช้มากในสมัยรั ชกาลที& 6 ตัวอย่างคํายืมภาษาอัง กฤษ เช่ น
“เอนชะเนี ย (Engineer) นายจัก รก็ ศ ัก ดิJ สิ ท ธิJ ” (นิ ราศลอนดอน) “...ขึ น บกไม่ ไ ด้เ อาโอเวอโก๊ ด
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(Overcoat) ไป” (ไกลบ้าน) “...สมควรจะต้อนรับแขกด้วยวิสกี (whisky) และโซดา (soda) แทนนํา
ชา” (ลัทธิเอาอย่าง)3
จากที& ก ล่ า วมาแสดงให้ เ ห็ น ว่ า สิ& งสํ า คัญ ที& เ ป็ นลั ก ษณะเด่ น ที& ท ํา ให้ ภ าษาไทยสมัย
รัตนโกสิ นทร์ตา่ งจากภาษาสมัยอื&นก็คือการรับคําภาษาอังกฤษมาใช้นน&ั เอง
สําหรับคําภาษาบาลี สันสกฤต และเขมรนัน ไทยรับมาใช้แล้วตังแต่สมัยสุ โขทัย และมีใช้
เรื& อยมาในสมัยอยุธยา จนมาถึงสมัยรัตนโกสิ นทร์ ส่ วนคําภาษาจีนก็น่าจะมีใช้แล้วในสมัยสุ โขทัย
เช่นเดียวกัน เนื& องจากไทยกับจีนมีการติดต่อสัมพันธ์กนั ตังแต่สมัยสุ โขทัย และชาวจีนได้เข้ามาอยู่
กรุ งสุ โขทัยเป็ นจํานวนมาก ด้วยเหตุน ีจึงทําให้มีการรับคําภาษาจีนมาใช้ แต่ทงั นีคาํ ภาษาจีนมีใช้มาก
ขึนในสมัยรัตนโกสิ นทร์น ี
ในส่ วนของการใช้คาํ ในภาษาภาษาสมัยรัตนโกสิ นทร์ พบว่ามีท งั ที&ใช้เหมือนและแตกต่าง
กับภาษาสมัยอื&น ดังนี
การใช้คาํ ลักษณะนาม ในสมัยสุ โขทัย อยุธยา และรัตนโกสิ นทร์ มีคาํ ลักษณนามใช้เป็ น
จํานวนมาก ทังนีคาํ ลักษณนามบางคํามีที&ใช้แตกต่างกัน เช่น “ดวง” ในสมัยสุ โขทัยและอยุธยาเป็ น
ลักษณนามของ “ไข่” แต่ในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ลกั ษณนามที&ใช้กบั “ไข่” คือ “ฟอง” เป็ นต้น อย่างไร
ก็ตามเป็ นที& น่า สัง เกตว่า “อัน ” เป็ นลัก ษณนามที& ป รากฏใช้ม ากทัง ในสมัย สุ โขทัย อยุธ ยา และ
รัตนโกสิ นทร์ โดยใช้ได้กบั คํานามต่าง ๆ โดยไม่จาํ กัดประเภท นอกจากนี ปรี ชา ช้างขวัญยืน4 ยังได้
กล่าวว่าในภาษาไทยสมัยสุ โขทัย อยุธยา รัตนโกสิ นทร์มีการใช้ลกั ษณนามซําชื&อ เช่น ห้าแพะ ๓ ตึก
หกนัก เรี ยน เหมือนกันทังสามสมัย โดยถื อว่าเป็ นหลัก ของภาษาไทย มิใ ช่ เป็ นการนํา หลักของ
ภาษาอังกฤษมาใช้
การใช้สรรพนาม จากการศึกษาของ วราภรณ์ แสงสด5 เรื& อง “บุรุษสรรพนามในภาษาไทย :
การศึกษาเชิงประวัติ” พบว่าภาษาทังทังสามสมัยมีสรรพนาม 3 บุรุษ คือ บุรุษที& 1 บุรุษที& 2 และบุรุษ
ที& 3 ส่ วนพจน์ของบุรุษสรรพนามนันในสมัยสุ โขทัยและอยุธยามี 3 พจน์ คือ เอกพจน์ ทวิพจน์ และ
พหูพจน์ แต่สมัยรัตนโกสิ นทร์ มีเพียง 2 พจน์ คือ เอกพจน์และพหูพจน์ เท่านัน ทังนีคาํ สรรพนามที&
พบเฉพาะสมัยรัตนโกสิ นทร์ ได้แก่ ไก ที&บน ที&ล่าง ฝ่ าละอองพระบาท เสด็จ และหาบน สําหรับ
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สรรพนามที&พบร่ วมกันทังสามสมัย ได้แก่ ข้าพเจ้า ข้าพระเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า เขา ท่าน พระองค์ มัน
มึง และเรา นอกจากนียงั พบว่าในสมัยรัตนโกสิ นทร์ มีการยืมคําจากภาษาจีนมาเป็ นคําสรรพนาม 2
คํา คือ คําว่า “ลืeอ” กับ “อัวe ” ด้วย
การใช้ ภ าษาในการตัง ชื& อ ในสมัย รั ต นโกสิ น ทร์ โ ดยเฉพาะปั จ จุ บ ัน มี ก ารใช้ ค ํา บาลี
สันสกฤตในการตังชื&อมากขึนทังชื&อของสามัญชนและชื&อเจ้านาย แต่สําหรับสมัยสุ โขทัยและอยุธยา
ภาษาที& ใ ช้ ใ นการตัง ชื& อ ส่ ว นมากจะเป็ นคํา ไทย มี ค ํา บาลี สั น สกฤตบ้า งก็ เ ฉพาะในชื& อ ของ
พระมหากษัตริ ยห์ รื อเจ้านายเท่านัน
การใช้คาํ ปฏิเสธ ในสมัยรัตนโกสิ นทร์ไม่นิยมการใช้คาํ ปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ ทังนี ปรี ชา ช้าง
ขวัญยืน6 กล่าวไว้วา่ ภาษาไทยสมัยสุ โขทัยและสมัยอยุธยานิ ยมการใช้คาํ ปฏิเสธซ้อนปฏิเสธ โดย
ปรากฏการใช้คาํ ปฏิเสธซ้อนปฏิเสธเป็ นจํานวนมาก นอกจากนีในสมัยสุ โขทัยและอยุธยาปรากฏคํา
ปฏิเสธอยูม่ าก ทัง บ่ มิ ไม่ บมิ หามิได้ เป็ นต้น แต่ในสมัยรัตนโกสิ นทร์มีใช้นอ้ ยลง
ด้านการสร้างคํา ภาษาไทยทังสามสมัยมีการสร้างคําขึนใช้ในภาษา 4 แบบ คือ คําผสาน คํา
ประสม คําซ้อน และคํา ซํา ทังนี ก ารสร้ างคําประเภทคํา ซ้อนพบในสมัยสุ โขทัยและอยุธ ยาเป็ น
จํานวนมาก และเป็ นการสร้างคําที&เด่นกว่าการสร้ างคําชนิ ดอื&น เพราะมีโครงสร้ างที&หลากหลาย
กล่าวคือ ในสมัยสุ โขทัย พบโครงสร้างคําซ้อน 11 แบบ เริ& มตังแต่คาํ ซ้อน 2 หน่วยจนถึงคําซ้อน 11
หน่วย และคําซ้อน 15 หน่วย เช่น “เขาชวนกันหว้ายล่องท่องเหล้นเต้นเด็ดเอาดอกไม้...” (ไตร. หน้า
46) “แลมีนางฟ้ าทังหลายอันมีรูปโฉมโนมพรรณวรรณเนื อตัวหน้าตาเพราเพริ ศเฉิ ดฉาย” (ไตร.
หน้า 82) “...ย่อมถื อไม้คอ้ นมีดพร้ าหอกดาบหลาวแหลนเครื& องข้าเครื& องแทงเครื& องยิงเครื& องตี
ทังหลาย...” (ไตร. หน้า 12) “...ถิ&นฐานบ้านเมืองปราสาทเรื อนหลวงช้างม้าข้าไทไพร่ พลทังผองเงิน
ทองของแก้วแลนางนักสนม” (ไตร. หน้า 78) เป็ นต้น7 ส่ วนสมัยอยุธยาพบโครงสร้างคําซ้อน 12
แบบ เริ& มตังแต่คาํ ซ้อน 2 หน่วยจนถึงคําซ้อน 12 หน่วย และคําซ้อน 16 หน่วย เช่น “จงอย่าให้มีทุกข์
โศกโรคภัยเสนี ยดจัญไรอุปัทวันตรายอันหนึ& งอันใดเลย” (ไตรภูมิโลก.1 หน้า 8) “ให้มีระบํารํา
เต้นพินพาทฆ้องกลองดุริยดลตรี ประโคมทัง 4 ประตู” (กฎ.1 หน้า 126) “ซัดเซเข้าไปในป่ าดงพง
แขมห้วยหนองคลองบึงบางสถารที&ใดก็ดี” (กฎ.3 หน้า 257) “พิพาษกันด้วยที&แดนไร่ นาละหารป่ าผึง
เรื อกสวนยวนยางบ่าวไพร่ สาระพะความ” (กฎ.2 หน้า 101) “เป็ นต้นว่าพ่อและแม่ ปู่ ย่าตายายลุงป้ า
น้าอาอาวพี&นอ้ งลูกหลานเหลนหลีดลี” (จารึ ก. หลัก 74) เป็ นต้น8
6

ปรี ชา ช้างขวัญยืน, “ภาษาไทยสมัยอยุธยา” ใน ภาษาไทยกับสั งคมไทย : รายงานการสั มมนาว่ าด้ วย
ภาษาไทย เนื%องในการเฉลิมฉลอง ๗๐๐ ปี ลายสือไทย พ.ศ. ๒๕๒๖, 195-196.
7
จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, “การสร้างคําในภาษาไทยสมัยสุ โขทัย” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาศิ ลปศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาจารึ กภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2530), 88-218.
8
เบ็ญจมาศ บางอ้น, “การสร้างคําในภาษาไทยสมัยอยุธยา” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาอักษรศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529), หน้า 66-236.
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จากที&กล่าวมาจะเห็นได้วา่ โครงสร้างของคําซ้อนในสมัยสุ โขทัยและสมัยอยุธยามีลกั ษณะ
ที&ไม่แตกต่างกันมากนักทังจํานวนรู ปแบบและจํานวนหน่วยที&นาํ มาประกอบเป็ นคําซ้อน
สําหรับโครงสร้างคําซ้อนในสมัยรัตนโกสิ นทร์ พบว่ามีเพียง 4 แบบ คือ คําซ้อน 2 หน่วย
เช่น “เมื&อเมืองล้านช้างสิ นกลัวอันตรายอันใดแล้วก็น&ิงเฉยเสี ย” (พระราชวิจารณ์. หน้า 154) คําซ้อน
3 หน่วย เช่น “ให้คนเช่าอาศัยและขายข้าวปลาอาหาร” (พงศ.29 หน้า 48) คําซ้อน 4 หน่วย เช่น “...มี
ไร่ นาเรื อกสวนบริ บูรณ์” (พระร่ วง. หน้า 77) และคําซ้อน 6 หน่วย เช่น “...ว่าด้วยเรื& องภาษีเรื อแลที&
บ้านเรื อนโรงร้านตึกแพ” (ประกาศ4 พ.ศ.2405-2411 หน้า 116) เป็ นต้น9
จะเห็นได้วา่ โครงสร้างคําซ้อนในสมัยรัตนโกสิ นทร์ น ี แตกต่างกับโครงสร้างคําซ้อนสมัย
สุ โขทัยและอยุธยาอย่างชัดเจนทังด้านจํานวนรู ปแบบและจํานวนหน่วยที&นาํ มาประกอบเป็ นคําซ้อน
กล่าวคือโครงสร้างคําซ้อนในสมัยรัตนโกสิ นทร์ มีขนาดสันลง โดยมีจาํ นวนหน่วยที&มาประกอบ
สู งสุ ดเพียง 6 หน่วยเท่านัน ทังนีในอนาคตคําซ้อนในสมัยรัตนโกสิ นทร์ มีแนวโน้มว่าจะมีขนาดสัน
ลงเรื& อย ๆ
นอกจากด้านโครงสร้างแล้ว คําซ้อนในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ยงั มีความแตกต่างกับคําซ้อน
สมัยสุ โขทัยและอยุธยาอีกประการหนึ&งในแง่ที&มาของคําซ้อน คือ ในสมัยรัตนโกสิ นทร์ พบคําซ้อน
ที&มีหน่วยใดหน่วยหนึ&งเป็ นภาษาอังกฤษ เช่น พลับพลาเต๊น เรื อโบต กัปตันนายเรื อ ปั สตันปื น และ
เปรสิ เดนต์เจ้าเมือง10 ซึ&งคําซ้อนที&มีหน่วยใดหน่วยหนึ&งเป็ นภาษาอังกฤษนีไม่ปรากฏในสมัยสุ โขทัย
และอยุธยา ทังนีคาํ ซ้อนลักษณะนีมีใช้มากขึนในปัจจุบนั
ด้านลีลาภาษา ในสมัยสุ โขทัยและอยุธยาแม้จะมีลกั ษณะเป็ นร้อยแก้ว แต่ก็มีการใช้สัมผัส
คล้องจองอยูม่ าก ตัวอย่างในสมัยสุ โขทัย เช่น “ในนํามีปลาในนามีขา้ ว” (ศิลาจารึ กหลักที& 1) “จูงวัว
ไปค้าขี&มา้ ไปขาย” (ศิลาจารึ กหลักที& 1) ตัวอย่างในสมัยอยุธยา เช่น “จูจ้  ีร ี ไร” จดหมายหลวงอุดม
สมบัติ) “ถิ&นถานบ้านเมือง” (ประชุ มพระตําราบรมราชูทิศเพื&อกัลปนา) เป็ นต้น ลักษณะเช่นนี มีใช้
น้อยลงในสมัยรัตนโกสิ นทร์ ดังที& ปรี ชา ช้างขวัญยืน กล่าวว่า ลักษณะคําคล้องหรื อคําที&มีสัมผัส
คล้องจองนับวันจะพบน้อยลงในภาษาไทยสมัยปัจจุบนั 11
อนึ&ง เมื&อกาลเวลาผ่านไป ภาษาก็ยอ่ มมีการเปลี&ยนแปลงตามไปด้วย ดังนันภาษาไทยสมัย
สุ โขทัยเมื&อผ่านมาถึงปัจจุบนั จึงมีการเปลี&ยนแปลงไป โดยการเปลี&ยนแปลงของภาษาที&เกิดขึนนันมี
ทังการเปลี&ยนแปลงความหมายของคํา สํานวน และลําดับของคํา โดยบางคําบางสํานวนอาจมีรูป
9

ลินดา วิชาดากุล, “การสร้างคําในภาษาไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์ ” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาอักษรศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2528), หน้า 78-104.
10
ราตรี ธันวารชร, “การศึกษาการซ้อนคําในภาษาไทย” (วิทยานิ พนธ์ปริ ญญาอักษรศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534).
11
ปรี ชา ช้างขวัญยืน, “ภาษาไทยสมัยอยุธยา” ใน ภาษาไทยกับสั งคมไทย : รายงานการสั มมนาว่ าด้ วย
ภาษาไทย เนื%องในการเฉลิมฉลอง ๗๐๐ ปี ลายสือไทย พ.ศ. ๒๕๒๖, 197.
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เหมือนเดิมแต่ความหมายต่างไป บางคํารู ปต่างกันแต่ความหมายเหมือนกัน หรื อบางคําสู ญไปไม่มี
ใช้ในปั จจุบนั ทังนี การเปลี&ยนแปลงที&เกิดขึนในภาษานี ยงั คงดําเนิ นอยูใ่ นปั จจุบนั ทําให้ภาษาเกิด
การเปลี&ยนแปลงตลอดเวลาไม่หยุดนิ&ง
จากที&กล่าวมา แสดงให้เห็นว่าลักษณะเด่นของภาษาไทยสมัยรัตนโกสิ นทร์ คือการรับคํา
ภาษาอังกฤษมาใช้เป็ นจํานวนมาก ทําให้ภาษาเกิดการเปลี&ยนแปลงแตกต่างจากภาษาสมัยอื&น จน
สามารถนํามาใช้เป็ นเกณฑ์ในการแบ่งสมัยทางภาษาได้ ส่ วนการใช้คาํ ทัง คําลักษณนาม คําสรรพ
นาม การใช้ภาษาในการตังชื&อ คําปฏิเสธ การสร้างคําโดยเฉพาะคําซ้อน รวมถึงลีลาภาษาในสมัย
รัตนโกสิ นทร์น นั มีทงั ที&เหมือนและแตกต่างกับภาษาสมัยอื&น ซึ& งสิ& งเหล่านีทาํ ให้เห็นลักษณะเฉพาะ
ของภาษาสมัยรัตนโกสิ นทร์
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