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ข้ อสังเกตเกี ยวกับคําซํ าในภาษาไทย
อํานาจ ปั กษาสุข
คําซํ า หมายถึง คําทีประกอบด้ วยหน่วยคําอิสระตั งแต่2 หน่วยคําขึ นไปซึงเหมือนกันทุก
ประการ หรือหมายถึงการพูดหรือเขียนคําใดคําหนึงอีกครั ง ทําให้ เกิดคําซํ า ในการเขียนคําซํ าจะใช้
เครื องหมายไม้ ย มก (ๆ) แทนที คําซํ า เช่น เด็ก ๆ สาว ๆ หนุ่ม ๆ ในบางครั งคําทีซํ าอาจมีก าร
เปลียนแปลงไปจากคําเดิม คือ มีการเปลียนเสียงวรรณยุกต์ เช่น แด๊ งแดง เร้ วเร็ว หรื อเปลียนการ
ลงเสียงหนักเบา เช่น บาง ๆ ออกเสียงเป็ น บัง-บาง เป็ นต้ น
ในภาษาไทยคําทุกชนิดสามารถซํ าได้ แต่มิใช่ว่าคําทุกคําในแต่ละชนิดจะซํ าได้ ทั งนี ขึ นอยู่
กับความหมายของคําและปริบททีนําไปใช้ เช่น
- การซํ าคํานาม เช่น ดเ ็ก ๆ มากันหรือยัง
- การซํ าคําสรรพนาม เช่น ของแจกสําหรับคุณ ๆ ทุกคน
- การซํ าคํากริยา เช่น ลูกคุณเดินยิ ม ๆมาโน่นแน่ะ
- การซํ าคําบุพบทเช่น วางไว้ ใน ๆ หน่อย
- การซํ าคําลักษณนาม เช่น กินขนมให้หมดเป็ นชิ น ๆนะ
- การซํ าคําบอกลําดับที เช่น เขาไปซื อหนังสือเป็ นคนแรก ๆ
- การซํ าคําการซํ าคําวิเศษณ์ เช่น เขาไปดูหนับ่งอย ๆ
- การซํ าคําช่วยหน้ ากริยา เช่น นํ คา่อย ๆ ร้ อนขึ น
- การซํ าคําหน้ าจํานวน เช่น เขาซื อทีวีมราาว ๆ 2 ปี แล้ ว
- การซํ าคําหลังจํานวน เช่น เสื อชุดนี ใช้ ผ3้ าเมตรกว่า ๆ
- คําซํ าทีเป็ นคําเลียนเสียงธรรมชาติ เช่น นกร้ องจิบ ๆ เป็ นต้ น1
คํา ซํ าที เกิ ด ขึ นนั นอาจมี ความหมายต่า ง ๆ กัน โดยสุนัน ท์ อัญ ชลี นุกูล ได้ ก ล่า วถึ ง
ความหมายทีเกิดจากคําซํ าสรุปได้ ดังนี2
1. การซํ าคําทีแสดงความหมายทางไวยากรณ์เป็ นพหูพจน์ เช่นเด็ก ๆ บนเวที กําลังร้ อง
เพลง (หมายถึง เด็กหลายคน)
2. การซํ าคําเพือเพิมนํ าหนักของความหมายของคํา เป็ นการเพิมนํ าหนักของคําซํ าให้ มี
ความหมายเน้ นมากขึ นเช่น หนังสือเส่มน้ า-หนา (หมายถึงหนังสือทีหนามาก)
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3. การซํ าคําเพือลดนํ าหนักความหมายของคําเดิม เช่น สมุดเล่บมาง ๆ ในบางครั งมีการ
ลดนํ าหนักเสียงทีพยางค์แรกของคําและออกเสียงให้ เป็ นเสียงเบาและสั นลง โดยออกเสียงเป็ น
สมุดเล่มบัง-บาง เป็ นการลดนํ าหนักความหมายของคําเดิมให้ มีนําหนักน้ อยลง คือหมายถึงสมุด
ค่อนข้ างบาง
4. การซํ าคําเพือแยกความหมายเป็ นส่วน ๆ เช่น ครู ตรวจข้ อสอบเป็ นข้ อ ๆ (หมายถึง
ตรวจข้ อสอบทีละข้ อ)
5. การซํ าคําทําให้ เกิดความหมายไม่จํากัดแน่นอน เช่น นักร้ องนังอยูริม่ ๆ สระ (ริม ๆ อาจ
หมายถึงบริเวณใดบริเวณหนึงรอบ ๆ สระนํ า ไม่เจาะจงทีจุดใดจุดหนึง)
6. การซํ าคําเป็ นสํานวน การซํ าคําในภาษาไทยบางครั งเกิดเป็ นสํานวนทีใช้ ในความหมาย
ไม่ตรงตามตัวอักษร เช่น กล้ วย ๆ หมายถึง ไม่ยาก หรือ งู ๆ ปลา ๆ หมายถึง รู ้ ไม่มาก เป็ นต้ น
การศึกษาเรืองคําซํ าในภาษาไทยนั น มีผู ้ ศึกษาไว้ บ้างแล้ ว อาทิ สุจิตรา บรูมินเหนทร์ ทีทํา
วิทยานิพนธ์เรือง “คําซํ าในภาษาไทย”3 โดยศึกษาเฉพาะคําซํ าทีไม่มีการเปลียนแปลงรูปพยัญชนะ
สระ และวรรณยุกต์ให้ แตกต่างจากคําเดิม การศึกษาครั งนี ศึกษาคําในหมวดคํา11 หมวด ได้ แก่
คําเชือม คําบอกกําหนด คําบอกเวลา คําท้ ายประโยค คําบุพบท คํามาลา คําบอกจํานวน คํานาม
คํากริยาวิเศษณ์ คํากริยา และคําลักษณนาม โดยเป็ นการศึกษาถึงประเภทและความหมายของคํา
ซํ า ผลการศึกษาพบว่า คําแต่ละหมวดมีทั งประเภทซํ าได้ และประเภทไม่ซํ าเลย และพบว่ามีหมวด
คํา ลัก ษณนามเพี ย งหมวดเดี ย วที คํา ทุก คํ าปรากฏเป็ นคํ าซํ าได้ ทั งหมด ส่ว นการศึก ษาด้ า น
ความหมายของคําซํ าพบว่า คําซํ านั นอาจมีความหมายเหมือนกันหรื อต่างกับความหมาย
ของคํา
เดิมในลักษณะต่าง ๆ คือ มีความหมายคล้ ายกับคําเดิม มีความหมายเป็ นพหูพจน์ มีความหมาย
ไม่แน่นอน มีความหมายเน้ นหนักมากขึ นกว่าคําเดิม และมีความหมายแยกออกเป็ นส่วน ๆ
สําหรับ สุปราณี สมพงษ์ ได้ เ ขียนวิทยานิพนธ์เรื อง “ลักษณะคําซํ าในภาษาไทย”4 โดย
ศึกษาเฉพาะคําซํ าทีมีการเปลียนแปลงรูปจากคําเดิม อาจเป็ นการเปลียนเสียงวรรณยุกต์และการ
เปลียนการลงเสียงหนักเบา หรืออาจเปลียนเสียงสระหรือพยัญชนะสะกดด้ วย ทั งนี ได้ ศึกษาคําซํ า
ในหมวดคํา 17 หมวด ได้ แก่ คํานาม คําสรรพนาม คํากริ ยา คําช่วยกริ ยา คําลักษณนาม คําบอก
จํานวน คําบอกกําหนด คําหลอม คําบอกเวลา คํามาลา คําหน้ ากริ ย า คําหลังกริ ยา คําบุพบท
คํากริยาวิเศษณ์ คําเชือม คําลงท้ าย และคําปฏิเสธ ผลการศึกษาพบว่า คําในหมวดต่าง ๆ แบ่งได้
เป็ น 2 ประเภทคือ คําที ปรากฏเป็ นคําซํ าได้ และคําที ไม่ป รากฏเป็ นคําซํ าเลย การศึก ษาด้ าน
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ความหมายพบว่า คําซํ าทีมีการเปลียนแปลงรูปนั นส่วนมากจะมีความหมายทีเน้ นคําเดิมให้ หนัก
แน่นยิงขึ น
นอกจากนีเรืองคําซํ ายังมีการกล่าวถึงไว้ ในวิทยานิพนธ์เรืองการสร้ างคําในภาษาไทยทั งใน
สมัยสุโขทัย สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร์ โดยเป็ นการกล่าวถึงคําซํ าในแง่โครงสร้ างของคํา
ซํ า หน้ าทีของคําซํ า ตลอดจนลักษณะการเปลียนแปลงของคําซํ าแต่ละสมัยเมือเทียบกับปั จจุบัน
อนึง ในปั จจุบันภาษาอังกฤษเข้ ามามีบทบาทในภาษาไทยอย่างมาก ดังจะเห็นได้ ชัดจาก
การที มี คํ า ยื ม ภาษาอัง กฤษมาใช้ ในภาษาไทยเป็ นจํ า นวนมาก ซึ งต่อ มาได้ มี ก ารนํ า คํ า ยื ม
ภาษาอังกฤษมาใช้ ในขบวนการสร้ างคําในภาษาไทย กล่าวคือมีการนําคํายืมภาษาอังกฤษมา
สร้ างเป็ นคําซํ า อาทิ แมน ๆ(ซํ าคําว่าman) ฟรี ๆ (ซํ าคําว่าfree) เป็ นต้ น
ตามปกติแล้ วการสร้ างคําซํ าเป็ นขบวนการสร้ างคําทีไม่มีในภาษาอังกฤษ แต่ทว่าคนไทย
นําคําภาษาอังกฤษมาแล้ วปรับใช้ ในภาษาไทย ทําให้ เกิดศัพท์ใหม่ ๆ ขึ นใช้ ทั งนี การศึกษาเรื องคํา
ซํ าเท่าทีผ่านมาดังทีได้ กล่าวให้ เห็นเป็ นตัวอย่างไปแล้ วข้ างต้ น พบว่ายังไม่มีการศึกษาเกียวกับคํา
ซํ าทีเกิดจากคํายืมภาษาอังกฤษ ดังนั นจะขอกล่าวถึงคําซํ าในลักษณะนี ดังรายละเอียดต่อไปนี
จากการสังเกตและเก็บรวบรวมข้ อมูลคําซํ าทีเป็ นคํายืมภาษาอังกฤษพบว่าหมวดคําของ
คํายืมภาษาอังกฤษทีนํามาสร้ างเป็ นคําซํ าอย่างภาษาไทยทีพบนั นมีดังนีคือ คํานาม คําสรรพนาม
คํากริยา คําคุณศัพท์ และคําบอกจํานวน เช่น
1. คํานามในภาษาอังกฤษทีนํามาซํ า เช่น พวกแมน ๆ (man) เดินมาโน่นแล้ ว (หมายถึง
ผู ้ ชายทีเป็ นผู ้ ชายอย่างแท้ จริ ง ไม่มีความเบียงเบนทางเพศ หรื อหมายถึงผู ้ หญิ งทีมีท่าทางอย่าง
ผู ้ ชาย)
2. คํ า สรรพนามในภาษาอัง กฤษที นํ า มาซํ า เช่ น พวกยู ๆ (you) ชอบกิ น อะไร (มี
ความหมายเช่นเดียวกับ พวกคุณ ๆ )
3. คํากริยาในภาษาอังกฤษทีนํามาซํ า เช่น งานนี เราวิน ๆ (win) ทั งคู่ คําว่าวิน ๆ เป็ นศัพท์
ทางธุรกิจ หมายถึงชนะด้ วยกันทั งคู่
4. คําคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษทีนํามาซํ า เช่น ของฟรี ๆ (free) ใครก็อยากได้
5. คําบอกจํานวนในภาษาอังกฤษทีนํามาซํ า เช่น รายได้ ครั งนี แบ่งกัฟนิ ฟตี ๆ(fifty) นะ
(หมายถึงแบ่งกันคนละครึง)
โครงสร้ างของคําซํ าที เกิดจากคํายืมภาษาอังกฤษ
โครงสร้ างของคําซํ าทีเกิดจากคํายืมภาษาอังกฤษมี 2 แบบ คือ แบบทีซํ าทั งคํา และแบบที
ตัดเอาบางส่วนของคําภาษาอังกฤษมาซํ า ดังนี
แบบที 1 คํายืมภาษาอังกฤษทีนํามาซํ าทั งคํา แบ่งเป็ น

4

- ซํ าทั งคําพยางค์เ ดีย ว เช่น แมน ๆ(man) ฟรี ๆ (free) เพี ยว ๆ (pure) แฟร์ ๆ
(fair) เป็ นต้ น
- ซํ าทั งคําสองพยางค์ เช่น ฟิ ฟตี (fifty)
ๆ อีซี ๆ (easy) เบบี ๆ(baby)
แบบที 2 คํายืมภาษาอังกฤษทีตัดเอาเพียงบางส่วนของคํามาซํ า แบ่งเป็ น
- คําซํ าพยางค์เดียวทีตัดมาจากคํายืมภาษาอังกฤษ เช่น เวอร์ ๆ ตัดมาจากคําว่า
over ติสท์ ๆ ตัดมาจากคําว่า artist เดิร์น ๆ ตัดมาจากคําว่า modern เป็ นต้ น
- คําซํ าสองพยางค์ทีตัดมาจากคํายืมภาษาอังกฤษ เช่น ไฮโซ้ ไฮโซ ตัดมาจากคํา
เต็มภาษาอังกฤษว่า high society เป็ นต้ น
หน้ าทีของคําซํ าที เกิดจากคํายืมภาษาอังกฤษ
คําในหมวดต่าง ๆ ในภาษาอังกฤษเมือนํามาสร้ างเป็ นคําซํ าแล้ วจะมีทั งทีทําหน้ าทีคงเดิม
ตามชนิดของหมวดคํา และทีเปลียนแปลงหน้ าทีไป ดังนี
1. คําซํ าที ทําหน้ าทีคงเดิมตามชนิดของหมวดคําที นํามาซํ า
- คําซํ าคํานามทําหน้ าทีอย่างคํานาม เช่น บรรดาแฟน ๆ (fan) มารอนักร้ องขวัญ
ใจทีหน้ าเวที
- คําซํ าคําสรรพนามทีทําหน้ าทีอย่างคําสรรพนาม เช่น พวกยู ๆ (you) ชอบกิ น
อะไร
- คําซํ าคํากริ ยาที ทําหน้ าที อย่างคํากริ ย า เช่น งานนี เราวิน ๆ (win) ทั งคู(ชนะ
่
ด้ วยกันทั งสองฝ่ าย)
- คําซํ าคําคุณศัพท์ทีทําหน้ าทีอย่างคําคุณศัพท์ เช่น ของฟรี ๆ (free) ใครก็อยาก
ได้ (ฟรี ๆ ขยายคําว่า ของ)
2. คําซํ าที มีการเปลี ยนแปลงหน้ าที
- คําซํ าคํานามทีทําหน้ าทีอย่างคําคุณศัพท์ เช่น หนุ่มติสท์ ๆ (artist) คนนั นเท่ห์จัง
(artist เป็ นคํานาม หมายถึง ศิลปิ น แต่นํามาใช้ เป็ นคําคุณศัพท์ขยายคําว่า“หนุ่ม” โดยจะหมายถึง
หนุ่มทีมีท่าทาง การแต่งกายอย่างศิลปิ น หรือมีลักษณะทางการแต่งกายทีเป็ นเอกลักษณ์)
- คําซํ าคําคุณศัพท์ทีทําหน้ าทีอย่างคําวิเศษณ์เช่น กรรมการควรตัดสินให้ แฟร์ ๆ
(fair) กว่านี หน่อย (fair เป็ นคําคุณศัพท์ในภาษาอังกฤษ หมายถึง ยุติธรรม แต่นํามาใช้ เ ป็ นคํา
วิเศษณ์ขยายคําว่า “ตัดสิน” โดยจะหมายถึงตัดสินอย่างยุติธรรม)
ความหมายของคําซํ าที เกิดจากคํายืมภาษาอังกฤษ
คําซํ าทีเกิดจากคําภาษาอังกฤษมีความหมายลักษณะต่าง ๆ ดังนี
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1. ความหมายเป็ นพหูพจน์ เช่น พวกยู ๆ (you) ชอบกินอะไร (มีความหมายเช่นเดียวกับ
พวกคุณ ๆ คือหมายถึงพวกคุณหลายคน)
2. เพิ มนํ าหนัก ของความหมายของคํา ส่วนใหญ่เ ป็ นคําซํ าที มีการเปลียนแปลงเสีย ง
วรรณยุกต์ เช่น เสื อของเธอตัวนีเดินเดิร์น (modern) modern หมายถึง ทันสมัย ในประโยคทีเป็ น
คําซํ าเช่นนี จะหมายถึงทันสมัยมาก
3. ลดนํ าหนักความหมายของคําเดิม เช่น ใช้ ดินสอเขียนมาเหรอ ไม่ชัดเลย ดูเบลอร์ ๆ
(blur) นะ (blur หมายถึง ไม่ชัด เลอะเลือน จากประโยคที เป็ นคําซํ าเช่นนี หมายถึง ค่อนข้ างไม่
ชัดเจน)
4. แยกความหมายเป็ นส่วน ๆ เช่น รายได้ ครั งนี แบ่งกันฟิ ฟตี ๆ(fifty) นะ (ข้ อความนี มี
ความหมายว่าแบ่งรายได้ ออกเป็ นสองส่วน ส่วนละเท่า ๆ กัน)
5. ความหมายเป็ นสํานวน เช่น ข้ อสอบข้ อนี เหรอเบบี ๆ(baby) จะตายไป (มีความหมาย
เช่นเดียวกับ “ข้ อสอบข้ อนี เหรอเด็ก ๆ จะตายไป) เบบี ๆ หรือ เด็ก ๆ ในทีนี หมายถึง ง่ายๆ เป็ นต้ น
คําซํ าทีเกิดจากคํายืมภาษาอังกฤษเป็ นการสร้ างคําขึ นใช้ ในภาษาไทยอีกแบบหนึงทีถือ
เป็ นปรากฏการณ์ใหม่ทีเกิดขึ น ซึงมีความน่าสนใจแต่ยังไม่มีผู ้ ใดศึก ษาไว้ ทั งนี สิงทีได้ ก ล่าวมา
ข้ างต้ นเป็ นการศึกษาเรืองคําซํ าทีเกิดจากการนําคํายืมภาษาอังกฤษมาใช้ โดยได้กล่าวถึงหมวดคํา
ในภาษาอังกฤษที นํามาใช้ เ ป็ นคําซํ าอย่างภาษาไทย ตลอดจนกล่าวถึงโครงสร้ าง หน้ าที และ
ความหมายของคําซํ าที เกิดจากคํายืมภาษาอังกฤษ อนึง การศึกษาครั งนี เป็ นเพี ยงการศึก ษา
โดยสังเขป ข้ อมูลทีใช้ ศึกษาก็มีอยู่ไม่มากนัก ทั งนี ในอนาคตคําซํ าลักษณะนี อาจมีกัใช้นมากขึ น
เนื องจากอิท ธิ พลของภาษาอัง กฤษที มีต่อ ภาษาไทย ดังนั นจึง น่าจะมีก ารเก็บ รวบรวมข้ อมูล
เพิมเติมและศึกษาเกียวกับคําซํ าชนิดนี อย่างละเอียดในโอกาสต่อไป
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