คําภาษาอังกฤษทีปรากฏในภาษาไทย
อํานาจ ปั กษาสุข
ภาษาอังกฤษเป็ นอีกภาษาหนึงทีมีอิทธิพลต่อการใช้ ภาษาไทย สังเกตได้ จากการทีมีการ
ใช้ ภาษาอังกฤษปะปนกับภาษาไทยอย่างแพร่หลาย คําภาษาอังกฤษทีปะปนอยู่ในภาษาไทยนี
ปรากฏอยู่ในลักษณะต่าง ๆ ดังต่อไปนี
๑. คําภาษาอังกฤษในลักษณะทีเป็ นการลากเข้ าความ เมือไทยรับคํายืมภาษาอังกฤษที
เป็ นคําทีไทยไม่เคยมีใช้ มาก่อนและคําเหล่านันไม่เหมาะกับการออกเสียงของคนไทย คือ คนไทย
ไม่สามารถออกเสียงตามหน่วยเสีย งของภาษาอังกฤษได้ จึงมีก ารลากเสีย ง ทังนี เพื อให้ มีเ สีย ง
เหมือนคําในภาษาไทยทีเป็ นทีรู้จกั กันดีอยู่แล้ ว เช่น
Portuguese
ไทยออกเสียงเป็ น
พุทธเกษ
Corporal (สิบโท)
ไทยออกเสียงเป็ น
ขบป้าลัน
Sergeant (สิบเอก)
ไทยออกเสียงเป็ น
สายัณห์
Royal Patent
ไทยออกเสียงเป็ น
เสือราชพาแตนต์
๒. คําภาษาอังกฤษทีไทยยืมมาแล้ วบัญญัติศพั ท์ใหม่ขนใช้
ึ ในภาษาไทย การบัญญัติศพั ท์
เป็ นการยื ม ความหมายรวมทังความคิ ด รวบยอดของคํ า ภาษาอัง กฤษแล้ วมาบัญ ญั ติ ศัพ ท์
ภาษาไทยหรือภาษาบาลีสนั สกฤตขึนใช้ เอง ตัวอย่างศัพท์ทีใช้ ภาษาไทยในการบัญญัติ เช่น ไฟฟ้า
จากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Electricity ปื นครก จากศัพท์ Mortar ตัวอย่างศัพท์บญ
ั ญัติทีเป็ นคําบาลี
สันสกฤตเช่น วัฒนธรรม บัญญัติจากศัพท์ Culture พีชคณิต บัญญัติจากศัพท์ Algebra หรื อ
กษัยการ ทีใช้ เป็ นศัพท์บญ
ั ญัติแทนภาษาอังกฤษว่า Erosion เป็ นต้ น
ในปั จจุ บั น วงวิ ช าการต่ า ง ๆ ได้ บั ญ ญั ติ ศัพ ท์ ใ นสาขาวิ ช าของตนที รั บ มาจากคํ า
ภาษาอังกฤษออกมาใช้ เช่น ศัพท์ทางการศึกษา จิตวิทยา ภาษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เป็ นต้ น โดย
มีทงที
ั เป็ นศัพท์ภาษาไทยและภาษาบาลีสนั สกฤตดังทีได้ กล่าวมา
๓. นอกจากการบัญญัติศพั ท์ขนใหม่
ึ
แล้ ว คําภาษาอังกฤษยังปรากฏในลักษณะทีเป็ นการ
ยืมปนและการยืมแปลได้ อีกด้ วย
การยืมปน เป็ นคํายืมทีประกอบด้ วยคําไทยส่วนหนึงและคําภาษาอังกฤษส่วนหนึง เช่น ตู้
เซฟ เป็ นศัพท์เกิดจากการยืมปน ระหว่าง ตู้ ซึงเป็ นคําไทยและ เซฟ ทีเป็ นคําภาษาอังกฤษมาจาก
safe หรือ เสือเชิต ก็เป็ นศัพท์ทีเกิดจากการยืมปน โดยคําไทยคือ เสือ คําภาษาอังกฤษคือ เชิต มา
จาก shirt คําไทยทีนํามาประกอบในคํายื มภาษาอังกฤษนีจะช่วยอธิบายและบอกลักษณะของ
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ช่วยให้ เข้ าใจคําศัพท์นนได้
ั ดีขนึ

การยื ม แปล เป็ นคํ า ที สร้ างขึนเพื อใช้ เรี ย กชื อสิ งของหรื อ ความคิ ด ซึ งรั บ มาจากอี ก
วัฒนธรรมหนึงโดยการแปลความหมายของศัพท์เดิมในภาษาทียืมมาแบบคําต่อคําเกิ ดเป็ นคํา
ประสมในภาษาไทย บางครังจะไม่แปลศัพท์ตรง ๆ แต่จะมีการแก้ ไขดัดแปลงบ้ าง คําภาษาอังกฤษ
ในลักษณะของการยืมแปล เช่น เสือฝน (raincoat) กระดาษทราย (sandpaper) เป็ นต้ น
๔. คําภาษาอังกฤษทีปรากฏเป็ นคําทับศัพท์ในภาษาไทย การใช้ คําทับศัพท์ภาษาอังกฤษ
ในภาษาไทยพบได้ ทวไป
ั วิธีการทับศัพท์นีเป็ นการนําคําภาษาอังกฤษมาใช้ ในภาษาไทยมีการถ่าย
เสียงหรือออกเสียงศัพท์นันให้ ใกล้ เคียงกับภาษาดังเดิม อาจมีการเปลียนแปลงบางเสียงเพือให้
ออกเสียงได้ สะดวก แต่ไม่เพียนไปจากคําเดิมมากนัก เช่น
Cocoa
ไทยรับคําภาษาอังกฤษนีมาใช้ วา่
โกโก้
Icecream
ไทยรับคําภาษาอังกฤษนีมาใช้ วา่
ไอศกรีม
Soda
ไทยรับคําภาษาอังกฤษนีมาใช้ วา่
โซดา
นอกจากนี คํ าทับ ศัพท์ ภาษาอังกฤษในภาษาไทยยังมี ลัก ษณะของการตัด เสี ย ง เช่ น
double ไทยใช้ เ ป็ น เบิล entrance ไทยใช้ เ ป็ น เอ็น และการแปลงเสียง เช่น vitamin ไทยใช้
วิตามิน และ sign ไทยแปลงเป็ น เซ็น เป็ นต้ น
๕. คําภาษาอังกฤษทีไทยยืมมาแล้ วมีการกลายความหมายไป การกลายความหมายของ
คําภาษาอังกฤษในภาษาไทยมีหลายรูปแบบดังนี
ความหมายแคบเข้ า คื อ เดิ ม ภาษาอัง กฤษมี ค วามหมายมาก แต่ใ นภาษาไทยใช้
ความหมายน้ อยลงหรือใช้ ความหมายเดียว เช่น คํา report ไทยใช้ แต่ในความหมายว่า รายงาน
แต่สําหรับความหมายทีว่าเสีย งดังอย่างระเบิ ดไทยไม่ได้ นํ ามาใช้ คําว่า บ๋อย ที ไทยรับมาจาก
วัฒนธรรมการกินข้ าวนอกบ้ านของชาวต่างชาติ มาจากคําว่า boy ทีชาวต่างชาติเรี ยกพนักงาน
บริการ แต่คําว่า boy นีกมีหลายความหมายคือหมายถึง เด็กผู้ชายทัวไปหรื อหมายถึงเพือนยาก
ด้ วยก็ได้ แต่ไทยรับคําว่า boy มาเป็ น บ๋อย และใช้ ในความหมายเดียวคือ พนัก งานบริ ก ารใน
ร้ านอาหาร
ความหมายกว้ างออก คือ คํายืมภาษาอังกฤษทีไทยนํามาใช้ อาจมีความหมายเพิมขึนมาก
กว่าเดิมหรือมีความหมายกว้ าง ๆ ไม่เจาะจง เช่น กุดงั ทีมาจากคํา godown นอกจากไทยจะใช้ ใน
ความหมายว่าโรงเก็บสินค้ าแล้ ว ยังหมายถึงรถบรรทุกแบบหนึงหรื อโรงเก็บศพก็ได้ คําว่า แฟน ที
ไทยรับมาจากคํา fanatic แล้ วตัดคําให้ สนลงเหลื
ั
อ fan ซึงนอกจากจะใช้ หมายถึง ผู้หลงใหลคลัง
ไคล้ สิงใดสิงหนึง เช่น แฟนบอล เป็ นต้ นแล้ ว ไทยยังใช้ หมายถึง คูร่ ักหรือสามีก็ได้ ด้วย
ความหมายย้ ายที คือ คําภาษาอังกฤษทีไทยรับมาใช้ ในความหมายทีเปลียนไปจากเดิม
เช่น แฟนซี (fancy) ทีไทยใช้ วา่ แต่งแฟนซี (fancy dress) ความหมายเดิมหมายถึง เครืองแต่งตัวที
แต่งตามความคิดฝั น แต่คนไทยใช้ หมายถึง การแต่งตัวแปลก ๆ มีสีฉดู ฉาดต่าง ๆ เป็ นทีสะดุดตา

หรือคําว่า escort ทีไทยรับมาใช้ โดยหมายถึงเพือนร่วมกินร่วมเทียว แต่ในความหมายเดิมหมายถึง
คูส่ มรส เป็ นต้ น
สิงทีกล่าวมาข้ างต้ น เป็ นลัก ษณะของคําภาษาอังกฤษทีปรากฏในภาษาไทย ลักษณะ
ต่าง ๆ เหล่านีบางครังก่อให้ เกิดปั ญหาในการคิดหาความหมายของคํา โดยลักษณะทีทําให้ เกิด
ปั ญหามีดงั ต่อไปนี
๑. การลากเข้ าความ หรือการออกเสียงคําภาษาอังกฤษให้ มีเสียงเหมือนคําในภาษาไทย
ทําให้ เกิดปั ญหาในการศึกษาคําภาษาอังกฤษในภาษาไทย เนืองจากการลากเข้ าความทําให้ เสียง
ของคําผิดเพียนไปจากเดิมมาก ถ้ าไม่มีรูปศัพท์ภาษาอังกฤษกํากับอยู่ บางครังก็ไม่สามารถบอกได้
ว่าคําที เกิ ดจากการลากเข้ าความนี หมายถึงอะไรและมาจากศัพท์ คําใด เช่น ถ้ าเราพบคําว่า
ฝาสุภ เรศ โดยที ไม่มีคํา ภาษาอังกฤษอยู่ด้ ว ยก็เ ป็ นการยากที จะบอกได้ ว่าคํา ๆ นี มาจากคํ า
ภาษาอังกฤษว่า phosphorus คําว่า พุทธเกษ ถ้ าไม่มีคําว่า Portuguese กํากับอยู่ก็อาจไม่เข้ าใจ
ว่าความหมายของศัพท์คํานี หรือคําว่า สาลี ทีกลายเสียงมาจาก trolley ถ้ าไม่เขียนศัพท์เดิมไว้ ก็
อาจไม่ร้ ูทีมาและความหมายของศัพท์เดิมเป็ นต้ น
๒. การบัญญัติศพั ท์จ ากภาษาอังกฤษก็ เ ป็ นปั ญหาหนึงในการศึกษาคําภาษาอังกฤษ
เนื องจากบางครังศัพท์ บัญ ญัติเ ป็ นภาษาบาลีสัน สกฤตที ไม่ได้ มีความหมายตรงตามรู ป ศัพ ท์
ภาษาอังกฤษเสมอไป เช่น คําว่า เศรษฐศาสตร์ (เศรษฺ ฐ=ยอดเยียมกว่า + ศาสฺตฺร = วิทยาการ
,การศึก ษา) ตามรู ป ศัพท์ หมายถึง วิท ยาการที ยอดเยี ยม แต่ศัพท์ คํานี ใช้ บัญ ญัติแ ทนคําว่า
economics ซึงหมายถึงวิชาว่าด้ วยการผลิต การจําหน่ายจ่ายแจก และการบริโภคใช้ สอยสิงต่าง ๆ
ลักษณะเช่น นีทําให้ เกิ ดปั ญหาในการศึกษาศัพท์ภาษาอังกฤษ ทําให้ เข้ าใจความหมายของคํา
ภาษาอังกฤษผิดไป ถึงแม้ วา่ รู้ด้านภาษาบาลีสนั สกฤตก็ตาม สําหรับผู้ทีไม่มีความรู้ด้านภาษาบาลี
สันสกฤตยิงเป็ นปั ญหาในการศึกษาคําภาษาอังกฤษในภาษาไทย เพราะศัพท์บัญญัติส่วนใหญ่
นิ ย มใช้ ภาษาบาลีสัน สกฤต ดังนันถ้ าไม่มีความรู้ ด้ านนี แล้ วก็เ ป็ นการยากที จะสืบ ค้ น ว่าศัพ ท์
บัญญัติเหล่านีว่ามาจากรากศัพท์ภาษาอังกฤษคําใดและหมายถึงสิงใด
๓. การใช้ คําทับศัพท์ ทําให้ เกิดปั ญหาในการศึกษาคําภาษาอังกฤษทีปรากฏในภาษาไทย
ทังนีเป็ นเพราะปั ญ หาจากการถ่ายเสียงคําภาษาอังกฤษมาเป็ นภาษาไทย โดยเสีย งพยัญชนะ
ภาษาอังกฤษบางตัวสามารถถ่ายเสียงออกมาเป็ นพยัญชนะไทยได้ หลายตัว เช่น c เมือมาเป็ น
ภาษาไทยใช้ ทัง ก และ ค เช่น โกโก้ (cocoa) เครดิต (credit) p แทนด้ วย ป และ พ เช่น แปลน
(plan) และแชมพู (shampoo) หรือ ch เมือมาเป็ นภาษาไทยมีใช้ ทัง ช และ ค เช่น ชอล์ค (chalk)
คัส ซี (chassis) เป็ นต้ น ในทางกลับ กัน พยั ญ ชนะภาษาไทยบางตัว ก็ แ ทนเสี ย งพยัญ ชนะ
ภาษาอังกฤษหลายตัว เช่น
ช ใช้ แทน sh ch เช่น เชิต (shirt) ชอล์ก (chalk) เช็ค (check)

ก ใช้ แทน g c k เช่น เกม (game) ก๊ อก (cock) แร็กเก็ต (racket) เป็ นต้ น
ลักษณะเช่นนีบางครังอาจเป็ นอุปสรรคในการหาทีมาของคําศัพท์ภาษาอังกฤษและทําให้
เกิดความสับสนในเรืองของความหมายได้
การใส่ตวั การันต์ในคําทับศัพท์บางครังทําให้ เกิดการเข้ าใจผิดคิดว่าศัพท์ทียืมมานันเป็ น
คนละคํากันทัง ๆ ทีเป็ นคําเดียวกัน เช่น คําว่า อีเมล กับถุงเมล์ (ถุงไปรษณีย์) ทังสองคํานีมาจาก
คําว่า mail เหมือนกัน แต่สะกดต่างกัน ซึงอาจทําให้ เข้ าใจว่ามาจากคนละคํากัน ทําให้ เข้ าใจ
ความหมายผิดไปได้
คําทับศัพท์ทีมีใช้ ในภาษาไทย นิยมออกเสียงแล้ วตัดคําให้ สนลง
ั ทําให้ เป็ นอุปสรรคในการ
สือสาร บางครังทําให้ สือความไม่ชัดเจนอีกทังยังทําให้ ไม่ทราบถึงทีมาและความหมายทีแท้ จริ ง
ของคําศัพท์ทีนํามาใช้ เช่น ติว มาจาก tutor เบอร์ มาจาก number หรื อ เอ็น มาจาก entrance
เป็ นต้ น
นอกจากนีศัพท์บางคําเรานํามาใช้ ในลักษณะคําทับศัพท์แต่ไปทําให้ เกิดความเข้ าใจผิดใน
เรืองทีมาของคําศัพท์ เช่น เซ็น มาจาก sign แป๊ บ มาจาก pipe เป็ นต้ น
๔. การกลายความหมายก็ทําให้ เ กิ ดปั ญ หาในการศึก ษาคําภาษาอังกฤษที ปรากฏใน
ภาษาไทยเช่นกัน โดยเฉพาะการกลายความหมายแบบย้ ายทีซึงไม่เหลือเค้ าความหมายเดิมอยูเ่ ลย
ซึงเป็ นการทําให้ เข้ าใจความหมายของรากศัพท์เดิมผิดไปด้ วย
นอกจากสิงที กล่าวมาทังหมดแล้ ว ค่านิ ย มของคนในสังคมที มีต่อภาษาอังกฤษก็เ ป็ น
อุปสรรคในการศึกษาความหมายของคําภาษาอังกฤษเพราะจะทําให้ คํากลายความหมายไปจาก
ความหมายเดิมได้ เช่น ไทยใช้ คํา บาร์เบอร์และซาลอน ในความหมายทีคล้ ายคลึงกันแต่ในคนละ
ระดับกัน กล่าวคือ บาร์เบอร์เป็ นร้ านตัดผมธรรมดา ส่วนซาลอนเป็ นร้ านตัดผมทีมีความหรูหรา แต่
ความเป็ นจริงแล้ ว คําซาลอนในภาษาอังกฤษไม่ได้ หมายถึงร้ านตัดผมหรือสิงทีเกียวกับการตัดผม
เลย หากแต่หมายถึงห้ องรับแขกหรื อห้ องแสดงนิทรรศการศิลปะ ค่านิยมดังกล่าวนีทําให้ คนไทย
เกิดความเข้ าใจผิดคิดว่าซาลอนหมายถึงร้ านตัดผม ทัง ๆ ทีในความหมายตามศัพท์เดิมไม่ได้ เป็ น
เช่นนัน
คําภาษาอังกฤษปรากฏในภาษาไทยในหลายลักษณะ บางลักษณะทําให้ เกิดปั ญหาใน
การศึกษาความหมายของคําภาษาอังกฤษเหล่านัน ดังนันผู้ศึกษาต้ องตระหนักถึงลักษณะทีจะ
เป็ นปั ญ หาและอุป สรรคในการศึก ษา เพื อที จะได้ เข้ า ใจในความหมายและที มาของศัพ ท์
ภาษาอังกฤษได้ อย่างถูกต้ อง

