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บทคัดยอ
บทความนี้เปนการศึกษาภาพสะทอนทางสังคมและวัฒนธรรมของไทย
และเกาหลี จากการวิเคราะหคำยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทยและภาษาเกาหลี
ดวยแนวคิดเรื่องความสอดคลองระหวางวัฒนธรรมของผูใหกับวัฒนธรรมของ
ผูรับของ T’sou (1975) แหลงขอมูลหลักที่ใชศึกษาคำยืมภาษาอังกฤษใน
ภาษาไทย คือ พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 และขอมูลคำยืม
ภาษาอังกฤษในภาษาเกาหลีจาก Dictionary of Loanwords in Century 21
(2004)
ผลการศึกษาพบวา คำยืมภาษาอังกฤษทั้งในภาษาไทยและภาษาเกาหลีมี
7 ประเภท แตละประเภทมีปริมาณการใชมากนอยไมเทากันในทัง้ สองภาษา ทัง้ นี้
สะทอนใหเห็นวา สังคมวัฒนธรรมเกาหลีมีความสอดคลองกับวัฒนธรรมของ
ผูใชภาษาอังกฤษโดยเฉพาะกับสหรัฐอเมริกามากกวาสังคมวัฒนธรรมของไทย
คำสำคัญ: คำยืมภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาเกาหลี นัยทางสังคมวัฒนธรรม
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Abstract
The purpose of this research is to study a reﬂection of social
and culture of Thai and Korean from analysis of English loanwords
in Thai and Korean language from concept of concordance
between giver culture and receiver culture of T’sou (1975) by using
data of English loanwords in Thai language from the Royal Institute
Dictionary B.E. 2542 and data of English loanwords in Korean
language from Dictionary of Loanwords in Century 21(2004)
The result of the study found that there are 7 types of English
loanwords both in Thai language and Korean language, there are
not be equal of amount types each. Nevertheless, reﬂect the
concordance of Korean socio-cultural with English user culture,
especially United State of America more than Thai socio-cultural.
Keywords: English loanwords, Thai language, Korean language,
socio-culture signiﬁcance
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บทนำ
แมวา ภาษาอังกฤษจะมีคำยืมจากภาษาอืน่ ๆ อยูก วารอยละ 80 โดยเฉพาะ
คำยืมจากภาษาในแถบยุโรปและตะวันออกไกล แตขณะเดียวกัน ภาษาอังกฤษ
ก็มีอิทธิพลตอภาษาของวัฒนธรรมอื่นหลายภาษาทั่วโลกในฐานะคำยืม
การยืมภาษา (linguistic borrowing) เปนปรากฏการณอยางหนึ่งทาง
ภาษาทีเ่ กิดขึน้ ควบคูก บั การยืม-รับวัฒนธรรมในทางสังคม และเปนสาเหตุสำคัญ
ตอการเปลี่ยนแปลงของภาษา ทั้งนี้ ลักษณะของการยืมภาษาที่สังเกตเห็นได
ชัดเจนและกระทำไดงายนั่นคือ การยืมคำ (word borrowing) ดวยเหตุนี้
หากเราสังเกตเห็นคำยืม (loanwords) ในภาษาใดยอมหมายความวา เจาของ
ภาษานั้นไดยืมหรือรับวัฒนธรรมอื่นเขามาใชในวัฒนธรรมของตน ดังนั้น การที่
ภาษาตาง ๆ มีคำยืมจากภาษาอังกฤษ จึงเปนหลักฐานบงชี้ใหเห็นถึงการยืม
วัฒนธรรมจากชนชาติที่ใชภาษาอังกฤษนั่นเอง มูลเหตุสำคัญที่วัฒนธรรมของ
ผูใชภาษาอังกฤษไดสัมผัสกับวัฒนธรรมของชนชาติอื่น และเขาไปมีอิทธิพลตอ
ภาษานัน้ อาจเนือ่ งมาจากการลาอาณานิคม การคาและเศรษฐกิจ การทำสงคราม
การทองเที่ยว การศึกษา ฯลฯ โดยเฉพาะตั้งแตศตวรรษที่ 19 เปนตนมา
ผลกระทบจากความเจริญกาวหนาทางเทคโนโลยีของประเทศสหรัฐอเมริกา
อังกฤษ และหลายประเทศในซีกโลกตะวันตกไดทำใหคำศัพทของภาษาอังกฤษ
หลั่งไหลสูภาษาตางประเทศอื่นอยางมากมาย
ประเทศไทยและสาธารณรัฐเกาหลีเปนสองประเทศที่มีความสัมพันธกับ
ประเทศผูใชภาษาอังกฤษมาชานาน และยังเปนผูรับวิทยาการและเทคโนโลยี
ของประเทศเหลานั้นมาปรับใชและพัฒนาประเทศของตนอยางตอเนื่องจวบจน
ปจจุบนั ทำใหทง้ั ภาษาไทยและภาษาเกาหลีมคี ำยืมภาษาอังกฤษในรูปแบบตางๆ
อยูเปนจำนวนมาก
ตามทีไ่ ดกลาวถึงแลวขางตนวา การยืมภาษานัน้ สัมพันธกบั การยืมวัฒนธรรม
การศึกษาคำยืมภาษาอังกฤษจึงยอมสะทอนใหเห็นภาพความเปลีย่ นแปลงพัฒนา
ของสังคมวัฒนธรรมได บทความนี้มีวัตถุประสงคที่จะนำเสนอผลการวิเคราะห
ลักษณะคำยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทยและภาษาเกาหลีในแงที่เกี่ยวของกับ
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นัยทางสังคมและวัฒนธรรมของทั้งสองประเทศ เพื่อแสดงใหเห็นความสัมพันธ
ใกลชิดระหวางวัฒนธรรมของผูใชภาษาอังกฤษกับวัฒนธรรมไทยและเกาหลี
ประวัติการยืมคำภาษาอังกฤษของไทยและเกาหลี
หลักฐานการยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทยนาจะสันนิษฐานไดจากหลักฐาน
การเริ่มติดตอสัมพันธกันระหวางไทยกับชนชาติที่ใชภาษาอังกฤษ สมัยกรุงศรี
อยุธยา (พ.ศ. 2155) ในแผนดินของสมเด็จ พระเอกาทศรถ พระเจาเจมสที่ 1
สงพระราชสาสนมาเจริญสัมพันธไมตรีและไดจัดตั้งสถานีการคาขึ้น นอกจากนี้
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว อังกฤษสงทูตเขามาขอทำสัญญา
คาขายถึง 2 ครั้ง ไดแก รอยเอกเฮนรี่ เบอรนี ในป พ.ศ. 2369 และเซอรเจมส
บรุค ในป พ.ศ. 2393 ตามลำดับ จนกระทั่ง รัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูห วั ไดมกี ารทำสนธิสญ
ั ญาสิทธิสภาพนอกอาณาเขตกับอังกฤษ
ซึ่งแสดงใหเห็นวาขณะนั้นชาวอังกฤษนาจะเขามาทำการคา การทูตและเผยแพร
ศาสนาในประเทศไทยคอนขางมากแลว หลังจากนั้นก็มีการตกลงในสนธิสัญญา
หลายฉบับเพื่อติดตอคาขายกันเรื่อยมาจนนำไปสูการสงอัครราชทูตไทยคนแรก
ไปประจำอยู ณ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ในป พ.ศ. 2440 ซึ่งเปน
รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั และพระองคยงั เสด็จประพาส
ยุโรปเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีและนำความเจริญดานตาง ๆ เชน การคา การทหาร
และตำรวจ การเมือง การคมนาคมมาสูประเทศไทย (จันจิรา จิตตะวิริยะพงษ,
2546: 126-127) กิจกรรมที่พัฒนาความ เจริญใหเกิดขึ้นเหลานี้ทำใหสันนิษฐาน
ไดวาบรรดาเจานายและขาราชการไทยคงไดมีโอกาสศึกษาและสื่อสารภาษา
อังกฤษกันคอนขางแพรหลาย จนกลาวไดวา ภาษาอังกฤษเริ่มหลั่งไหลเขามาใน
ภาษาไทย ในสมัยนี้และกระจายไปสูประชาชนทั่วไปพรอมกับความเจริญดาน
ตาง ๆ มากขึ้น โดยเฉพาะหลังจากสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เปนตนมา
ซึ่งมีนักเรียนไทยกลับมาจากการศึกษาในยุโรปและอเมริกา รวมถึงปจจัยความ
สะดวกของการเดินทาง การขยายตัวทางอุตสาหกรรม การศึกษา และการ
สื่อสารมวลชน ฯลฯ (Nacaskul, 1979: 153 อางถึงใน อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ,
2525 : 67)
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สวนจุดเริ่มตนสำคัญของกระแสคำยืมภาษาอังกฤษในภาษา เกาหลีเริ่มขึ้น
ในศตวรรษที่ 17 ผานจีน ซึ่งในขณะนั้นไดรับความคิด และวิทยาการจาก
ตะวันตกเขามาแลว เชน กลองโทรทรรศน นาิกาปลุก หนังสือดาราศาสตร
ซึ่งเห็นไดจากการเปรียบเทียบคำ ภาษาเกาหลีกับภาษาจีน ดังคำวา telescope
‘กลองโทรทรรศน’ ภาษาจีนใชคำวา wangyuanjing ซึ่งเปนการรวมกันของ
หนวยความหมาย วาทางไกล, สะทอนและกระจก สวนภาษาเกาหลีใชคำวา
망원경 [maŋwɔnkjɔŋ] ซึ่งเกิดจากหนวยความหมาย 3 หนวยความหมาย
และมีลักษณะทางเสียงเชนเดียวกับภาษาจีน แตในปจจุบันคนเกาหลี นิยมพูดวา
텔레스꼬프 [thelesɯkʼophɯ] มากกวา หรือ คำวา telephone
‘โทรศัพท’ ภาษาเกาหลีใชคำวา 전화 [tsɔhwa] ซึ่งปฏิภาคกับคำภาษาจีนวา
dienhua และในภาษาญี่ปุน denwa ซึ่งมาจากหนวยความหมายวาไฟฟาและ
พูดในภาษาจีนนั่นเอง (Taylor and Taylor, n.d.) จนกระทั่งตนศตวรรษที่ 20
การรับอิทธิพลภาษาอังกฤษเขามาในภาษาเกาหลีนั้นยังรับผานภาษาญี่ปุน
อีกดวย ซึ่งเกิดขึ้นระหวางป ค.ศ. 1910-1945 เนื่องมาจากการที่เกาหลีตกเปน
เมืองขึ้นของญี่ปุน ซึ่งขณะนั้นญี่ปุนกำลังสนใจวัฒนธรรมของตะวันตก เชน
คำวา biniru ‘ไวนิล’, kopi ‘กาแฟ’ จนกระทั่ง ชวงสงครามเกาหลี (ค.ศ.
1950-1953) เทคโนโลยีทางการทหารและทหารอเมริกันที่มาประจำการใน
คาบสมุทรเกาหลีไดทำใหคำยืมภาษาอังกฤษหลั่งไหลเขามาในภาษาเกาหลี
โดยตรง เชน คำวา tank ‘รถถัง’ rocket ‘จรวด’ และ missile ‘มิสไซล’
ซึ่งภาษาเกาหลีออกเสียงวา 탱크 [thɛŋ] , 로케트 [roketɯ] และ 미사일
[misaʔil] ตามลำดับ ปจจัยสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ การพัฒนาประเทศไปสู
ความทันสมัยของเกาหลีในชวง 40 ปที่ผานมา ซึ่งตองรับเอาเทคโนโลยี และ
ความคิดจากตะวันตกโดยเฉพาะอยางยิ่งจากสหรัฐอเมริกานั้น ไดทำใหคำยืม
ภาษาอังกฤษในภาษาเกาหลีเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว (Tyson, 1993 : 29)
ลักษณะการรับคำยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทยและภาษาเกาหลี
คำยืมภาษาตางประเทศที่ปรากฏในภาษาใดภาษาหนึ่งสัมพันธ กับการรับ
วัฒนธรรมตางชาติเขามาในวัฒนธรรมของตน ซึ่งวัฒนธรรมที่รับเขามานั้น
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อนุมานไดวานาจะเปนสิ่งใหมหรือดีกวาสิ่งเดิมที่มีอยูในวัฒนธรรมของตน
นอกจากนัน้ การสัมผัสหรือรับวัฒนธรรมตางชาติอาจเกิดขึน้ จากความจำเปนอืน่
ซึ่งสงผลตอลักษณะของคำยืมที่ใชเรียก วัฒนธรรมเหลานั้นดวย
ไทยและเกาหลีมีปฏิสัมพันธกับชาติตะวันตกมาชานาน โดยเฉพาะกับชาติ
ที่ใชภาษาอังกฤษซึ่งมีบทบาทตอภูมิภาคเอเชียที่ไทยและเกาหลีตั้งอยูคอนขาง
มาก จึงทำใหภาษาไทยและภาษาเกาหลี ปรากฏคำยืมภาษาอังกฤษเพื่อใชเรียก
หรืออางถึงวัฒนธรรมที่ไดรับมาจำนวนมากดวยเชนกัน ในที่นี้ ผูเขียนจะจำแนก
ลักษณะการยืมคำ ภาษาอังกฤษในภาษาไทยและภาษาเกาหลีออกเปนรูปแบบ
ตางๆ เพื่อนำไปสูการวิเคราะหที่แสดงถึงความสัมพันธกับการรับวัฒนธรรม
ตามแนวคิดของ T’sou (1975) ตอไป
ขอมูลภาษาไทยเก็บรวบรวมจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542
(2546) เปนแหลงขอมูลหลัก และขอมูลภาษาเกาหลี รวบรวมจากพจนานุกรม
คำยืมในศตวรรษที่ 21 (Dictionary of loan words in Century 21) (Yu and
Ji, 2004) เปนแหลงขอมูลหลัก ซึง่ เปนขอมูลภาษาเกาหลีทใ่ี ชพดู กันในสาธารณรัฐ
เกาหลี (เกาหลีใต) เทานั้น นอกจากนี้ขอมูลทั้งสองภาษายังรวบรวมจาก
แหลงอื่น ไดแก อินเทอรเน็ต และหนังสือ-ตำราเรียน คำยืมภาษาอังกฤษ
ในภาษาไทยและภาษาเกาหลีดังกลาวสามารถจำแนกตามลักษณะของคำเปน
ประเภทตางๆ ดังนี้
1. การทับศัพท (Phonetic Substitution)
การทับศัพท คือ การนำคำภาษาอังกฤษเขามาใชโดยพยายามออกเสียงให
ใกลเคียงกับคำเดิมมากที่สุด โดยใชความคุนเคยในระบบเสียงของภาษาตนเอง
หรืออาจตัดเสียงบางพยางคของคำ คำยืมภาษาอังกฤษลักษณะนีพ้ บทัง้ ในภาษาไทย
และภาษาเกาหลีมากพอๆ กัน เชน
‘game’
‘ice cream’
‘football’
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ภาษาไทย
“เกม”
“ไอศกรีม”
“ฟุตบอล”
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‘vitamin’
‘double’
‘air conditioner’
‘game’
‘ice cream ‘
‘camera’
‘television’
‘apartment’
‘air conditioner’

“วิตามิน”
“ดับเบิ้ล, เบิ้ล”
“แอร”
ภาษาเกาหลี

“게임”[ke Ɂim]
“아이스크림” [ʔaisukurim]

“카메라” [k ͪamera]

“ 텔레비전”[t ͪelepicon]

“아파트”[ʔap ͪat ͪɨ]

“에어컨”[ʔeʔək ͪən]

2. การลากเขาความ (Popular Etymology)
การลากเขาความ คือ การพยายามออกเสียงคำยืมภาษาอังกฤษใหเปน
เสียงในภาษาของผูรับขอมูลที่รวบรวมมาไดนั้น พบคำยืมลักษณะนี้ในภาษาไทย
เทานั้น เชน
ภาษาไทย
‘uniform’
“อยูในฟอรม”
‘Royal patent’
“ราชปะแตน”
‘commercial’
“กัมมาจล”
‘book club’
“บุคคลัภย”
‘government’
“กัดฟนมัน”
3. การแปลศัพทหรือการบัญญัติศัพท (Loan Translation or Word
Building)
การแปลศัพทหรือการบัญญัติศัพท คือ การแปลความหมายหรือสรางคำ
ขึน้ ใหมเพือ่ ใชเรียกชือ่ สิง่ ของหรือความคิดในคำยืมภาษาอังกฤษ โดยใชภาษาของ
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ตนเองหรือภาษาอื่นที่คุนเคยกวา ภาษาไทยอาจแปลหรือสรางคำโดยใชคำไทย
หรือคำบาลีสันสกฤต และภาษาเกาหลีอาจแปลหรือสรางคำโดยใชคำเกาหลี
หรือคำจีน คำยืมลักษณะนี้พบทั้งใน ภาษาไทยและภาษาเกาหลี เชน
‘bank’
‘movie’
‘calculator’
‘culture’
‘satellite’

‘bank’
‘movie’
‘calculator’
‘passenger’
‘business’

ภาษาไทย
“ธนาคาร”
“ภาพยนตร”
“เครื่องคิดเลข”
“วัฒนธรรม”
“ดาวเทียม”
ภาษาเกาหลี
“은행” [ʔɨnhԑŋ]
“영화”[ʔəŋhwa]
“계산기” [kyesanɡi]
“승객”[sɨŋɡԑɡ]
“산업”[sanʔəb]

4. การยืมปน (Loan Blend)
การยืมปน คือ การนำคำยืมภาษาอังกฤษมาปนกับคำในภาษาของผูร บั
โดยคำทีน่ ำมาปนจะอธิบายความหมายของคำยืมในแงลกั ษณะ วัตถุประสงค ชนิด
ประเภท ฯลฯ เพือ่ ใหเกิดเปนหนวยความหมายใหม คำยืมลักษณะนี้พบในทั้ง
สองภาษา แตพบเปนจำนวนมากในภาษาเกาหลี ตัวอยางในภาษาไทย เชน
อินเตอร ตูโชว ซุปเปอรจิ๋ว สวิทชไฟ เสียงโหวต สวนตัวอยางในภาษาเกาหลี
ไดแก
‘การตระเวนหารานอาหารอรอย’
“맛캉스”
(맛 + vacance) [matk ͪaŋsɨ]

34

คำยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทยและภาษาเกาหลีกับนัยทางสังคมวัฒนธรรม

Journal of International Studies, Prince of Songkla University Vol. 7 No. 2:July - December 2017

‘โทรศัพทมือถือ’
“휴대폰”

‘หัวหอมที่หั่นเปนแวน’

(휴대 + telephone)

[hytԑp ͪol]

(양파 + ring) [yaŋp ͪariŋ]
‘กางเกงขาสั้นที่ใสเปนชั้นใน’
“삼각 팬티” (삼각 + panty) [samɡaɡ p ͪant
‘คนที่ใชคำสบถเปนปกตินิสัย’
“욕티즌”
(욕 + netizen) [yoɡ t ͪicɨn]
“양파링”

ͪi]

5. การผสมคำยืม (Loan Gloss)
การผสมคำยืม คือ การนำคำยืมภาษาอังกฤษมาผสมกับคำในภาษาของ
ผูรับคลายกับ loan blend แตการผสมคำยืมนี้ คำในภาษาของตนนำมาผสม
เพื่อชวยไขความใหแกคำยืม โดยจะมีความหมายซ้ำ หรืออยูใ นกลุม ความหมาย
เดียวกับคำยืม คำยืมลักษณะนีพ้ บในภาษาไทยมากกวาภาษาเกาหลี ซึ่งขอมูลที่
รวบรวมไดในภาษาเกาหลีพบเพียงหนึ่งคำ เชน
‘jean’
‘shirt’
‘bus’
‘cake’
‘linen’
‘jean’

ภาษาไทย
“กางเกงยีน”
“เสื้อเชิ้ต”
“รถบัส”
“ขนมเคก”
“ผาลินิน”
ภาษาเกาหลี

“청바지” [c ͪəŋpaci]

6. การยืมกระสวนคำ (Loan Shift)
การยืมกระสวนคำ คือ การนำคำในภาษาของตนที่มีความหมายตรงกับ
English Loanwords in Thai and Korean Languages: Aspect of Socio-Cultural
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คำยืมภาษาอังกฤษมาประกอบกันตามกระสวนของคำยืมภาษาอังกฤษ คำยืม
ลักษณะนี้พบทั้งในภาษาไทยและภาษาเกาหลี เชน
‘black market’
‘right hand’
‘stand point’
‘table spoon’
‘black sheep’
‘black market’
‘right hand’
‘night bazaar’
‘mini skirt’
‘subway’

ภาษาไทย
“ตลาดมืด”
“มือขวา”
“จุดยืน”
“ชอนโตะ”
“แกะดำ”
ภาษาเกาหลี
“암시장”[ʔamsicaŋ]
“왼팔”[wenp ͪa]

“야시장”[yasicaŋ]

“짧은치마”[cʼalpɨn cima]
“지하철” [cihachə]

7. การแทนที่ (Substitution)
การแทนที่ คือ การใชคำยืมภาษาอังกฤษแทนคำทีม่ อี ยูแ ลวในภาษาของตน
ซึ ่ งเป น ผลลบต อ วั ฒนธรรมทางภาษาตรงกัน ขามกับ การทั บศั พ ท น ั ้ น ถื อ ว า
ใหผลทางบวกเพราะการทับศัพททำใหมีหนวยความหมายและหนวยคำเพิ่ม
มากขึ้น คำยืมลักษณะนี้พบวาในภาษาเกาหลีมีใชมากกวาในภาษาไทย เชน
ภาษาไทย
‘bank’
“แบงค” ใชแทนคำวา
‘meeting’ “มีตติ้ง” ใชแทนคำวา
‘boss’
“บอส” ใชแทนคำวา
‘test’
“เทสต” ใชแทนคำวา
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“ธนาคาร”
“ประชุม”
“เจานาย”
“การสอบ, การทดสอบ”
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‘party’

“ปารตี้” ใชแทนคำวา “สังสรรค”

ภาษาเกาหลี
‘bank’ “뱅크”[pɛŋk ͪɨ] ใชแทนคำวา
‘candy’ “캔디” [k ͪɛndi] ใชแทนคำวา
‘ofﬁce’ “오피스”[ʔop ͪisɨ] ใชแทนคำวา
‘news’ “뉴스”[nyusɨ] ใชแทนคำวา
‘garden’ “가든”[kadɨn] ใชแทนคำวา

“은행”[ʔɨnhɛŋ]
“사탕” [sataŋ]
“사무실”[samusil]
“소식”[sosiɡ]
“잔디밭”[candipat]

ความสัมพันธของรูปแบบคำยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทยและภาษาเกาหลี
กับลักษณะของวัฒนธรรม
ลักษณะของคำยืมในประเภทตางๆ ขางตน สามารถนำมาวิเคราะหตอไป
โดยใชแนวคิดของ T’sou (1975 อางถึงในอมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2525 :
72-73) ที่กลาวถึง เรื่องความสอดคลองระหวางวัฒนธรรมของผูใหกับวัฒนธรรม
ของผูรับ โดยความสอดคลอง (compatibility) ของ T’sou นั้นมีคุณสมบัติ 3
ประการ ไดแก ความเขาถึงได (accessibility) ความพอใจ (agreeability)
และความคุนเคย (familiarity) คุณสมบัติทั้ง 3 ประการเมื่อนำมาใชวิเคราะห
รูปแบบคำยืมแลวสามารถนำไปสูความเขาใจในปจจัยที่เปนมูลเหตุใหคำยืมมีรูป
แบบแตกตางกัน ดังนี้
การยืมคำในขอ 1 และ 5 คือ การทับศัพทและการผสมคำยืม บงชี้วา
วัตถุทางวัฒนธรรมนั้นครั้งหนึ่งจะตองเปนสิ่งใหมในภาษาผูรับ คือ ภาษาไทย
และภาษาเกาหลี และคงเปนสิ่งที่เขาถึงได มีความพอใจ และความคุนเคย
กลาวคือ สิ่งนั้นมีความเปนรูปธรรม เปนที่ยอมรับและใชประโยชนไดไมยาก
รวมถึงอาจสามารถเทียบเคียงไดกับสิ่งที่มีอยูในวัฒนธรรมเดิมของตน ตรงกัน
ขามโดยสิ้นเชิงกับคำยืมในขอ 2 3 และ 6 คือการลากเขาความ การแปลศัพท
หรือศัพทบัญญัติ และการยืมกระสวนคำ ซึ่งเปนวัฒนธรรมที่ผูรับสามารถเขาถึง
ไดนอย มีความพอใจนอยกวาและคุนเคยนอยกวา เนื่องจากวัฒนธรรมเหลานั้น
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มีความเปนนามธรรมสูง หรือแปลกไปมากจากสิ่งที่มีอยูเดิมในวัฒนธรรมของตน
ซึง่ ไมสอดคลองนักกับรูปแบบวิถชี วี ติ ทีด่ ำเนินอยู ดังนัน้ ในวัฒนธรรมของไทยและ
เกาหลีจึงตองแปลงคำยืมนั้นเปนคำในภาษาของตนเองหรือภาษาที่คุนเคยและ
เขาใจงายขึ้น โดยคำยืมในลักษณะนี้ก็ยังอางถึงสิ่งๆ เดียวกับในวัฒนธรรมที่ไทย
และเกาหลีรับมา
สวนการยืมคำในขอ 4 คือ การยืมปน กลาวไดวา วัฒนธรรมของคำยืมใน
กลุ  ม นี ้ ค งเป น วั ฒ นธรรมที ่ ไ ทยและเกาหลี ม ี ค วามคุ  น เคยอยู  ค  อ นข า งมาก
จึ ง สามารถนำคำยื ม นั ้ น มาสร า งสรรค โ ดยผนวกเข า กั บ คำในภาษาของตน
และยังคงไวซง่ึ รองรอยของการรับวัฒนธรรมใหมทใ่ี หพลังและสีสนั แกการสือ่ สาร
แตหากความคุนเคยตอวัฒนธรรมที่รับมามีมากขึ้นก็อาจนำไปสูการใชคำยืมใน
ขอ 7 คือ การแทนที่ ซึ่งสวนใหญมักปรากฏในหมูผูมีการศึกษาหรือสถานภาพ
ทางสังคมสูง
กลาวไดวา รูปแบบตางๆ ของคำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในภาษาไทย
และภาษาเกาหลีนั้นขึ้นอยูกับลักษณะความสอดคลองระหวางวัฒนธรรมที่รับ
มากับวัฒนธรรมเดิมของผูใชภาษา หากวัฒนธรรมที่รับมามีความเปนรูปธรรม
สามารถเขาถึงได มีความพอใจและคุน เคย ก็สง ผลใหมกี ารใชคำยืมนัน้ ในลักษณะ
ทีใ่ กลเคียงกับคำในภาษาเดิม แตหากวัฒนธรรมทีร่ บั มามีความเปนนามธรรมเขาถึง
ไดยาก พึงพอใจและคุนเคยนอยก็จะดัดแปลงคำยืมดวยภาษาของผูรับนั่นเอง
นัยทางสังคมวัฒนธรรมไทยและเกาหลีที่สะทอนจากคำยืมภาษาอังกฤษ
รูปแบบตางๆ ของคำยืมภาษาอังกฤษในภาษาไทยและภาษาเกาหลีมีความ
แตกตางกัน อันเปนผลจากลักษณะทางวัฒนธรรมเดิมในภาษาไทยและเกาหลีที่
สั ม พั น ธ ก ั บ วั ฒ นธรรมใหม ข องผู  ใช ภ าษาอั ง กฤษดั ง ที ่ ก ล า วถึ ง ไปแล ว นั ้ น
อยางไรก็ตาม เมือ่ วิเคราะหถงึ รูปแบบและความแพรหลายของคำยืมภาษาอังกฤษ
ทีป่ รากฏในภาษาไทยและภาษาเกาหลี ยังแสดงใหเห็นถึงนัยทางสังคมวัฒนธรรม
ของทั้งสองประเทศที่นาสนใจอีกดวย กลาวคือ สังคมเกาหลีมีความใกลชิดกับ
วัฒนธรรมของผูใ ชภาษาอังกฤษมากกวาสังคมไทย เนือ่ งจากภาษาเกาหลีไมปรากฏ
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คำยืมในลักษณะการลากเขาความ และมีการใชคำยืมประเภทการผสมคำยืม
นอยกวาภาษาไทย ขณะเดียวกันภาษาเกาหลียังปรากฏการใชคำยืมในลักษณะ
แทนที่เปนจำนวนมาก
ปรากฏการณของคำยืมในลักษณะการลากเขาความนั้น มักปรากฏในยุค
สมัยทีค่ นไทยยังไมคนุ เคยกับเสียงในภาษาอังกฤษ จึงมักแปลงคำทีไ่ ดยนิ เหลานัน้
ใหพองหรือคลายกับเสียงของคำที่มีใชในภาษาไทย แตยังคงมีความหมายอยาง
เดียวกับคำยืม จนเมื่อมีความคุนเคยมากขึ้นคำยืมลักษณะนี้จึงคอยลดจำนวนลง
อยางไรก็ตามในภาษาเกาหลีไมปรากฏคำยืมแบบลากเขาความ สวนหนึง่ อาจเปน
เพราะวา ในระยะแรกนั้นภาษาเกาหลีไดรับอิทธิพลคำยืมภาษาอังกฤษผานจีน
ซึ่งภาษาจีนนิยมใชในรูปของคำยืมแปลมากกวา เนื่องมาจากจีนมีลักษณะของ
การตอตานวัฒนธรรมตางชาติสูง (T’sou, 1975 : 462 อางถึงใน อมรา
ประสิทธิรัฐสินธุ, 2525: 74) ภาษาเกาหลีจึงใชคำยืมเหลานั้นตามคำภาษาจีน
ซึง่ เกาหลีมคี วามคุน เคยกับภาษาจีนเปนทุนเดิมอยูแ ลว อยางไรก็ตาม ในตนศตวรรษ
ที่ 20 เกาหลีสัมพันธกับชาติตะวันตกมากขึ้นและไดรับอิทธิพลจากภาษาอังกฤษ
โดยตรง ก็ไมพบวาคนเกาหลีใชคำยืมในลักษณะการลากเขาความ นอกจากนี้
รูปแบบการผสมคำยืมที่ใชเพื่อไขความคำยืมนั้น ในภาษาเกาหลีก็ปรากฏอยู
นอยกวาภาษาไทยมาก ซึ่งสะทอนใหเห็นวา คนเกาหลีมีความเขาใจและคุนเคย
กับคำยืมภาษาอังกฤษมากกวาคนไทย หรือกลาวไดวาคนเกาหลีมีความใกลชิด
กับวัฒนธรรมของผูใชภาษาอังกฤษมากกวาคนไทยนั่นเอง
ความใกลชิดของคนเกาหลีกับวัฒนธรรมของผูใชภาษาอังกฤษดังกลาว
สอดคลองกับสภาพสังคมและเหตุการณประวัติศาสตรที่สำคัญ คือ สงคราม
เกาหลี ซึ่งมีผลตอความสัมพันธอันแนนแฟนระหวางเกาหลีใตกับสหรัฐอเมริกา
ในฐานะพันธมิตรสำคัญทีร่ ว มทำสงครามตอตานการครอบงำของลัทธิคอมมิวนิสต
และสหรัฐอเมริกายังไดสง ทหารกวาหมืน่ นายมาประจำการทีเ่ กาหลีใต ซึง่ นอกจาก
จะชวยสงเสริมสัมพันธไมตรีที่ดีแลว บทบาทของสหรัฐอเมริกาในสงครามครั้งนี้
ยังแสดงใหเห็นถึงความเปนผูน ำทางดานเทคโนโลยีทหาร และความเจริญกาวหนา
ของโลกตะวันตกในดานตางๆ แกเกาหลีอีกดวย โดยนัยนี้จึงทำใหชาวเกาหลี
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มีทัศนคติที่ดีตอภาษาอังกฤษ และใหคุณคาในฐานะที่เปนภาษาที่มีศักดิ์ศรี
ภาษาแหงความทันสมัยและเปนภาษาของผูมีการศึกษา จนถึงกับมีการเรียน
การสอนภาษาอังกฤษในระบบการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามา
นานกวา 40 ปแลว (Allan, 1986 : 244 ; Lee, 1989 : 35) เมื่อสงคราม
เกาหลีสิ้นสุดลง การมุงพัฒนาและผลักดันประเทศไปสูความทันสมัยยิ่งทำให
เกาหลีใหความสำคัญแกภาษาอังกฤษมากขึ้น จนเกาหลีสามารถนำประเทศไปสู
ประเทศอุตสาหกรรมใหม (นิคส) ไดในป ค.ศ. 1970 ซึ่งใชเวลาเพียงไมนานนัก
นอกจากนี้ ปริศ วงศธนเสน (2551: 10) กลาวถึง ลักษณะอุปนิสยั ของคนเกาหลี
ไวประการหนึ่งวา นิยมการเปลี่ยนแปลงสูความเปนสากล โดยภาษาอังกฤษ
เปนตัวอยางสำคัญทีถ่ กู นำมาใชอธิบายอุปนิสยั นี้ ทัง้ ในแงการใหความสำคัญตอการ
เรียนภาษาอังกฤษ การสอบเขาทำงานที่ตองอาศัยความสามารถภาษาอังกฤษ
รวมไปถึงการเลือกประเทศแถบตะวันตกที่ใชภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการ
เพื่อการศึกษาในตางประเทศ เปนตน ปรากฏการณทางสังคมเชนนี้จึงไมนา
แปลกนักที่คนเกาหลีมีการใชคำยืมในลักษณะการแทนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
ยิง่ ไปกวานัน้ หากพิจารณาลงไปในการใชคำยืมประเภทแทนที่ (substitution)
ก็จะพบขอบงชี้ที่ยืนยันถึงความสัมพันธที่จำเพาะเจาะจงลงไปไดอีกวา เกาหลีมี
ความใกลชิดกับวัฒนธรรมผูใชภาษาอังกฤษ ซึ่งในที่นี้คือ สหรัฐอเมริกามากที่สุด
เนื่องจากคำยืมภาษาอังกฤษที่เกาหลีใชในลักษณะแทนที่นั้นจะใชในความหมาย
เดียวกับชาวอเมริกัน เชน ความหมายวา ‘เขาแถว’ คนเกาหลีจะใชคำวา line
เหมือนกับคนอเมริกัน ขณะที่ภาษาอังกฤษแบบอังกฤษจะใชคำวา queue หรือ
คำวา subway ในภาษาอังกฤษแบบอังกฤษมีความหมายวา ‘รถไฟใตดินหรือ
อุโมงคใตดิน’ ก็ได สวนภาษาอังกฤษแบบอเมริกันจะมีความหมายวา ‘รถไฟ
ใตดิน’ ทวาคนเกาหลีเลือกใชในความหมายเดียวกับภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน
รวมไปถึงคำอื่นๆ อีกจำนวนมากคนเกาหลีก็เลือกจะใชคำศัพทภาษาอังกฤษ
แบบอเมริกัน เชน elevator ‘ลิฟท’, apartment ‘หองชุดพักอาศัย’, can
‘กระปอง’, fall ‘ฤดูใบไมรวง’, schedule ‘ตารางเวลา’ ขณะที่ภาษาอังกฤษ
แบบอังกฤษจะใชศัพท lift, ﬂat, tin, autumn และ timetable ตามลำดับ
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เมือ่ เปรียบเทียบสังคมเกาหลีกบั สังคมไทย โดยอิงขอมูลอิทธิพลคำยืมภาษา
อังกฤษจึงทำใหเห็นภาพการเปดรับวัฒนธรรมของผูใชภาษาอังกฤษในทั้งสอง
ประเทศไดชัดเจน กลาวคือสังคมเกาหลีมีการเปดรับวัฒนธรรมของผูใชภาษา
อังกฤษกวางขวางกวาสังคมไทย ถึงแมวาโดยผิวเผินจะเห็นวาคนไทยมีทัศนคติ
และคานิยมที่ดีตอภาษาอังกฤษ แตโดยพื้นฐานแลวไทยก็อาจไมไดเปดรับตัว
วัฒนธรรมของผูใ ชภาษาอังกฤษอยางเสรีนกั สอดคลองกับรูปแบบประเภทตางๆ
ของคำยืมทีไ่ ดแสดงใหเห็นแลวขางตนวา ไทยตองมีการปรับคำยืมเพือ่ ใหเขาถึงได
มีความพอใจ และความคุนเคยมากกวาเกาหลี สาเหตุที่เปนเชนนี้อาจมีมูลเหตุ
เกี่ยวโยงกับเหตุการณในอดีตที่ไทยเสียเปรียบแกอังกฤษในสนธิสัญญาตางๆ
หลายฉบับ รวมไปถึงการสูญเสียดินแดนบางสวนไปในสมัยรัชกาลที่ 5 ดังที่
อมรา ประสิทธิรัฐสินธุ (2525: 74) ไดตั้งขอสังเกตในประเด็นนี้ไววา “ภาษาไทย
เปนภาษาทีม่ รี ปู แบบการรับอิทธิพลตางประเทศทีแ่ ปลกมาก จะหายุคสมัยใดทีม่ ี
การตอตานอิทธิพลตางประเทศอยางถึงที่สุด และยุคสมัยที่เปดประตูรับอิทธิพล
ตางชาติอยางไมมีการจำกัดเลยไดยากมาก... เรื่องของเรื่องก็คือวา คนไทยไมมี
ความจริงจังที่จะขับไลอิทธิพลตางชาติ... การศึกษาเรื่องนี้อาจทำตอไปไดโดย
การศึกษาภูมิหลังเรื่องประวัติการติดตอกับตางประเทศและความเปลี่ยนแปลง
ทางการเมืองประกอบดวย”
สรุป

คำยืมภาษาอังกฤษที่ปรากฏในภาษาไทยและภาษาเกาหลี มีประโยชนตอ
การสือ่ สารเพือ่ พัฒนาสังคมของทัง้ สองประเทศอยางมาก ทัง้ นี้ คำยืมภาษาอังกฤษ
มีรูปแบบหลายลักษณะขึ้นอยูกับความสอดคลองระหวางวัฒนธรรมใหมกับ
วัฒนธรรมเดิมของไทยและเกาหลี โดยนัยนีก้ ารศึกษารูปแบบของคำยืมจึงสามารถ
สะทอนใหเห็นลักษณะทางสังคมวัฒนธรรมทั้งของไทยและเกาหลีได
อนึ่ง การพัฒนาประเทศไปสูความเปนสากล แมจะเห็นวาไมสามารถ
หลีกเลี่ยงอิทธิพลของวัฒนธรรมผูใชภาษาอังกฤษไดก็ตาม แตการเปดกวางรับ
อิทธิพลดังกลาวของแตละประเทศในโลกตะวันออกหรือเอเชียก็ไมไดมีความเทา
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เทียมกัน การศึกษาคำยืมภาษาอังกฤษในภาษาตางๆ จึงเปนวิธีการหนึ่งที่
สามารถใชบงชี้ระดับการเปดรับหรือตอตานอิทธิพลวัฒนธรรมของผูใชภาษา
อังกฤษไดดังที่แสดงใหเห็นแลวขางตนในกรณีภาษาไทยและภาษาเกาหลี
หรือกลาวอีกอยางหนึ่งไดวา หากเราศึกษาภาษาของสังคมใดก็สามารถมองเห็น
ภาพของสังคมนั้นไปดวยพรอมกัน อยางไรก็ตาม การศึกษาคำยืมภาษาอังกฤษ
ในภาษาไทยและภาษาเกาหลี เพื่อสะทอนใหเห็นภาพสังคมวัฒนธรรมที่ละเอียด
และชัดเจนขึ้นนั้น ควรคำนึงถึงปจจัยสถานภาพทางสังคมของผูพูด เชน ระดับ
การศึกษา อาชีพ รวมไปถึงสถานการณในการพูด และอาจตีความรวมกับ
ภูมิหลังทางประวัติศาสตรก็จะทำใหไดผลการศึกษาที่ลึกซึ้งและครอบคลุมภาพ
รวมของสังคมมากยิ่งขึ้นดวย
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