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รูปแบบคําศัพท์ในภาษาไทยปัจจุบันที�เป็นปฏิภาคกบักระบวนการสร้างคําในภาษาเขมร 

Lexical Patterns in Present Thai Corresponding to Morphological Processes in Khmer 

 

ธญัวทิย ์ศรีจนัทร์1 
พิทยาวฒัน์ พิทยาภรณ์2 

 
การวิจยัครั� งนี� ศึกษาสถานภาพทางวิทยาหน่วยคาํของรูปแบบคาํศพัท์ในภาษาไทยปัจจุบนัที*เป็น

ปฏิภาคกับกระบวนการเติมหน่วยคาํเติมกลางในภาษาเขมร ซึ* งเรียกว่า การแผลงคาํ โดยเปรียบเทียบ
ความสัมพนัธ์ทางเสียง หน้าที* รวมถึงภาษาที*มาของคาํศพัท์และคู่คาํศพัท์ในภาษาไทยซึ* งมีความคลา้ยคลึง
กบัการเติมหน่วยคาํเติมกลางในภาษาเขมร จากคลงัขอ้มูลภาษาไทยแห่งชาติ ผลการวิจยัพบวา่รูปแบบการ
แผลงคาํไม่มีลกัษณะของกระบวนการทางหน่วยคาํ (morphological process) นั*นคือ ไม่มีความสมํ*าเสมอ 
(regularity) และไม่มีผลิตภาพ (productivity) ในแง่ความสมํ*าเสมอไม่พบความสัมพนัธ์ทางเสียงและหนา้ที*
ที*แน่นอน ส่วนในแง่ผลิตภาพนั�นคาํที*แสดงรูปแบบคาํศพัท์เป็นคาํที*มาจากภาษาเขมร แสดงว่ารูปแบบ
คาํศพัท์ไม่สามารถนาํมาใช้สร้างคาํใหม่ในภาษาไทยได้ จึงกล่าวได้รูปแบบคาํศพัท์ในภาษาไทยที*เป็น
ปฏิภาคกบักระบวนการเติมหน่วยคาํเติมกลางในภาษาเขมร ไม่ไดเ้ป็นกระบวนทางหน่วยคาํในภาษาไทย 
โดยไม่มีที*มาจากการยืมการสร้างคาํดว้ยการเติมหน่วยคาํเติมกลางจากภาษาเขมร และไม่ใช่การเทียบแบบ 
แต่เกิดจากการยมืคาํศพัทจ์ากภาษาเขมรมาเป็นจาํนวนมาก 

 
This research examines the morphological status of the lexical patterns in present Thai that 

correspond to infixation processes in Khmer or the so-called “kaan phlaeng kham.” By comparing 

phonological and functional relations between words and word pairs showing lexical patterns resembling 

Khmer infixation, this study finds that the morphological status of the lexical patterns in the present do not 

show two important characteristics of morphological processes, namely regularity and productivity. With 

respect to regularity, no clear phonological and functional relations exist. As for productivity, vocabulary 

items showing the lexical patterns are from Khmer, indicating that the patterns cannot productively apply 

to words in Thai. Therefore, this study shows that the lexical patterns corresponding to Khmer infixation 

are not morphological processes in Thai, neither morphological borrowing from Khmer nor analogy in 

Thai. The patterns originated from plenty of Khmer lexical borrowing. 
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ภาษาเขมรจดัเป็นภาษาในกลุ่มภาษารูปคาํติดต่อ (agglutinative language) ตามแบบลกัษณ์ภาษา 
(typology) ซึ* งเป็นภาษาที*มีการเติมหน่วยคาํเติม (affixation) มีทั�งการเติมหน่วยคาํเติมหนา้ (prefix) รวมถึง
การเติมหน่วยคาํเติมกลาง (infix) (กตญั^ู ชูชื*น, 2543; อนนัต ์อารียพ์งศ,์ 2548; ศานติ ภกัดีคาํ, 2549; Jenner, 
1980-1981; Jacob, 1993) การเติมหน่วยคาํเติมกลางเป็นกระบวนการทางหน่วยคาํของเขมรที*มีมาตั�งแต่ภาษา
เขมรโบราณ กระบวนการทางหน่วยคาํประเภทนี�ทาํใหภ้าษาเขมรมีรูปแบบคาํศพัทที์*มีความสัมพนัธ์ระหวา่ง
คาํฐาน (base word) และคาํที*มีการเติมหน่วยคาํเติมกลางหรือคาํแปลง (derived word) ทั�งทางเสียงและ
หนา้ที*สอดคลอ้งกนั และมีผลต่อความหมายในทางไวยากรณ์ (Jacob, 1993) แตกต่างกบัภาษาไทยซึ* งอยูใ่น
กลุ่มภาษารูปคาํโดด (isolating language) ภาษาในกลุ่มนี� จะไม่มีการสร้างคาํดว้ยการเติมหน่วยคาํเติมหน้า 
เติมหลงั หรือเติมกลาง นั*นคือไม่มีระบบหน่วยคาํแปลง ดงัเช่นภาษาเขมร (Jacob, 1968; Jenner, 1980-1981; 
Huffman, 1986; Seam and Blake, 1991; Jacob, 1993; Smyth, 1993) อยา่งไรก็ตามพบวา่มีคาํศพัทบ์างคาํ
และบางคู่ในภาษาไทยมีความคลา้ยคลึงกบัคาํศพัทแ์ละคู่คาํศพัทที์*เกิดจากการเติมหน่วยคาํเติมกลางในภาษา
เขมร ถา้รูปแบบคาํศพัท์ดงักล่าวเป็นกระบวนการทางหน่วยคาํก็จะไม่สอดคลอ้งกบัแนวคิดที*ว่าภาษาไทย
เป็นภาษาคาํโดด ดงัตวัอยา่งขอ้มูลต่อไปนี�  
 

ตารางที* 1 คู่คาํศพัทใ์นภาษาไทยที*สอดคลอ้งกบัคู่คาํศพัทด์ว้ยการเติมหน่วยคาํเติมกลางในภาษาเขมร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความสัมพนัธ์ทางรูป 
ภาษาเขมร ภาษาไทย 

คาํฐาน คาํแปลง คาํเดิม คาํเติมกลาง 

แทรก  น หลงั
พยญัชนะตน้   

พาก่ 

ทาย 

พนําก่ 

ทนําย 

พกั /pha�k/ 

ทาย /tha�	j/ 

พาํนกั /phamna�k/ 

ทาํนาย /thamna�	j/ 

แทรก  

ระหวา่งพยญัชนะตน้

ควบกลํ�า 

กราบ 

โคลง 

เสฺวยี 

กรําบ 

คณฺโลง 

สงฺเวยี 

กราบ /kra�	p/ 

โคลง /khlo�	�/ 

เสวย /saw��	j/ 

กาํราบ /kamra�	p/ 

ครรโลง /khanlo�	�/ 

สังเวย /sa�w��	j/ 

แทรก  

และเปลี*ยนเสียง

พยญัชนะตน้ 

ตฺริะ 

ผสม่ 

เผอีร 

ฎริํะ 

บณฺสม่ 

บงฺเอีร 

ตริ /tri��/ 

ผสม /phaso�m/ 

เผอิญ /pha���	n/ 

ดาํริ /damri��/ 

บรรสม /banso�m/ 

บงัเอิญ /ba����	n/ 

แทรก ม, น, ง  ขาน่ 

ฉวย 

เสี*ยม 

ขฺนาน่ 

ฉมวย 

เสฺงี*ยม 

ขาน /kha�	n/ 

ฉวย /chu�aj/ 

เสี*ยม /si�am/ 

ขนาน /khna�	n/ 

ฉมวย /chmu�aj/ 

เสงี*ยม /sa�i�am/ 
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  รูปแบบคาํศพัท์ดงักล่าวนี� ผูเ้ชี*ยวชาญภาษาไทยมกัเรียกว่า “คาํแผลง” และมีงานเขียนทางวิชาการ

จาํนวนมากที*ศึกษาคาํแผลงในภาษาไทย (พระยาอนุมานราชธน, 2508; บรรจบ พนัธุเมธา, 2514; เสาวรัตน์ 

ดาราวงษ,์ 2517; อนนัต ์อารียพ์งศ,์ 2539; สุนนัท ์อญัชลีนุกุล, 2546; Noss, 1964; Huffman, 1986) เมื*อ

พิจารณาที*มาของคาํศพัทที์*แสดงรูปแบบดงักล่าวพบวา่คาํศพัทจ์าํนวนมากเป็นคาํที*ยืมมาจากภาษาเขมร ผูที้*

ศึกษา “การแผลงคาํ” จึงมีคาํอธิบายสถานภาพทางวทิยาหน่วยคาํและที*มาของรูปแบบคาํศพัทใ์นภาษาไทยที*

เป็นปฏิภาคกบักระบวนการสร้างคาํในภาษาเขมรเป็น 2 แนวคิด ไดแ้ก่ เป็นกระบวนการทางหน่วยคาํที*ยืมมา

จากภาษาเขมร ไม่เป็นระบบหน่วยคาํในภาษาไทย รวมทั�งยงัมีนกัวิจยัจาํนวนหนึ* งยงัไม่ตดัสินแน่ชดัว่ามี

สถานภาพและที*มาอย่างไร อย่างไรก็ตามในปัจจุบันยงัไม่มีการศึกษากลุ่มคาํแผลงโดยใช้เกณฑ์ทาง

ภาษาศาสตร์ที*ชดัเจน 

 ผูว้ิจยัตอ้งการพิสูจน์ว่ารูปแบบคาํศพัท์ที*เป็นปฏิภาคกบักระบวนการสร้างคาํด้วยการเติมหน่วยคาํ   

เติมกลางในภาษาเขมรที*ปรากฏในภาษาไทยเป็นกระบวนการทางวิทยาหน่วยคาํที*เกิดจากการที*ยืมมาจาก

ภาษาเขมรมาหรือไม่ การวิจยันี� จึงมีวตัถุประสงค์เพื*อวิเคราะห์สถานภาพทางวิทยาหน่วยคาํของรูปแบบ

คาํศพัทใ์นภาษาไทยปัจจุบนัที*เป็นปฏิภาคกบักระบวนการเติมหน่วยคาํเติมกลางในภาษาเขมร  

 เพื*อใหผู้อ่้านเขา้ใจคาํศพัทที์*ใชใ้นการวจิยั ผูว้ิจยัไดใ้ห้คาํจาํกดัความของคาํศพัทด์งันี�  คําฐาน หมายถึง

คาํศพัท์ก่อนผ่านกระบวนการทางหน่วยคาํด้วยการเติมหน่วยคาํเติมกลางในภาษาเขมร ขณะที* คําแปลง      

จะเป็นคาํศพัทที์*ผา่นกระบวนการทางหน่วยคาํดว้ยการเติมหน่วยคาํเติมกลางในภาษาเขมร และ การแปลง 

จะถือเป็นกระบวนการทางหน่วยคาํที*แสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งคาํฐานและคาํแปลง ในส่วนของภาษาไทย 

คําเดิม จะเป็นคาํศพัทใ์นภาษาไทยที*มีรูปแบบคลา้ยคลึงกบัคาํฐาน ส่วน คําแผลง จะเป็นคาํศพัทใ์นภาษาไทย

ที*มีลกัษณะคลา้ยคลึงกบัคาํแปลง และ การแผลง เป็นรูปแบบแสดงความสัมพนัธ์ระหวา่งคาํเดิมและคาํแผลง 

 
การสัมผสัภาษา 

การสัมผสัภาษาหมายถึงปรากฏการณ์ที*ผูพู้ดของสองภาษาไดมี้โอกาสมาติดต่อกนั มีการแลกเปลี*ยน

ทางภาษาทาํให้สองภาษาได้มาสัมพนัธ์กนั (Wolff, 1976; Crystal, 1988) รูปภาษาที*ภาษาหนึ* งยืมอีก       

ภาษาหนึ* งไปถือเป็นที*มาของความรู้เกี*ยวกบัการสัมผสักนัระหว่างภาษา เช่น รูปภาษาที*ยืมมาแสดงให้เรา

ทราบถึงชาติพนัธ์ุของผูพ้ดูภาษาที*ยมืมา ทราบถึงปริมาณ (amount) และอตัรา (degree) ของภาวะสองภาษาที*

ใชก้นัอยู ่(Wolff, 1976) การสัมผสัภาษาเป็นปรากฏการณ์ทางภาษาที*เกี*ยวกบัสภาพภูมิศาสตร์ ไดแ้ก่ความ

ใกลชิ้ดกนัของกลุ่มสังคม และสังคมนี� เองที*ทาํใหภ้าษามีการสัมผสัซึ* งกนัและกนั การสัมผสัภาษาอาจเกิดขึ�น

ในรูปของคาํยืม รูปแบบการเปลี*ยนแปลงทางเสียง วากยสัมพนัธ์ ทาํให้เกิดการผสมผสานกนัของภาษา 
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(Crystal, 1988) Thomason and Kaufman (1988) กล่าววา่การสัมผสัภาษาจะเกี*ยวขอ้งกบัการยืม เช่น ยืมหรือ

รับวิธีการสร้างคาํมาใชใ้นภาษาของตน หรือเดิมพูดภาษาหนึ*งแลว้พูดอีกภาษาหนึ*ง จึงมีการใชภ้าษาปนกนั 

หรือเกิดการเปลี*ยนภาษา Thomason and Kaufman (1988) ไดเ้สนอผลของการสัมผสัภาษาไวด้งันี�  

 

ภาพที* 1 ผลของการสัมผสัภาษา (ดดัแปลงจาก Thomason and Kaufman (1988)) 

  

    ผลของการสมัผสัภาษา     ภาษาพิดจิ�น 

  การธาํรงภาษา    การเปลี*ยนภาษา 
 

สมัผสัภาษาระดบัธรรมดา=ภาวะสองภาษานอ้ย  กลุ่มเลก็ๆหรือมีการ 

และมีการยมืภาษาเกิดขึ�นเลก็นอ้ย:   เรียนรู้ที*สมบูรณ์: 
 

ยมืแต่คาํศพัทที์*ไม่เป็น    ไม่มีการแทรกแซงภาษา 

คาํศพัทพื์�นฐานเท่านั�น   
 

การสมัผสัภาษาเขม้ขน้    กลุ่มขนาดใหญ่หรือมีการ 

ภาวะสองภาษามีมาก ผูพ้ดูมีการยมืภาษามาก  เรียนรู้ที*ไม่สมบูรณ์: 

และมีการยมืเป็นเวลานาน: 
 

ยมืคาํศพัทม์าก     เกิดการแทรกแซงภาษา 

ยมืโครงสร้างปานกลางถึงมาก   เกิดภาษาเหนือกวา่, ภาษาพื�นเดิม, 

โดยเฉพาะทางเสียงและวากยสมัพนัธ์   ภาษาขา้งเคียง ปานกลางถึงมาก 

       โดยเฉพาะทางเสียง,วากยสมัพนัธ์ 
 

 

ครอบงาํดว้ยแรงกดดนั    ภาษาเป้าหมายไม่มีแลว้  การทาํใหเ้ป็น 

ทางวฒันธรรมจากผูพ้ดู        ภาษาแม่� 

ภาษาตน้แบบเป็นเวลานาน: 
 

ไวยากรณ์จาํนวนมากมาแทนที*    (การสูญภาษา)  ไดเ้พียงคาํศพัท ์                 �ภาษาพิดจิ�น 

       �เกิดภาษาคลีโอลฉบัพลนั             เป็นภาษาคลีโอล 

 

จากภาพที* 1 โดยสรุปผลจากการสัมผสัภาษา อาจอยู่ในรูปแบบของการธํารงภาษาแต่มีการ

เปลี*ยนแปลงที*เป็นผลมาจากการยืม ซึ* งการยืมจะอยู่ในระดับคาํศพัท์ โครงสร้างทางเสียง ความหมาย 

ไวยากรณ์ หรือกระบวนการทางหน่วยคาํ ต่างก็ขึ�นอยูก่บัระดบัภาวะสองภาษา ระยะเวลาการสัมผสัภาษา 
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และความเขม้ขน้ของการสัมผสัภาษาอีกด้วย ทั�งนี� ปัจจยัดงักล่าวอาจทาํให้การสัมผสัภาษาอยู่ในรูปการ

เปลี*ยนภาษาที*เป็นผลมาจากการแทรกแซงภาษาอีกดว้ย นอกจากนี�การสัมผสัภาษาอาจทาํให้เกิดภาษาใหม่ 

คือภาษาพิดจิ�นและภาษาคลีโอลต่อไป ซึ* งขึ�นอยูก่บัสถานการณ์และความจาํเป็นในการติดต่อสื*อสารนั*นเอง 

ดงันั�นงานวจิยัในครั� งนี�หากพบวา่ภาษาไทยปัจจุบนัมีการยมืการสร้างคาํดว้ยการเติมหน่วยคาํเติมกลางมาจาก

ภาษาเขมร หรือยืมเฉพาะคาํศัพท์จาํนวนมาก ผลการวิจัยจะช่วยอธิบายลักษณะของการสัมผสัภาษา 

ระยะเวลาในการสัมผสัภาษา ชุมชนภาษา และความเขม้ขน้ของการสัมผสัภาษาไดอี้กดว้ย 

การยืมอาจเกิดไดท้ั�งในระดบัคาํ ระดบัเสียง หรือระดบัไวยากรณ์เช่นกนั Thomason (2001) เชื*อวา่   

มีการยมืกฎจากภาษาหนึ*งไปอีกภาษาหนึ*ง กล่าวคือเมื*อมีการสัมผสัภาษาโดยการยืมคาํศพัท ์คาํศพัทจ์าํนวน

มากจะแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์กบัคาํอื*น ผูใ้ช้ภาษาจึงนาํความสัมพนัธ์นั�นเป็นแนวเทียบสร้างคาํใหม่

ในภาษา ทาํใหภ้ายหลงักลายเป็นกฎได ้เช่นการยมืกฎการสร้างคาํในตระกลูภาษามายนั นอกจากนี�การยืมกฎ

เกิดขึ�นได้โดยไม่จาํเป็นต้องยืมคาํศพัท์หรือหน่วยคาํ (morpheme) จากภาษาหนึ* งมาก่อน อาจเกิดขึ�นได้

เนื*องจากผูใ้ชภ้าษานิยมรูปแบบซึ*งเป็นกฎในอีกภาษาหนึ*งมากกวา่ภาษาตน จึงเกิดการยืมกฎมาใช ้ทั�งนี� ไม่วา่

จะเป็นแนวคิดดั�งเดิมที*เชื*อว่าไม่มีการยืมกฎจากภาษาหนึ*งไปอีกภาษาหนึ* งหรือจากแนวคิดของ Thomason 

(2001) จะกล่าวไดว้า่การยมืกระบวนการทางหน่วยคาํถือเป็นเรื*องยากและเป็นไปไดน้อ้ยมาก 

 
กระบวนการทางหน่วยคํา 

กระบวนการทางหน่วยคาํ หมายถึงกระบวนการสร้างคาํใหม่ในภาษาต่างๆ เพื*อให้เกิดเป็นคาํที*มีเสียง
แตกต่างไปจากเดิมหรือเป็นคาํใหม่ที*มีความหมายใหม่ (Haspelmath, 2002) กระบวนการทางหน่วยคาํ
จาํแนกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ การผนัคาํ (inflection) และการแปลงคาํ (derivation) (Payne, 2006) 
เปรียบเทียบไดด้งัตารางต่อไปนี�  
 
ตารางที* 2 เปรียบเทียบความแตกต่างของการผนัคาํและการแปลงคาํ (ดดัแปลงจาก Payne, 2006) 
 

 การผนัคาํ การแปลงคาํ 
ประเภทคาํ ไม่เปลี*ยนแปลงประเภทคาํ เปลี*ยนแปลงประเภทคาํ 
ตาํแหน่ง นอกหน่วยคาํเติมคาํแปลง ติดกบัรากศพัท ์
ความหมาย เปลี*ยนแปลงคาํไวยากรณ์ เปลี*ยนแปลงความหมาย 
การใชห้น่วยคาํเติม ปรากฏกบัตน้เคา้ศพัท ์ ส่วนใหญ่ไม่ปรากฏกบัตน้เคา้ศพัท ์
ผลิตภาพ ส่วนใหญ่ไม่สร้างคาํใหม่ สร้างคาํใหม่ 
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  จากแนวคิดขา้งตน้จะเห็นไดว้่า รูปแบบคาํศพัท์ที*เกิดจากการผนัคาํจะเป็นคาํใหม่ที*เกิดขึ�นในกลุ่ม

ภาษาที*มีการผนัคาํหรือภาษาวภิตัติปัจจยัเท่านั�น เช่น book และ books ในภาษาองักฤษ เป็นคาํนามทั�งสองคาํ 

มีความหมายพาดพึงไปถึง ‘หนงัสือ’ โดย books มีหน่วยคาํแสดงพหูพจน์ –s ทาํให้เกิดรูปผนัอีกรูปคาํหนึ* ง 

(วิจินตน์ ภาณุพงศ์, 2528) ในขณะที*คาํศพัท์ที*เกิดจากการแปลงคาํจะเกิดเป็นคาํใหม่ที*พบได้ทั�งในภาษา        

วภิตัติปัจจยั เช่น ภาษาองักฤษ และภาษารูปคาํติดต่อ เช่น ภาษาเขมร เมื*อพิจารณารูปแบบคาํศพัทค์าํฐานและ

คาํแปลงในภาษาเขมร จะพบว่าเป็นส่วนของระบบหน่วยคาํแปลง (derivational morphology)  ซึ* งมี

ความสัมพนัธ์ของคาํฐาน และคาํแปลงทั� งทางเสียงและหน้าที* ตัวอย่างเช่น /kla�/ ‘แข็งแรง’ และ 

/kamla�/ ‘ความแข็งแรง’ มีการเปลี*ยนแปลงจากฐานไปเป็นคาํแปลงดว้ยการเปลี*ยนแปลงประเภทคาํ   

เกิดเป็นคาํใหม่จากคาํวเิศษณ์ไปเป็นคาํนาม ดว้ยการแทรกหน่วยคาํเติมกลาง /-am-/ ในคาํฐาน  

อยา่งไรก็ตามการที*จะบอกไดว้า่รูปแบบที*พบเป็นกระบวนการทางหน่วยคาํหรือไม่ สิ*งสําคญัซึ* งตอ้ง

แสดงลกัษณะของกระบวนการทางหน่วยคาํ (morphological process) นั*นคือ ความสมํ*าเสมอ (regularity) 

และผลิตภาพ (productivity)  (Trask, 1996; Haspelmath, 2002) การมีความสมํ*าเสมอ (regularity) หมายถึง

การที*รูปแบบในภาษามีความสัมพนัธ์ในรูปแบบเดียวกนัทั�งทางเสียงและหน้าที*กบัทุกๆ คาํ สําหรับการมี

ผลิตภาพ (productivity) คือการที*รูปแบบคาํศพัท์สามารถสร้างเป็นคาํใหม่ เมื*อยุคสมยัเปลี*ยนไป หรือมี

คาํศพัทใ์หม่ๆ ซึ* งอาจมีที*มาเป็นภาษาต่างประเทศ เมื*อรูปแบบคาํศพัทมี์ความสมํ*าเสมอแลว้จะสามารถสร้าง

เป็นคาํใหม่ที*เป็นไปตามกฎการสร้างคาํนั�นๆ ไดส้อดคลอ้งไปในทางเดียวกนั ดงันั�นเมื*อตอ้งการวิเคราะห์

รูปแบบคาํศพัทว์า่เป็นกระบวนการทางหน่วยคาํหรือไม่จะตอ้งศึกษาความสมํ*าเสมอและผลิตภาพควบคู่กนั  

ผูว้ิจยัตั�งขอ้สังเกตว่าคาํแผลงในภาษาไทยอาจมีจาํนวนคาํที*ปรากฏในเอกสารแต่ละเล่มแตกต่างกนั 

เนื*องจากผูแ้ต่งแต่ละเล่มมีปริชาน ความรู้ รวมถึงความนิยมในการใช้คาํแผลงแตกต่างกนั กล่าวคือ  ผูแ้ต่ง

บางท่านอาจมีปริชานและความรู้เรื*องการเติมหน่วยคาํเติมกลางในภาษาเขมรเป็นอย่างดี บางท่านนิยมใช ้   

คาํแผลงเพื*อประโยชน์ในงานประพนัธ์ จึงใช้คาํแผลงในงานประพนัธ์จาํนวนมาก เมื*อวิเคราะห์รูปแบบ

คาํศพัทอ์าจจะแสดงความสมํ*าเสมอและผลิตภาพของภาษาที*ผูแ้ต่งท่านนั�นใช ้ผลการวเิคราะห์ก็จะบอกไดว้า่

ผูใ้ช้ภาษานั�นมีความรู้และใช้การเติมหน่วยคาํเติมกลางไดเ้ป็นอยา่งดี อย่างไรก็ตามการวิจยัครั� งนี� จะศึกษา   

คาํแผลงในภาษาไทยปัจจุบนัทั�งระบบ แต่ไม่ไดศึ้กษาเฉพาะผูใ้ชภ้าษาเป็นรายบุคคล ดงันั�นเอกสารที*ใชใ้น

การเก็บขอ้มูลที*มีความหลากหลายไม่จาํเพาะเจาะจงจะไดผ้ลการวิจยัที*แสดงให้เห็นคาํแผลงในภาษาทั�ง

ระบบตรงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยั 
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การดําเนินงานวจัิย 

 สําหรับขอ้มูลภาษาไทยปัจจุบนัผูว้ิจยัเลือกใช้เอกสารที*ปรากฏในสมยัรัชกาลที* 9 เท่านั�น ซึ* งเก็บ
ขอ้มูลจากคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ภาควิชาภาษาศาสตร์ คณะอกัษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       
ผา่นทางเวบ็ไซต ์http://www.arts.chula.ac.th/∼ling/ThaiConc/ โดยคาํศพัทที์*ไดม้าจากการสุ่มของโปรแกรม 
ซึ* งมีที*มาจากเอกสารมีความหลากหลายทั�งแหล่งขอ้มูลและผูแ้ต่ง คาํศพัทที์*สืบคน้มีเกณฑด์งัต่อไปนี�  
ตารางที* 3 เกณฑที์*ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
 

ลกัษณะทางหนา้ที* 
(Grammatical function) 

คาํศพัทท์างเสียง  คาํศพัทท์างรูป 

1. ทาํใหเ้ป็นนาม 
(Nominalization) 

/-(a)mn-/ 

/-am-/ 

 

2. ทาํใหเ้ป็นกริยาก่อเหตุ
(Causativization) 

/-(a)m-/ 

 

 

3. ทาํเป็นเครื*องมือ  
(Instrumental) 

/-(a)n-/ 
 

 

 
การวจิยันี� มีเกณฑ์ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลตามตารางที* 3 จาํกดัเฉพาะคาํศพัทใ์นภาษาไทยที*แสดง

รูปแบบที*เป็นปฏิภาคกบักระบวนการเติมหน่วยคาํเติมกลางในภาษาเขมร ผูว้ิจยัไดก้าํหนดเกณฑ์ซึ* งสามารถ
คน้ควา้ไดจ้ากคลงัขอ้มูลภาษาไทยแห่งชาติ โดยเริ*มตน้จากการคน้หาคาํแผลงทุกคาํที*มีลกัษณะทางเสียงตาม
ตารางที* 3 จากนั�นจึงนาํเกณฑ์ดงักล่าวกาํหนดรายการคาํเดิมและคน้หาคาํเดิม เมื*อไดท้ั�งคาํเดิมและคาํแผลง
แลว้จึงนาํไปวิเคราะห์ดา้นความสัมพนัธ์ทางเสียงและหน้าที*โดยใช้เกณฑ์ในตารางที* 3 เป็นแนวทาง และ
วเิคราะห์ความสัมพนัธ์ของหนา้ที*คาํเดิมและคาํแผลง ตามเกณฑใ์นตารางที* 4 ดงัตวัอยา่งต่อไปนี�  
 

ลกัษณะทางหนา้ที* 
(Grammatical function) 

หนา้ที*ของ 
คาํเดิม 

หนา้ที*ของ 
คาํแผลง 

ตวัอยา่ง 

ทาํใหเ้ป็นนาม 
(Nominalization) 

คาํกริยา คาํนาม อาจ ‘สามารถ’ เป็น อาํนาจ ‘ความสามารถ’ 
คาํวเิศษณ์ คาํนาม ครบ ‘เตม็’ เป็น คาํรบ ‘การมีครบ’ 

ทาํใหเ้ป็นกริยาก่อเหตุ
(Causativization) 

คาํกริยา คาํกริยาก่อเหตุ จอง ‘ผกู, ติด’ เป็น จาํนอง ‘ทาํใหผ้กูกนั’ 
คาํวเิศษณ์ คาํกริยาก่อเหตุ เถกิง ‘สูงศกัดิ} ’ เป็น ดาํเกิง ‘ทาํใหสู้งขึ�น’ 

ทาํเป็นเครื*องมือ 
(Instrumental) 

คาํกริยา เครื*องมือ 
ตรา ‘บนัทึกไว’้ เป็น ตาํรา ‘สิ*งที*บนัทึกไว’้ 
ตรวจ ‘นบั, พิจารณา’ เป็น ตาํรวจ ‘ผูต้รวจ’ 
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จากตารางที* 4 ลกัษณะทางหน้าที*จาํแนกได้เป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1) ทาํให้เป็นนาม เป็น
ความสัมพนัธ์ระหว่างคาํเดิมที*เป็นไดท้ั�งคาํกริยาหรือคาํวิเศษณ์ กบัคาํแผลงที*เป็นคาํนามซึ* งมีความหมาย
สอดคลอ้งกบัคาํเดิม พิจารณาไดจ้ากการเติม การ… ความ… นาํหนา้คาํเดิม 2) ทาํให้เป็นกริยาก่อเหตุ เป็น
ความสัมพนัธ์ระหว่างคาํเดิมที*เป็นได้ทั� งคาํกริยาและคาํวิเศษณ์ กับคาํแผลงที*เป็นคาํกริยาก่อเหตุซึ* งมี
ความหมายสอดคลอ้งกนั พิจารณาไดจ้ากการเติม ทาํให้… นาํหน้าคาํเดิม และ 3) ทาํเป็นเครื*องมือ เป็น
ความสัมพนัธ์ระหวา่งคาํเดิมที*เป็นคาํกริยา กบัคาํแผลงที*เป็นเครื*องมือ พิจารณาไดจ้ากการเติม ผู…้ สิ*ง… 
นาํหนา้คาํเดิม ในการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ทางหนา้ที*ในงานวิจยันี�  หากคู่คาํศพัทที์*วิเคราะห์สอดคลอ้งกบั
ลักษณะทางหน้าที*ประเภทใดก็จะจัดให้อยู่ประเภทนั�น แต่ถ้าไม่สอดคล้องจะจัดให้อยู่ในประเภทมี
ความหมายเดียวกนัหรือไม่มีความสัมพนัธ์กนั ขึ�นอยูก่บัความสัมพนัธ์ทางหนา้ที*ของคาํเดิมและคาํแผลง เช่น 
ขจร ‘ฟุ้ง’ เป็น กาํจร ‘ฟุ้งไป’ จดัใหอ้ยูป่ระเภทมีความหมายเดียวกนั และ ตกั ‘หนา้ขา, ชอ้น’ เป็น ตาํหนกั ‘ที*
อยู’่ จดัใหอ้ยูป่ระเภทไม่มีความสัมพนัธ์กนัทางหนา้ที* เป็นตน้   

ในการวเิคราะห์ผลิตภาพ จะพิจารณาภาษาที*มาของคาํแผลงและคู่คาํเดิมในภาษาไทยเป็นหลกั โดย
การค้นควา้ที*มาของคําศัพท์ที*ได้จากการเปิดพจนานุกรมที*บอกภาษาที*มาของคํา พจนานุกรมคาํยืม
ภาษาต่างประเทศ รวมถึงพจนานุกรมภาษาต่างประเทศ ดงันี�  

กาญจนา นาคสกุล . พจนานุกรมไทย-เขมร. กรุงเทพ: สาํนกัพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2548. 

เธียรชยั เอี*ยมวรเมธ. พจนานุกรมไทย ฉบับใหม่. กรุงเทพฯ: รวมสาส์น, 2544. 

วทิย ์เที*ยงบูรณธรรม. พจนานุกรมศัพท์ทบัศัพท์จากภาษาต่างประเทศ พร้อมคําอธิบาย. กรุงเทพฯ:  

บาํรุงสาส์น, 2532. 

ศานติ ภกัดีคาํ. พจนานุกรมคํายมืภาษาเขมรในภาษาไทย. กรุงเทพ: อมรินทร์พริ�นติ�งแอนด ์                             

พบัลิชชิ*ง, 2549. 

การวิเคราะห์สถานภาพทางวิทยาหน่วยคาํของรูปแบบคาํแผลง ขั�นแรกผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์คาํศพัท์
ทั�งหมดที*พบในภาษาไทยทาํให้เห็นคู่คาํเดิมและคาํแผลง จากนั�นวิเคราะห์วา่รูปแบบคาํศพัทแ์ละคู่คาํศพัท์
ดังกล่าวแสดงกระบวนการทางหน่วยคาํหรือไม่ ผูว้ิจยัได้แบ่งผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามลักษณะของ
กระบวนการทางหน่วยคาํ ไดแ้ก่ ความสมํ*าเสมอ และผลิตภาพ ทางดา้นความสมํ*าเสมอนั�นผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์
รูปแบบของคาํศพัท์โดยจาํแนกตามลกัษณะความสัมพนัธ์ทางเสียงและหน้าที*ของคาํศพัท์และคู่คาํศพัท ์
ขณะที*การพิจารณาผลิตภาพจะวิเคราะห์ภาษาที*มาของคาํศพัท์ที*พบทั�งหมด จากนั�นจึงใช้ผลการวิเคราะห์
ตดัสินวา่การแผลงคาํมีสถานภาพในระบบไวยากรณ์ภาษาไทยเป็นกระบวนการทางหน่วยคาํ การเทียบแบบ 
หรือการยมืคาํศพัท ์ที*จะตอ้งพิจารณาความสมํ*าเสมอและผลิตภาพควบคู่กนัไป โดยจะตดัสินวา่ 

 (1) เป็นกระบวนการทางหน่วยคาํ เมื*อรูปแบบทางเสียงและหน้าที*มีความสมํ*าเสมอ และ
รูปแบบมีผลิตภาพโดยที*คาํแผลงและคู่คาํเดิมส่วนใหญ่เป็นภาษาเขมรและภาษาอื*นในปริมาณไม่แตกต่างกนั  
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 (2) การเทียบแบบ เมื*อความสัมพนัธ์ระหวา่งรูปแบบทางเสียงและหนา้ที*มีความสมํ*าเสมอ และ
มีผลิตภาพกบัขอ้มูลบางส่วนเมื*อพบคาํแผลงและคู่คาํเดิมส่วนใหญ่เป็นภาษาเขมร และบางส่วนเป็นภาษาอื*น  

 (3) เป็นการยืมคาํศพัท์ เมื*อความสัมพนัธ์ระหว่างรูปแบบทางเสียงและหน้าที*อาจมีหรือไม่มี
ความสมํ*าเสมอ และพบคาํแผลงและคู่คาํเดิมทุกคาํเป็นภาษาเขมรเท่านั�น 
 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

จากการรวบรวมขอ้มูลคาํศพัท ์พบคาํเดิมและคาํแผลงในภาษาไทยปัจจุบนัที*จาํแนกตามความสัมพนัธ์
ทางเสียงได ้4 ประเภท คือ 1) เติม /-amn-/ ร้อยละ 46.48 ของคู่คาํศพัทท์ั�งหมด 2) เติม /-am-/ ร้อยละ 
49.73 ของคู่คาํศพัทท์ั�งหมด 3) เติม /-an-/ ร้อยละ 1.22 ของคู่คาํศพัทท์ั�งหมด และ 4) เติม /-a�-/ ร้อยละ 
2.56 ของคู่คาํศพัทท์ั�งหมด ดงัตวัอยา่งคาํศพัทต่์อไปนี�  
 
ตารางที* 5 คาํเดิมและคาํแผลงที*มีความสัมพนัธ์กนัทางเสียง 
 

ที� 
ความสัมพนัธ์ทางเสียงระหว่าง 

คู่คําเดิมที�ควรเป็นและคําแผลง 

คําเดิม 

ที�ควรเป็น 
คําแผลงที�พบ 

1 เติม /-amn-/ กล /ko�n/ กาํนล /kamno�n/ 
2 จง /co��/ จาํนง /camno��/ 
3 เดิน /d��	n/ ดาํเนิน /damn��	n/ 
4 อวย /�u�aj/ อาํนวย /�amnu�aj/ 
5 เติม /-am-/ เจริญ /car��	n/ จาํเริญ /camr��	n/ 
6 ครบ /khro�p/ คาํรบ /khamro�p/ 
7 ตรวจ /tru�at/ ตาํรวจ /tamru�at/ 
8 เติม /-am-/ และ /p/ → /b/ ปราบ /pra�	p/ บาํราบ /bamra�	p/ 

9 เติม /-am-/ และ /t/ → /d/ ตรง /tro��/ ดาํรง /damro��/ 

10 เติม /-am-/ และ /th/ → /d/ เถกิง /thak��	�/ ดาํเกิง /damk��	�/ 

11 เติม /-an-/ และ /ph/ → /b/ ผสม /phaso�m/ บรรสม /banso�m/ 

12 เติม /-a�-/ เสวย /saw��	j/ สังเวย /sa�w��	j/ 
13 เติม /-a�-/ และ /t�/ → /t/ ถวาย /thawa�	j/ ตงัวาย /ta�wa�	j/ 
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 นอกจากนี� เมื*อรวบรวมขอ้มูลครบทุกแหล่งขอ้มูลแลว้พิจารณาการมีคู่คาํศพัทจ์ะยงัแบ่งรูปแบบคาํเดิม
และคาํแผลงได ้3 ลกัษณะ ไดแ้ก่    

 1) แบบที* 1 คาํแผลงที*พบคู่คาํเดิม พบร้อยละ 31.74 ของคาํศพัทท์ั�งหมด 194 คาํ     
 2) แบบที* 2 คาํเดิมที*ไม่พบคู่คาํแผลง พบร้อยละ 34.65 ของคาํศพัทท์ั�งหมด 194 คาํ     
 3) แบบที* 3 คาํแผลงที*ไม่พบคู่คาํเดิม พบร้อยละ 33.61 ของคาํศพัทท์ั�งหมด 194 คาํ     
การที*พบคาํศพัท์แบบที* 2 และแบบที* 3 แสดงถึงการไม่มีความสมํ*าเสมอ เพราะถา้มีความสมํ*าเสมอ

จะตอ้งไดรู้ปแบบคาํศพัทแ์บบที* 1 รูปแบบเดียวเท่านั�น 
ในการวเิคราะห์ความสมํ*าเสมอของรูปแบบคาํเดิมและคาํแผลงในภาษาไทยปัจจุบนั ขอ้มูลที*ไดแ้สดง

ให้เห็นรูปแบบที*ไม่มีความสมํ*าเสมอ เนื*องจากรูปแบบทางเสียงไม่สัมพนัธ์อย่างเป็นระบบหรือไม่สัมพนัธ์
แบบ 1 ต่อ 1 กบัรูปแบบทางหนา้ที* และมีหน้าที*เป็นไดห้ลากหลาย รวมถึงไม่มีความสัมพนัธ์กนั ซึ* งไม่ใช่
ลกัษณะของกระบวนการทางหน่วยคาํ นอกจากนี�ยงัแสดงใหเ้ห็นถึงการไม่เป็นรูปแบบทางเสียงและหนา้ที*ที*
สอดคลอ้งกบัภาษาเขมร กล่าวคือหากคาํเดิมและคาํแผลงในภาษาไทยมีที*มาจากการยืมวิธีการจากภาษาเขมร
แลว้ คาํเดิมและคาํแผลงทุกคู่จะตอ้งมีความสัมพนัธ์ทางเสียงและหนา้ที*สอดคลอ้งกบัเกณฑ์การสร้างคาํดว้ย
การเติมหน่วยคาํเติมกลางในภาษาเขมร แต่ที*ปรากฏความสัมพนัธ์ของคาํเดิมและคาํแผลงมีหลากหลายมาก 
ทาํให้กล่าวไดว้า่นอกจากรูปแบบคาํศพัท์ที*พบไม่มีความสมํ*าเสมอแลว้ ยงัไม่ไดเ้กิดจากการยืมรูปแบบการ
สร้างคาํดว้ยการเติมหน่วยคาํเติมกลางมาจากภาษาเขมรดว้ย ดงัตวัอยา่งต่อไปนี�  
 
แผนภูมิที* 1 คู่คาํศพัทที์*สัมพนัธ์กนัทางเสียง จาํแนกตามรูปแบบความสัมพนัธ์ทางหนา้ที* 
 
 

 
 

รูปแบบความสมัพนัธ์ทางหนา้ที*ของคูค่าํศพัท ์
      ทาํใหเ้ป็นนาม 
      ทาํใหเ้ป็นกริยาก่อเหต ุ
      ทาํใหเ้ป็นเครื*องมือ 
      หนา้ที*เดียวกนัหรือไม่สมัพนัธ์กนั 

ร้อยละของคู่คาํศพัทที์*มีความสมัพนัธ์กนั 

รูปแบบความสมัพนัธ์ทางหนา้ที* 

การเติม /-amn-/      การเติม /-am-/     การเติม /-an-/      การเติม /-a�-/ 
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จากแผนภูมิที* 1 แสดงรูปแบบความสัมพนัธ์ทางหนา้ที*ของคู่คาํศพัทมี์หนา้ที*หลากหลาย ทั�งการทาํให้
เป็นนาม ทาํให้เป็นกริยาก่อเหตุ ทาํให้เป็นเครื*องมือ และมีหน้าที*เดียวกนัหรือไม่มีความสัมพนัธ์ แสดงให้
เห็นถึงการไม่เป็นรูปแบบทางเสียงและหนา้ที*แบบหนึ*งต่อหนึ*ง และอาจกล่าวไดว้่ารูปแบบคาํศพัท์ที*พบนี�  
ไม่มีความสมํ*าเสมอ ตวัอยา่งที*เห็นไดช้ดัเจนไดแ้ก่ 

 
ทาํใหเ้ป็นเครื*องมือ 

  ตรวจ /tru�at/ ‘พิจารณา’   ตาํรวจ /tamru�at/ ‘ผูต้รวจ’ 
ทาํใหเ้ป็นกริยาก่อเหตุ 

เถกิง /thak��	�/ ‘สูงศกัดิ} ’  ดาํเกิง /damk��	�/ ‘ยกใหสู้ง’ 
เป็นคาํวเิศษณ์ที*มีความหมายเช่นเดียวกนั 

จรัส /cara�t/ ‘สวา่ง, รุ่งเรือง’  จาํรัส /camra�t/ ‘สวา่ง, รุ่งเรือง’ 
ขจร /khac��	n/ ‘ฟุ้ง’   กาํจร /kamc��	n/ ‘ฟุ้งไป’ 

เป็นคาํกริยาที*มีความหมายเดียวกนั 
ตรัส /tra�t/ ‘พดู’   ดาํรัส /damra�t/ ‘พดู’ 

แสดง /sad �	�/ ‘ปรากฏ’  สาํแดง /samd �	�/ ‘ปรากฏ’ 
 ไม่มีความสัมพนัธ์ 

กล /ko�n/ ‘เป็นอุบาย’   กาํนล /kamno�n/ ‘เครื*องเซ่น’ 
 

เมื*อวิเคราะห์ขอ้มูลเพื*อหาว่าคาํเดิมและคู่คาํแผลงที*รวบรวมมาไดเ้ป็นภาษาเขมรอย่างเดียวหรือไม่ 
หรือมีภาษาต่างประเทศ รวมถึงภาษาไทยเดิมปนอยูด่ว้ยหรือไม่ เพื*อศึกษาเรื*องผลิตภาพ พบวา่ขอ้มูลมีที*มา

ของภาษาเป็น “ภาษาเขมร” ทั� งสิ�น ยกเวน้ “เสียง” /si�a�/ มาจากภาษาจีนโบราณ ถือว่าเป็นคาํจาก
ภาษาต่างประเทศที*ใช้ในภาษาไทย แต่อย่างไรก็ตามยงัไม่พบว่ามีกลุ่มคาํศพัท์อื*นที*แสดงภาษาที*มาเป็น
ภาษาต่างประเทศเช่นเดียวกบัคาํวา่ “เสียง” ในปริมาณมาก ดงันั�นการพบภาษาที*มาของคาํศพัทเ์พียงคาํเดียว
เป็นคาํยมืภาษาต่างประเทศ จากปริมาณคาํศพัทท์ั�งหมด 194 คาํ จะกล่าวไม่ไดว้า่รูปแบบคาํเดิมและคาํแผลง
ของภาษาไทยทั�งระบบแสดงผลิตภาพ ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลส่วนนี� ชี� ให้เห็นว่าคาํศพัท์ที*พบลว้นแลว้แต่มี
ที*มาจากการยืมคาํศพัทจ์ากภาษาเขมรมา แสดงให้เห็นวา่รูปแบบคาํเดิมและคาํแผลงในภาษาไทยไม่มีความ
เป็นผลิตภาพ (productivity) ดงัตวัอยา่งต่อไปนี�  
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ตารางที* 6 ความสัมพนัธ์ดา้นภาษาที*มาที*เป็นภาษาเขมรของคาํเดิมและคู่คาํแผลงที*พบในภาษาไทย 
 

คู่คําเดิม 

ที�พบ 

เค้าศัพท์ 

ในภาษาเขมร 
ความหมาย 

คําแผลง 

ที�พบ 

เค้าศัพท์ 

ในภาษาเขมร 
ความหมาย 

ชาญ ฌาญ คล่องแคล่ว ชาํนาญ ฌนําญ คล่องแคล่ว 
เดิน เฎีร กา้วไป ดาํเนิน ฎเํณีร การกา้วไป 
ทาย ทาย คาดเดา ทาํนาย ทนําย คาดเดา 
เทียบ เทียบ ชิด ทาํเนียบ ทเํนียบ ทาํใหชิ้ด 

  
 ขอ้มูลที*ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่รูปแบบคาํเดิมและคาํแผลงในภาษาไทยไม่มีความสมํ*าเสมอ นั*นคือรูปแบบ
ทางเสียงไม่สัมพนัธ์อยา่งเป็นระบบหรือไม่สัมพนัธ์แบบหนึ* งต่อหนึ* ง กบัรูปแบบทางหน้าที* และมีหน้าที*
อยา่งหลากหลาย รวมถึงการแสดงความไม่สัมพนัธ์กนัของลกัษณะทางเสียงและหนา้ที*ซึ* งไม่ใช่ลกัษณะของ
กระบวนการทางหน่วยคาํ ทาํให้สรุปไดว้่ารูปแบบคาํเดิมและคาํแผลงในภาษาไทยไม่ไดเ้ป็นกระบวนการ
ทางหน่วยคาํ นอกจากนี� ก็ยงัพบอีกว่าภาษาที*มาของคาํศพัท์ดงักล่าวมีที*มาจาก “ภาษาเขมร” ไม่แสดงถึง   
ผลิตภาพ ซึ* งเป็นคุณสมบติัของกระบวนการทางหน่วยคาํ ลกัษณะดงักล่าวเป็นลกัษณะของ “การยืมคาํศพัท”์ 
(lexical borrowing) นั*นคือขอ้มูลแสดงรูปแบบคาํเดิมและคาํแผลงในภาษาไทยเป็นการยมืคาํศพัท ์
 
สรุปและอภิปรายผลการวจัิย 

 รูปแบบคาํเดิมและคาํแผลงในภาษาไทยปัจจุบนัไม่มีลกัษณะของกระบวนการทางหน่วยคาํ ที*มีความ
สมํ*าเสมอ (regularity) กล่าวคือไม่พบความสัมพนัธ์ทางเสียงและหน้าที*ที*แน่นอน รูปแบบคาํศพัท์มีทั� ง
สอดคลอ้งและไม่สอดคลอ้งกบักระบวนการเติมหน่วยคาํเติมกลางในภาษาเขมร นอกจากนี� ยงัไม่มีลกัษณะที*
แสดงผลิตภาพ (productivity) กล่าวคือคาํศพัทเ์ป็นคาํที*มาจากภาษาเขมรเท่านั�น ไม่มีคาํศพัทที์*แปลกออกไป
ที*แสดงวา่รูปแบบคาํศพัทเ์กิดจากการสร้างคาํใหม่ขึ�นใชใ้นภาษาไทย  
 อีกนัยหนึ* งจะกล่าวได้ว่าการแผลงคาํในภาษาไทยไม่ใช่กระบวนการทางหน่วยคาํ นั*นคือไม่เป็น     
การสร้างคาํดว้ยการเติมหน่วยคาํเติมกลาง รูปแบบดงักล่าวเป็นเพียงการอธิบายความสัมพนัธ์ของคาํเดิมและ
คาํแผลงที*เกิดจากการยมืคาํศพัทม์าจากภาษาเขมรจาํนวนมากเขา้มาในภาษาไทยเท่านั�น ผูว้ิจยัจึงมีความเห็น
ว่าไม่ควรจะจดัให้การแผลงคาํเป็นการสร้างคาํใหม่ในภาษาไทย ตามที* พระยาอนุมานราชธน (2508)     
เปลื�อง ณ นคร (2516) เสาวรัตน์ ดาราวงษ ์(2517) Gehr (1951) และ Noss (1964) ไดก้ล่าวไว ้แต่น่าจะกล่าว
เพียงว่าคาํแผลงมีสถานภาพเป็นเพียงคาํศพัทที์*ยืมมาจากภาษาเขมร โดยจดัให้อยู่ในประเภทเดียวกบัคาํยืม
ภาษาเขมรในภาษาไทย และการแผลงคาํก็จดัเป็นการอธิบายความสัมพนัธ์ของคาํยืมจาํนวนมากเหล่านั�น
เท่านั�น นอกจากนี�ก็ไม่ควรจะกล่าววา่เป็นการยมืกระบวนการแปลงคาํมาจากภาษาเขมรอีกดว้ย  
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 การคน้พบวา่ การแผลงคาํในภาษาไทยไม่ใช่กระบวนการทางหน่วยคาํ ยงัช่วยอธิบายไดว้า่ “คาํแผลง
ในภาษาไทยไม่ใช่คาํแปลง” เนื*องจากคาํแปลงเป็นคาํศพัท์ที*ผ่านกระบวนการทางหน่วยคาํด้วยการเติม
หน่วยคาํเติมกลาง แต่คาํแผลงในภาษาไทยเป็นคาํศพัท์ที*ไม่ไดผ้่านกระบวนการทางหน่วยคาํใดๆ ดงันั�น   
อาจใหค้าํจาํกดัความของคาํแผลงไดว้า่ “คาํศพัทใ์นภาษาไทยที*เกิดจากการยืมมาจากภาษาเขมร ซึ* งมีรูปแบบ
คลา้ยคลึงกบัคาํแปลงในภาษาเขมร” ก็เป็นได ้
 ผลการวิจยันี� ยืนยนัได้ว่ารูปแบบคาํเดิมและคาํแผลงในภาษาไทยไม่ใช่กระบวนการทางหน่วยคาํ 
สอดคล้องและสนับสนุนแนวคิดของกตญั^ู ชูชื*น (2543) และสุนันท์ อญัชลีนุกุล (2546) ซึ* งเชื*อว่า                 
การแผลงคาํไม่ไดเ้ป็นกระบวนการทางหน่วยคาํในภาษาไทย เพราะไม่ไดเ้ป็นลกัษณะหลกัในไวยากรณ์ไทย 
และไม่สามารถอธิบายดว้ยลกัษณะไวยากรณ์ไทย นอกจากนี� งานวิจยันี� ยงัช่วยอธิบายขอ้สังเกตในงานวิจยั
ของอนนัต ์อารียพ์งศ ์(2539) ซึ* งเห็นวา่คาํแผลงในภาษาไทยสอดคลอ้งกบัคาํในภาษาเขมรจาํนวนมาก และ
น่าจะเป็นคาํยืม ผลการวิจยัในครั� งนี� ช่วยอธิบายเพิ*มเติมข้อสังเกตดังกล่าว และกล่าวได้ว่าคาํแผลงใน
ภาษาไทยเป็นคาํศพัทที์*ยมืมาจากภาษาเขมรทั�งหมด 
 การวิจยันี�นอกจากจะกล่าวไดว้า่ การแผลงคาํไม่ไดเ้ป็นกระบวนทางหน่วยคาํในภาษาไทย ไม่มีที*มา
จากการยมืการสร้างคาํดว้ยการเติมหน่วยคาํเติมกลางจากภาษาเขมร แต่เกิดจากการยืมคาํศพัทจ์ากภาษาเขมร
มาเป็นจาํนวนมากแลว้ ยงัแสดงให้เห็นผลของการสัมผสัภาษาระหวา่งภาษาไทยและภาษาเขมรตามแนวคิด 
Thomason and Kauffman (1988) ผลการวิจยัครั� งนี� ชี� ว่าการสัมผสัภาษาระหว่างภาษาไทยและภาษาเขมร
น่าจะเป็นการยืม แต่ยงัธํารงภาษาไทยไว ้การสัมผสัภาษาไทยและภาษาเขมรอยู่ในระดบัการยืมคาํศพัท์
จาํนวนมาก คือมีความเขม้ขน้ของการสัมผสัภาษามาก มีภาวะสองภาษามาก มีการยืมมากและนานทาํให้มี
การยมืคาํศพัทม์ากขึ�นตาม แต่ไม่ถึงระดบัการยมืกระบวนการทางหน่วยคาํ ซึ* งเกิดจากสถานการณ์การสัมผสั
ภาษาที*เกิดจากแรงกดดนัทางวฒันธรรมมากและระยะเวลานาน 
 สรุปไดว้า่ภาษาไทยและภาษาเขมรมีการสัมผสัภาษากนัมาอย่างช้านาน ภาษาไทยยืมคาํศพัทจ์าํนวน
มากมาจากภาษาเขมร แสดงให้เห็นถึงความเขม้ขน้ของการสัมผสัภาษาระหวา่งสองภาษาที*อยูใ่นระดบัมาก 
และชี� ใหเ้ห็นวา่มีผูรู้้สองภาษาจาํนวนมาก ผูพ้ดูภาษาไทยไดย้ืมคาํศพัทจ์ากภาษาเขมรมาจาํนวนมากและเป็น
เวลานาน แต่มีแรงกดดนัทางวฒันธรรมเขมรไม่มากนกั จึงทาํให้การสัมผสัภาษาระหว่างสองภาษาไม่ถึง
ระดบัการแทนที*ทางไวยากรณ์ 
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