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การซ้ อนคําในภาษาไทย
อํานาจ ปั กษาสุข
การซ้ อนคํา เป็ นขบวนการสร้ างคําขึน ใช้ ใ นภาษาไทยวิธี หนึ!ง หมายถึง การนํ าคําหรื อ
กลุ่ม คํ า ตัง แต่ 2 หน่ ว ย 1 ขึน ไปมาเรี ย งต่อ กัน โดยแต่ล ะหน่ว ยนัน มี ค วามสัม พัน ธ์ กัน ในด้ า น
ความหมาย หน่ว ยที! เ ป็ นคํ าอาจเป็ นคํ าหมวดใดหมวดหนึ!ง ต่อไปนี  คือ คํานาม คําสรรพนาม
คํากริ ยา คําคุณศัพท์ คําวิเศษณ์ คําจํานวนนับ คําบุพบท คําสันธาน ส่วนหน่วยที!เป็ นกลุ่มคําอาจ
เป็ นกลุ่มคําชนิดใดชนิดหนึ!งต่อไปนี  คือ นามวลี กริ ยาวลี คุณศัพท์วลี วิเศษณ์วลี บุพบทวลี เมื!อ
รวมหน่วยตามความสัมพันธ์ด้านความหมายแล้ วจะกลายเป็ นคําคําเดียวกันหรื อกลุ่มคําเดียวกัน
ซึง! จะทําหน้ าที!ในภาษาเป็ นอย่างเดียวกัน หน่วยที!นํามาเรี ยงต่อกันนันจะมี

ความหมายประจําคําที!
สัมพันธ์กนั อย่างใดอย่างหนึ!งใน 3 อย่างต่อไปนี  คือ ความหมายเหมือนกัน ความหมายคล้ ายคลึง
กัน และความหมายตรงกันข้ าม2 การซ้ อนคําในลักษณะดังที!ได้ กล่าวมาทําให้ ได้ คําในภาษาไทย
ชนิ ดที! เ รี ยกว่า “คํ า ซ้ อ น” แต่ทัง นี  จุไ รรั ต น์ ลัก ษณะศิริ ได้ ใ ห้ คํ าจํ ากัดความของ “คํา ซ้ อ น” ว่า
หมายความถึงเฉพาะคําที!ประกอบด้ วยหน่วยคําอิสระที!มีความหมายเหมือนกัน คล้ ายคลึงกัน หรื อ
เป็ นไปในทํานองเดียวกันมาซ้ อนคู่กัน แต่จะไม่หมายรวมถึงการนําหน่วยคําที!มีความหมายตรง
ข้ ามกันมาซ้ อนกัน นอกจากนี ก็จะไม่รวมการนําหน่วยที!ไม่มีความหมายมาซ้ อนกันเพื!อประโยชน์
ทางเสียงว่าเป็ นคําซ้ อน3
ในภาษาไทยปั จจุบนั ได้ มีปรากฏการณ์ใหม่เกิดขึ นกับคําซ้ อนในแง่ที!มาของคําที!นํามาซ้ อน
โดยจากการศึกษาเรื! องที! มาของคําที! นํามาซ้ อนในวิทยานิพ นธ์ เ รื! อง “การศึกษาการซ้ อนคําใน
ภาษาไทย” ของราตรี ธันวารชร ที!ศกึ ษาข้ อมูลจากเอกสารที!เป็ นร้ อยแก้ วตังแต่
 สมัยสุโขทัยถึงสมัย
รัชกาลที! 7 (เวลาก่อนการเปลี!ยนแปลงการปกครองวันที! 24 มิถนุ ายน 2475)4 นันพบคํ

าซ้ อนที!เป็ น

1

ราตรี ธันวารชร ให้ คํานิยามของคําว่า “หน่วย” ว่าหมายถึง คําหรื อวลีที!นํามาเรี ยงต่อกัน ถ้ าเป็ นคํา
อาจเป็ นคํามูลหรื อคําที!สร้ างแล้ ว เช่น คํากร่อน คําแผลง คําสมาส คําประสม หรื อคําซ้ อนก็ได้ และถ้ าเป็ นกลุม่ คํา
อาจเป็ นนามวลี กริ ยาวลี วิเศษณ์วลี คุณศัพท์วลี หรื อบุพบทวลีก็ได้ โดยคําหรื อกลุม่ คําแต่ละหน่วยจะมีกี!พยางค์
ก็ได้
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ั ฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534), หน้ า 20-24.
3
จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, “การสร้ างคําในภาษาไทยสมัยสุโขทัย” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญาศิลปศาสตรมหา
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คําภาษาไทย และคําซ้ อนที!มีที!มาของหน่วยใดหน่วยหนึ!งเป็ นคําภาษาเขมร คําภาษาบาลี และคํา
ภาษาสันสกฤตเป็ นจํานวนมาก ดังตัวอย่างต่อไปนี 
คําซ้ อนที!เกิดจากคําภาษาไทยทุกหน่วย เช่น ปิ ดบัง ดูแล ขับร้ อง ดีงาม ปกป้อง ยากจน
ตึกบ้ านเรื อน ริมรอบขอบ เป็ นต้ น
คําซ้ อนที!มีหน่วยใดหน่วยหนึ!งเป็ นคําภาษาเขมร เช่น ใกล้ ชิด ชํารุดทรุดโทรม ซื!อตรง ร้ าย
กาจ บาดแผล กราบไหว้ ถนนหนทาง ลําบากยาก เป็ นต้ น
คําซ้ อนที!มีหน่วยใดหน่วยหนึ!งเป็ นคําภาษาบาลี เช่น เก่าโบราณ เค้ ามูล สิ นสูญ ความชัว!
ทุจริต เขตแดน สัจจริง ฉายาเงา เป็ นต้ น
คําซ้ อนที!มีหน่วยใดหน่วยหนึ!งเป็ นคําภาษาสันสกฤต เช่น ประณีตงดงาม เชื อวงษ์ ชอบ
ธรรม พิพากษาตัดสิน พักอาศัย ศัพท์สําเนียง เป็ นต้ น
การศึกษาเรื! องดังกล่าวพบคําซ้ อนที!มีหน่วยใดหน่ายหนึ!งเป็ นคําภาษาอังกฤษอยู่บ้าง แต่
ทว่าพบเป็ นจํานวนน้ อยมาก คือพบเพียง 5 คํา เท่านัน ได้ แก่ พลับพลาเต๊ น เรื อโบต กัปตันนายเรื อ
ปั สตันปื น และเปรสิเดนต์เจ้ าเมือง อย่างไรก็ตาม ในปั จจุบนั ภาษาอังกฤษได้ รับการยกย่องว่าเป็ น
ภาษาที!มีศกั ดิศK รี ที!แสดงถึงความเป็ นผู้มีความรู้ จึงมีการใช้ อย่างแพร่หลาย ทําให้ คนในปั จจุบนั นํา
คําภาษาอังกฤษมาใช้ ในขบวนการสร้ างคําในภาษาไทย เกิดเป็ นคําซ้ อนที!มีหน่วยใดหน่วยหนึ!งเป็ น
คํ า ภาษาอั ง กฤษเพิ! ม มากขึ น ตัว อย่ า งคํ า ซ้ อนที! มี ที! ม าของที! มี ห น่ ว ยใดหน่ ว ยหนึ! ง เป็ นคํ า
ภาษาอัง กฤษที! พ บในปั จ จุบัน เช่น บ่อนคาสิโน (casino) ในประโยค “คนไทยเดินทางไปบ่อน
คาสิโนที!ประเทศเขมรเป็ นจํานวนมาก” หรื อ โหวตลงคะแนน (vote) ในประโยค “การประกวดร้ อง
เพลงครัง นี  เธอจะส่งข้ อความไปโหวตลงคะแนนให้ นกั ร้ องคนไหน” หรื อคําว่า แบบฟอร์ ม (form)
เหล้ าเบียร์ (beer) ปูนซีเมนต์ (cement) วิ!งจ๊ อกกิง (jogging) จดโน้ ต5 (note) และ กระดาษทิชชู6
(tissue) เป็ นต้ น นอกจากนี ยังพบคําซ้ อนที!มีหน่วยใดหน่วยหนึง! เป็ นคําภาษาอังกฤษที!เป็ นคําสแลง
ที!ใช้ ในกลุ่มเพศที! 3 อีก เช่น คําว่า เก๋ก๊ ูด (good) ใหญ่บิ`ก (big) หรื อ ใหญ่โตโซบิ`ก (so big)
เป็ นต้ น ลักษณะคําซ้ อนเช่นนี ถือเป็ นปรากฏการณ์ใหม่ที!เกิดขึ นในคําซ้ อนในภาษาไทย ซึ!งต่อไปใน
อนาคตมีแนวโน้ มว่าจะมีใช้ มากขึ น
ทังนี
 มีคําซ้ อนบางคําที!มีใช้ ในอดีต แต่เมื!อมาถึงปั จจุบนั มีการเปลี!ยนแปลงไป โดยอาจมี
การลําดับคําใหม่ เช่น ในสมัยอยุธยามีใช้ ว่า “มีผ้ มู าร้ องฟ้องว่าช้ างม้ าโคกระบือปล่อยปละเสีย”
(กฎ.1 หน้ า 167) แต่ในปั จจุบนั ใช้ ว่า “ฟ้องร้ อง” บางคําอาจมีการเปลี!ยนแปลงรู ปคําไป เช่น ใน
สมัยสุโขทัยใช้ วา่ “มือประการหนึง! คือ มืดฟ้ามืดฝน” (ไตร. หน้ า 67) ในปั จจุบนั ใช้ ว่า “ครึม ฟ้าครึม
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ตัวอย่างนี นํามาจากหนังสือ “ระบบคําภาษาไทย” ของ สุนนั ท์ อัญชลีนกุ ลู หน้ า 37.
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ตัวอย่างนี นํามาจากหนังสือ “ระบบคําภาษาไทย” ของ สุนนั ท์ อัญชลีนกุ ลู หน้ า 37.
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ฝน” คําบางคํามีใช้ ในอดีตแต่ปัจจุบนั นํามาแยกใช้ โดยอาจมีการเปลี!ยนแปลงคําหรื อเพิ!มคําก็ได้
เช่น ในสมัยสุโขทัยมีใช้ ว่า “อันหนึ!งคือว่าทรัพย์สิ!งสินท่านอันเจ้ าของเขามิได้ ให้ แก่ตน...” (ไตร.
หน้ า 67) ปั จจุบนั แยกใช้ เป็ น “ทรัพย์สิน” และ “สินทรัพย์” เป็ นต้ น7 นอกจากนี ในปั จจุบนั ยังมีการ
สร้ างคําขึ นใหม่ซึ!งมีความแปลกแตกต่างไปจากคําที!มีใช้ อยู่ก่อน เช่น ภาษาไทยมีคําว่า “คุ้นเคย”
กับ "เคยชิน” ใช้ ในภาษา ปั จจุบนั มีการสร้ างคําซ้ อนคําใหม่ขึ นใช้ คือคําว่า “คุ้นชิน” เป็ นต้ น จากที!
กล่าวมาแสดงให้ เห็นการเปลี!ยนแปลงของคําซ้ อนที!มีใช้ ในอดีตมาถึงปั จจุบนั ซึ!งบางครัง เป็ นการ
สร้ างคําใหม่ขึ นใช้ ในภาษาทําให้ มีคําใช้ เพิ!มมากขึ น
อนึ!ง มีผ้ ศู ึกษาและทําวิทยานิพนธ์ เกี!ยวกับเรื! องการสร้ างคําในภาษาไทยทังสมั
 ยสุโขทัย
อยุธยา และรัตนโกสินทร์ ไว้ แล้ ว โดยวิทยานิพนธ์ ทงั  3 เล่มมีการศึกษาเรื! องคําซ้ อนของแต่ละสมัย
เอาไว้ ผลการศึกษาพบว่า โครงสร้ างของคําซ้ อนแต่ละสมัยมีการเปลี!ยนแปลงไป โครงสร้ างคําซ้ อน
ในสมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยามีลักษณะคล้ ายคลึงกัน กล่าวคือ คําซ้ อนสมัยสุโขทัยมี 11 แบบ
ประกอบด้ วยจํานวนหน่วยมากที!สุด 15 หน่วย ส่วนคําซ้ อนสมัยอยุธยามี 12 แบบ ประกอบด้ วย
จํานวนหน่วยมากที! สุด 16 หน่วย แต่สําหรั บคําซ้ อนสมัยรั ตนโกสินทร์ มี 4 แบบ ประกอบด้ วย
จํานวนหน่วยมากที!สุด 6 หน่วย ทังนี
 โครงสร้ างของคําซ้ อนในภาษาไทยแต่ละสมัยมีรายละเอียด
ดังนี 
โครงสร้ างคําซ้ อนในภาษาไทยสมัยสุโขทัย8 มี 11 แบบ ดังนี 
แบบที 1 คําซ้ อน 2 หน่วย เช่น “แลคันธรสของหอมนัน บ่ห่อนรู้เผือดหายกลิ!นเลย” (ไตร. หน้ า
116)
แบบที 2 คําซ้ อน 3 หน่วย เช่น “เขาทนทุกขเวทนาอยูท่ ี!นนช้
ั  าหึงนาน” (ไตร. หน้ า 20)
แบบที 3 คําซ้ อน 4 หน่วย เช่น “อันหนึง! เล่า เขาเห็นห้ วยหนองคลองนํ า” (ไตร. หน้ า 63)
แบบที 4 คําซ้ อน 5 หน่วย เช่น “เขาชวนกันหว้ ายล่องท่องเหล้ นเต้ นเด็ดเอาดอกไม้ ...” (ไตร.
หน้ า 46)
แบบที 5 คําซ้ อน 6 หน่วย เช่น “เราจะเอาทรัพย์สิ!งสินส่วยสาอากรแก่ท้าวพระญาองค์ใดองค์
หนึง! หามิได้ เลย” (ไตร. หน้ า 56)
แบบที 6 คําซ้ อน 7 หน่วย เช่น “ฝูงสัตว์ลางจําพวกโสดมีขนมีเล็บมีเนื อมีเอ็นมีกระดูกมีเขามี
งาอันจักเข้ าการคน” (ไตร. หน้ า 27)
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แบบที 7 คําซ้ อน 8 หน่วย เช่น “ท้ าวพระญาสามนตราชกระกูลไพร่หลวงขุนหมื!นทมุนทนาย
คนไพร่ฟ้าข้ าไททังหลาย...”

(ไตร. หน้ า 80)
แบบที 8 คําซ้ อน 9 หน่วย เช่น “แลมี นางฟ้าทัง หลายอันมี รูปโฉมโนมพรรณวรรณเนือ ตัว
หน้ าตาเพราเพริศเฉิดฉาย” (ไตร. หน้ า 82)
แบบที 9 คําซ้ อน 10 หน่วย เช่น “ช้ างม้ าวัวควายปลาเนื อนกหกมดปลวกอันใดมีในไตรภูมินี ”
(ไตร. หน้ า 152)
แบบที 10 คําซ้ อน 11 หน่วย เช่น “...ย่อมถื อไม้ ค้อนมีดพร้ าหอกดาบหลาวแหลนเครื! องข้ า
เครื! องแทงเครื! องยิงเครื! องตีทงหลาย...”
ั
(ไตร. หน้ า 12)
แบบที 11 คําซ้ อน 15 หน่วย เช่น “...ถิ!นฐานบ้ านเมืองปราสาทเรื อนหลวงช้ างม้ าข้ าไทไพร่พล
ทังผองเงิ

นทองของแก้ วแลนางนักสนม” (ไตร. หน้ า 78)
โครงสร้ างคําซ้ อนในภาษาไทยสมัยอยุธยา9 มี 12 แบบ ดังนี 
แบบที 1 คําซ้ อน 2 หน่วย เช่น “ด้ วยการแผ่นดินครัง นี ใหญ่หลวงนัก” (หมายรับสัง! ธน. หน้ า 6)
แบบที 2 คําซ้ อน 3 หน่วย เช่น “...ด้ วยยังไม่แก่เฒ่าชราเลย” (จ.ม. หลวงอุดม. หน้ า 260)
แบบที 3 คําซ้ อน 4 หน่วย เช่น “จะไม่ร้ ูเป็ นบ้ าใบ้ บอดหนวก...” (ไตรภูมิโลก.2 หน้ า 50)
แบบที 4 คําซ้ อน 5 หน่วย เช่น “อย่าให้ ร้ ูลบเลือนทําลายหายสูญ จงดํารงอยู่โดยจิรฐี ติกาล”
(คําให้ การชาวกรุงเก่า หน้ า 2)
แบบที 5 คําซ้ อน 6 หน่วย เช่น “หมีร้ ูคณ
ุ พ่อแม่ปหญ้
ู่ าตายายมัน” (กฎ.2 หน้ า 39)
แบบที 6 คําซ้ อน 7 หน่วย เช่น “จงอย่าให้ มีทกุ ข์โศกโรคภัยเสนียดจัญไรอุปัทวันตรายอันหนึ!ง
อันใดเลย” (ไตรภูมิโลก.1 หน้ า 8)
แบบที 7 คําซ้ อน 8 หน่วย เช่น “ซึ!งจะได้ แก่บิดามารดาแลญาติพี!น้องบุตรภรรยาหลานเหลน
ลื!อนัน”
 (กฎ.3 หน้ า 23)
แบบที 8 คําซ้ อน 9 หน่วย เช่น “ให้ มีระบํารํ าเต้ นพินพาทฆ้ องกลองดุริยดลตรี ประโคมทัง 4
ประตู” (กฎ.1 หน้ า 126)
แบบที 9 คําซ้ อน 10 หน่วย เช่น “ซัดเซเข้ าไปในป่ าดงพงแขมห้ วยหนองคลองบึงบางสถารที!
ใดก็ด”ี (กฎ.3 หน้ า 257)
แบบที 10 คําซ้ อน 11 หน่วย เช่น “สภาวะดิ นโดยโหยไห้ กลิ งเกลือกเสือกสลบข่วนอกฟกชํ าทา
ระกรรมกายนันจะเป็

นประโยชน์...” (ไตรภูมิโลก.1 หน้ า 30)
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เบ็ญจมาศ บางอ้ น, “การสร้ างคําในภาษาไทยสมัยอยุธยา” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญาอักษรศาสตรมหา
บัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2529), หน้ า 66-236.
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แบบที 11 คําซ้ อน 12 หน่วย เช่น “พิพาษกันด้ วยที!แดนไร่ นาละหารป่ าผึ งเรื อกสวนยวนยาง
บ่าวไพร่สาระพะความ” (กฎ.2 หน้ า 101)
แบบที 12 คําซ้ อน 16 หน่วย เช่น “เป็ นต้ นว่าพ่อและแม่ ปู่ ย่าตายายลุงป้าน้ าอาอาวพี!น้อง
ลูกหลานเหลนหลีดลี ” (จารึก. หลัก 74)
โครงสร้ างคําซ้ อนในภาษาไทยสมัยรั ตนโกสินทร์ ช่ วงรั ชกาลที 4 จนถึงสมัยก่ อน
การเปลียนแปลงการปกครอง พ.ศ.247510 มี 4 แบบ ดังนี 
แบบที 1 คําซ้ อน 2 หน่วย เช่น “เมื!อเมืองล้ านช้ างสิน กลัวอันตรายอันใดแล้ วก็นิ!งเฉยเสีย”
(พระราชวิจารณ์. หน้ า 154)
แบบที 2 คําซ้ อน 3 หน่วย เช่น “ให้ คนเช่าอาศัยและขายข้ าวปลาอาหาร” (พงศ.29 หน้ า 48)
แบบที 3 คําซ้ อน 4 หน่วย เช่น “...มีไร่นาเรื อกสวนบริบรู ณ์” (พระร่วง. หน้ า 77)
แบบที 4 คําซ้ อน 6 หน่วย เช่น “...ว่าด้ วยเรื! องภาษี เรื อแลที!บ้านเรื อนโรงร้ านตึกแพ” (ประกาศ
4 พ.ศ.2405-2411 หน้ า 116)
โครงสร้ างของคําซ้ อนในภาษาไทยสมัยต่าง ๆ ดังที!ได้ กล่าวมา ทําให้ เห็นว่าคําซ้ อนในสมัย
สุโขทัยและสมัยอยุธยามีลกั ษณะที!ไม่แตกต่างกันมากนัก กล่าวคือ มีจํานวนรู ปแบบและจํานวน
หน่วยที! นํ ามาประกอบเป็ นคํ าซ้ อนใกล้ เ คี ยงกัน แต่โ ครงสร้ างของคํ าซ้ อนทัง สองสมัยต่างกับ
โครงสร้ างของคําซ้ อนในสมัยรัตนโกสินทร์ ช่วงรัชกาลที! 4 จนถึงสมัยก่อนการเปลี!ยนแปลงการ
ปกครอง พ.ศ.2475 อย่างชัดเจน โดยคําซ้ อนในสมัยนี ม ีเพียง 4 รู ปแบบ ละมีขนาดสัน ลงคือมี
จํานวนหน่วยที!นํามาประกอบกันสูงสุดเพียง 6 หน่วยเท่านัน ยิ!งเมื!อสังเกตคําซ้ อนที!มีใช้ ในปั จจุบนั
จะพบว่า คําซ้ อนที!ใช้ ในปั จจุบนั ส่วนใหญ่เป็ นคําซ้ อนที!ประกอบด้ วย 2 หน่วย ถึง 4 หน่วย เท่านัน
คําซ้ อน 2 หน่วย เช่น จิตใจ บ้ านเรื อน ทรัพย์สมบัติ คําซ้ อน 3 หน่วย เช่น ว่ากล่าวตักเตือน ถนน
หนทาง และคําซ้ อน 4 หน่วย เช่น ปู่ ย่าตายาย ช้ างม้ าวัวควาย เป็ นต้ น ส่วนคําซ้ อนที!ประกอบด้ วย
จํานวนหน่วยมากกว่านี ในปั จจุบนั ไม่คอ่ ยมีใช้ การเปลี!ยนแปลงโครงสร้ างของคําซ้ อนในภาษาไทย
ตังแต่
 สมัยสุโขทัยจนถึงปั จจุบนั ทําให้ เห็นสถานภาพของคําซ้ อนในภาษาไทยว่ามีแนวโน้ มที!จะมี
ขนาดสันลง
 คือประกอบด้ วยจํานวนหน่วยน้ อยลง และมีแนวโน้ มที!จะมีการใช้ น้อยลงด้ วย
นอกจากนี  จากประสบการณ์ของผู้ศกึ ษาที!มีโอกาสได้ สอนพิเศษวิชาภาษาไทยแก่นกั เรี ยน
ชัน มัธ ยมศึก ษาปี ที! 2 จํ านวนประมาณ 30 คน ทัง นี เ มื! อสอนเรื! องคําซ้ อ นในภาษาไทยและได้
ยกตัวอย่างคําซ้ อนที!ประกอบด้ วย 4 หน่วยขึน ไป ผู้ศึกษาพบว่าเด็กนักเรี ยนส่วนใหญ่บอกว่าคํา
ซ้ อนเหล่านันเป็
 นคําที!เชย ปั จจุบนั ไม่ค่อยได้ ใช้ แล้ วหรื อไม่ก็ใช้ เฉพาะคนสูงอายุเท่านัน สิ!งนี เป็ น
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ลินดา วิชาดากุล, “การสร้ างคําในภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ ” (วิทยานิพนธ์ ปริ ญญาอักษรศาสตร
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เครื! องชี ให้ เห็นได้ ชดั เจนยิ!งขึ นว่า ในอนาคตคําซ้ อนในภาษาไทยจะมีที!ใช้ น้อยลงและคําซ้ อนที!ใช้ ก็
จะเป็ นคําสัน ๆ โดยอาจเป็ นคําซ้ อน 2 หน่วย หรื อ 3 หน่วยเท่านันก็
 เป็ นได้
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