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บทคัดย่อ
บทความนี้ มุ่งศึ กษาการใช้ คายืมภาษาอังกฤษในพระราชนิ พนธ์เรือ่ งไกลบ้านของพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้ าเจ้ าอยู่หวั ซึ ง่ เป็ นสารคดี ท่องเที ย่ วต่ างประเทศในยุคบุกเบิ กของไทย ในช่ วงเวลาของการเสด็จ
ประพาสยุโรปเมื อ่ ปี พ.ศ. 2449 ผู้ที ร่ ู้และเข้ าใจภาษาอังกฤษยังมี ไม่ มากนั ก ประกอบกับการใช้ ถ้ อยค าที เ่ ป็ น
ภาษาอังกฤษเพือ่ ถ่ายทอดเรือ่ งเล่ าแปลกใหม่จากต่ างแดนมาสู่ผ้อู ่ านชาวไทยยังเป็ นสิ ง่ ที ห่ ลี กเลี ย่ งได้ยาก แต่
ผู้ประพันธ์ทรงเลือกสรรกลวิ ธีทีห่ ลากหลายในการสือ่ ความ ได้แก่ การทับศัพท์ การสร้างศัพท์ การแปลศัพท์ และ
การเปรียบศัพท์ เพือ่ ก่อ “ภาพ” ขึ้นในใจของผู้อ่านให้นึกมองเห็นถิ น่ ฐานบ้านเมือง ภูมิประเทศ วิ ถีชีวิต ตลอดจน
วัฒนธรรมประเพณี ต่างๆ ของสังคมยุโรปได้อย่างเด่นชัด สุนทรียวิ ธีเหล่านี้ ย่อมรังสรรค์ข้ ึนด้วยพระอัจฉริ ยภาพ
อันเลิ ศยิ ง่ ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทัง้ ในฐานะกวีและความเป็ นปราชญ์ซึง่ ทรงแตกฉานทัง้
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ แม้เวลาแห่งการพระราชนิ พนธ์เรือ่ งไกลบ้านจะล่วงลุมานานนับศตวรรษ แต่ “ภาพ”
อันงดงามและซาบซึ้งใจก็ยงั คงดารงอยู่
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เกริ่ นนา
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เป็ นพระมหากษัตริยท์ ท่ี รงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจทีส่ าํ คัญมากมายอัน
ก่อให้เกิดคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อประเทศชาติและปวงชนชาวไทย อาทิ การเลิกทาส การปฏิรูปการบริหารราชการ
แผ่นดิน การปฏิรูปการศึกษา ตลอดจนการพัฒนาบ้านเมืองให้ทนั สมัยด้วยการนํ าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในระบบ
สาธารณูปโภคต่างๆ ได้แก่ การจัดตัง้ ไปรษณียโ์ ทรเลข โทรศัพท์ การประปา การไฟฟ้า การนํายวดยานทีเ่ ป็ นพาหนะทาง
บกมาใช้ในการเดินทาง ได้แก่ รถลาก รถราง รถยนต์ และรถไฟ รวมทัง้ การปฏิรปู ระบบการเงินและการคลังของไทย โดย
การจัดเก็บภาษีอากร การใช้ธนบัตรแทนเงินพดด้วงและจัดตัง้ ธนาคารทีเ่ ป็ นของคนไทยขึน้ เป็ นครัง้ แรก เป็ นต้น ด้วยความ
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นพสกนิกรไทยจึงพร้อมใจกันถวายพระราชสมัญญาว่า “สมเด็จพระปิ ยมหาราช” ซึง่ มี
ความหมายว่า “พระมหากษัตริยอ์ นั ทรงเป็ นทีร่ กั ยิง่ ของปวงชน” และเนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 150 พรรษา ใน
ปี พ .ศ. 2546 องค์ ก ารเพื่อ การศึก ษาวิท ยาศาสตร์แ ละวัฒ นธรรมแห่ ง สหประชาชาติ (UNESCO) ได้ม ีม ติป ระกาศ
เทิดพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ในฐานะ “บุคคลสําคัญที่มผี ลงานดีเด่นของโลก 6 สาขา
ประกอบด้วยสาขาการศึกษา สาขาวัฒนธรรม สาขาพัฒนาสังคม สาขามานุ ษยวิทยา สาขาสังคมศาสตร์ และสาขาการ
สือ่ สาร” (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: คํานํา)
ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ตลอด 42 ปี แห่งการครองราชย์โปรดการเสด็จ
ประพาสไปยังสถานที่ต่างๆ หรือที่เรียกว่า การเสด็จ “ประพาสต้น” เพื่อทรงเยีย่ มเยียนและทอดพระเนตรชีวติ ความ
เป็ นอยู่ของราษฎรด้วยพระองค์เอง ทําให้ทรงรับรูท้ ุกข์สุขของราษฎรอย่างใกล้ชดิ และทรงหาหนทางปรับปรุงให้ เกิด
ความอยู่ดีม ีสุ ข ขึ้น นอกจากนี้ ย ัง ได้ เ สด็จ ประพาสต่ า งประเทศหลายแห่ ง ทัง้ ในเอเชีย และยุ โ รป เพื่อ ทรงเจริญ
สัมพันธไมตรีกบั นานาประเทศ โดยทรงนําวิชาความรูแ้ ละวิทยาการแขนงต่างๆ มาพัฒนาชาติบา้ นเมืองให้มคี วามเจริญ
ทัดเทียมอารยประเทศ ด้วยพระเกียรติคุณอันปกแผ่ไพศาลในฐานะทีท่ รงเป็ นพระมหากษัตริยไ์ ทยพระองค์แรกทีเ่ สด็จ
ต่างประเทศเป็ นระยะทางไกลอย่างที่ไม่เคยมีพระมหากษัตริยไ์ ทยพระองค์ใดได้ทรงกระทํามาก่อน หนึ่งในพระราช
สมัญญาอันมากมายทีม่ ผี ถู้ วายแด่พระองค์กค็ อื “พระมหากษัตริยผ์ เู้ ปิ ดโลกแห่งการเดินทาง” หรือ “The King Who
Opened the World of Travelling” (ชาญวิทย์ เกษตรศิร,ิ 2547: 30)
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงศึกษาและทรงเรียนรูภ้ าษาอังกฤษมาตัง้ แต่ยงั ทรงพระเยาว์ ใน
เบื้องต้นทรงศึกษาเล่าเรียนกับสมเด็จพระบรมชนกนาถ คือ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ซึ่งทรงเชี่ยวชาญ
ภาษาอังกฤษจนถึงขัน้ ทรงพระอักษรโต้ตอบเป็ นภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติด้วยพระองค์เอง อีกทัง้ “เมือ่ ทรงขึ้น
ครองราชย์ในปีพ.ศ. 2394 ทรงเปิดประตูประเทศสูโ่ ลกตะวันตก และทรงเล็งเห็นถึงความสาคัญของภาษาอังกฤษ ถึงกับ
จ้างครูภาษาอังกฤษให้มาสอนพระโอรสและพระธิดาทุกพระองค์ในพระราชวัง ” (อมรา ประสิทธิ ์รัฐสินธุ,์ 2540: 136) ครู
ต่างชาติคนแรกเป็ นสตรีชาวอังกฤษคือ นางแอนนา เลียวโนเวนส์ (Anna Leonovens) และขณะประทับอยู่ฝ่ายหน้ า
พระบาทสมเด็จพระจุ ลจอมเกล้าเจ้าอยู่ห วั ก็ทรงศึกษากับมิชชันนารีชาวอเมริก ันชื่อ แชนด์เลอร์ (หรือหมอจันดเล
J.H.Chandler) ต่อมาเมื่อเสด็จขึน้ ครองราชย์แล้วยังทรงมีครูภาษาอังกฤษชื่อ แพตเทอสัน (Francis George Patterson)
นอกจากนี้ยงั ทรงพระราชอุตสาหะฝึกฝนภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เองอย่างสมํ่าเสมอ ประกอบกับทรงมีพระราชจริยวัตรรัก
การอ่านหนังสือหลายประเภททัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จึงทําให้ทรงมีความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับวัฒนธรรมตะวันตก
อย่างลึกซึง้ (สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ, 2518: 97-98) เมือ่ คราวเสด็จประพาสยุโรปครัง้ แรก ปี
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พ.ศ. 2440 หนังสือพิมพ์ฝรังเศสได้
่
กล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั (พลเรือเอกวรงค์ และวรสุลศี รี ส่ง
เจริญ, ม.ป.ป. อ้างถึงในพ.อ.ดร.ศรศักร ชูสวัสดิ ์, 2554: 88) ความว่า
พระเจ้าแผ่นดินพระองค์น้ีทรงได้รบั การศึกษาตามแบบสมัยใหม่ และภาษาต่างประเทศที่โปรดคือ
ภาษาอังกฤษ ซึ่งรับสังได้
่ เป็ นอย่างดี เป็ นที่กล่าวกันว่าพระองค์ทรงเป็ นผู้ท่มี ีวฒ
ั นธรรมสูง ทรง
เปิ ด รับ แนวความคิด สมัย ใหม่ ปรัช ญา วิท ยาศาสตร์ และนอกจากนั ้น ยัง สนพระราชหฤทัย
ความก้าวหน้าต่างๆ ทุกรูปแบบ
ด้วยพระปรีชาสามารถอันแตกฉานทางด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงใช้
เป็ นเครื่องมือสําคัญในการสร้างความเข้าใจกับประเทศมหาอํานาจตะวันตก และทรงเรียนรูค้ วามคิดความอ่านของคนต่าง
วัฒนธรรมได้อย่างลึกซึ้ง จึงทรงสามารถนําพาสยามประเทศให้อยู่รอดปลอดภัยได้ท่ามกลางวิกฤติของการแผ่ขยายลัทธิ
จักรวรรดินิยมจากมหาอํานาจตะวันตก นอกจากนี้ยงั ทรงวางรากฐานการศึกษาเพื่อให้คนไทยได้มคี วามรูแ้ ละความคิดเท่า
ทันกับต่างชาติ โดยทรงส่งพระราชโอรสและบุคคลต่างๆ ไปศึกษาต่อต่างประเทศหลายสาขา ส่วนในประเทศได้ทรงจัดตัง้
โรงเรียนภาษาไทยและภาษาต่างประเทศขึน้ แม้ในชัน้ แรกมีผู้เรียนเฉพาะในกลุ่มพระราชวงศ์ แต่ต่อมาได้มบี ุตรหลาน
ข้าราชการและคหบดีเข้ามาเรียนเพิม่ ขึน้ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุ ภาพ (2555: 49) ทรงเล่าว่า
“ในเวลานัน้ ข้าราชการทีไ่ ม่เป็นหนังสือมีอยูม่ าก เพราะแต่ก่อนการเขียนหนังสือไม่ใช่ของจาเป็นสาหรับขุนนาง มีอะไรก็บอก
ด้วยปากให้เสมียนเขียนก็ได้ มาจนในรัชกาลที ่ 5 ขุนนางต้องเป็นหนังสือ และต้องส่งลูกเข้าเรียน จึงจะมีความเจริญได้”
หนึ่งในพระราชกรณียกิจอันมากมายที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงบําเพ็ญด้วยพระราชวิรยิ ะ
อุตสาหะจนบังเกิดเป็ นคุณูปการอย่างใหญ่หลวงต่อชาติบา้ นเมืองและอาณาประชาราษฎร์กค็ อื การทรงงานด้านอักษร
ศาสตร์ โดยทรงมีบทพระราชนิพนธ์ทงั ้ ประเภทร้อยแก้วและร้อยกรองเป็ นจํานวนมาก พระราชนิพนธ์หลายเรื่องของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั มีทม่ี าจากการเสด็จประพาสไปยังสถานทีต่ ่างๆ และได้ทรงจดบันทึกเรื่องราวที่
ทรงประสบหรือได้ทอดพระเนตรไว้เป็ นหลักฐานอย่างละเอียดลออในทํานองจดหมายเหตุหรือบันทึกประจําวัน ไม่วา่ จะเป็ น
เส้นทางที่เสด็จพระราชดําเนิน สภาพภูมปิ ระเทศ ชีวติ ความเป็ นอยู่และขนบธรรมเนียมประเพณีของผูค้ นในสถานที่
ต่างๆ “เนื้อหาเหล่านี้มลี กั ษณะเด่นแตกต่างจากการจดบันทึกเรือ่ งราวโดยทัวไป
่ เพราะมิได้เป็ นเพือ่ ‘บันทึกความทรงจา
ในเหตุ ก ารณ์ ทีท่ รงปฏิบ ตั ิ ’ เท่านัน้ หากแต่ ล กั ษณะลีล าภาษาทีใ่ ช้ก็เ ป็ น ร้อ ยแก้ว ทีน่ ่ า อ่ าน น่ าติด ตาม ทาให้ผู้อ่ า น
เพลิดเพลินใจ ดังนัน้ จึงเห็นว่า พระราชนิพนธ์จดหมายเหตุรายวันเป็ นต้นเค้า การเขียนสารคดีท่องเทีย่ วของไทยในยุค
ต่อมา” (สรตี ปรีชาปญั ญากุล, 2551: 3) ข้อคิดเห็นนี้สอดคล้องกับคําอธิบายของธัญญา สังขพันธานนท์ (2548: 165)
ทีว่ ่า “เจ้านายไทยในอดีตเมือ่ ได้เดินทางไปยังดินแดนต่างๆ มักจะเขียนบันทึกเล่าประสบการณ์ของตนไว้ในเอกสารทีม่ กั
เรียกกันว่า “จดหมายเหตุ” เช่น จดหมายเหตุราชทูตไทยไปกรุงลอนดอนของหม่อมราโชทัย เขียนขึ้นเมือ่ ครัง้ เดินทางเป็ น
ล่ามไปกับคณะทูตไทยเพือ่ เฝ้าพระราชินีวคิ ตอเรียของอังกฤษในสมัยรัชกาลที ่ 4 หรือแม้แต่พระราชนิพนธ์ “ไกลบ้าน” ใน
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ก็จดั ว่าเป็นสารคดีทอ่ งเทีย่ วทีเ่ ขียนขึน้ ในยุคแรกๆ”
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พระราชนิ พนธ์เรื่องไกลบ้าน: เพชรน้างามของสารคดีท่องเที่ยวยุคบุกเบิก
เมื่อคราวเสด็จประพาสยุโรปครัง้ ที่ 2 ในปี พ.ศ. 2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงจดบันทึก
เรื่องราวต่างๆ เป็ นรายวัน และทรงใช้รูปแบบจดหมายจาก “พ่อ” เขียนถึง “ลูก” รวมจํานวน 43 ฉบับ พระราชทาน
มายังสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้านิภานภดล วิมลประภาวดี หรือ “สมเด็จหญิงน้อย” (ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยูห่ วั โปรดเกล้าฯ ให้ทรงกรมเป็ นกรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารี ในปี พ.ศ. 2468) ซึง่ ขณะนัน้ ทรงทําหน้าที่
เป็ นเลขาธิการฝ่ายในสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระบรมชนกนาถ เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
เสด็จนิวตั พิ ระนครในปี พ.ศ. 2450 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงราชานุ
ภาพเป็ นผูอ้ าํ นวยการจัดพิมพ์เป็ นหนังสือขึน้ ครัง้ แรกเพือ่ จําหน่ายในงานไหว้พระประจําปี วัดเบญจมบพิตรดุสติ วนาราม
โดยโปรดเกล้าฯ เรียกชื่อพระราชหัตถเลขานี้วา่ “ไกลบ้าน” ต่อมาได้มกี ารจัดพิมพ์พระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านอีกหลาย
ครัง้ จนถึงเล่มล่าสุดซึง่ จัดพิมพ์เป็ นครัง้ ที่ 7 ในปีพ.ศ. 2551
พระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านได้รบั ยกย่องว่าเป็ นวรรณกรรมทีด่ เี ยีย่ ม เต็มเปี่ ยมด้วยคุณค่าด้านเนื้อหา และคุณค่า
ด้านวรรณศิลป์ กล่าวคือเนื้อความในพระราชหัตถเลขาทรงเล่าถึงสภาพบ้านเมือง ชีวติ ความเป็ นอยู่ และขนบธรรมเนียม
ประเพณีของผูค้ นในต่างแดนทีไ่ ด้ทอดพระเนตรตลอดเส้นทางทีเ่ สด็จประพาส นับตัง้ แต่เสด็จลงเรือพระทีน่ งั ่ มหาจักรีออก
จากกรุงเทพฯ ไปยังสถานที่ต่างๆ ได้แก่ สิงคโปร์ อิตาลี เยอรมนี ฝรังเศส
่ อังกฤษ สวิตเซอร์แลนด์ เบลเยี่ยม เดนมาร์ก
นอร์เวย์ และมอลต้า นอกจากนี้ยงั ทรงสอดแทรกพระราชทัศนะทีท่ รงมีต่อเหตุการณ์หรือสิง่ ทีไ่ ด้ทอดพระเนตรเอาไว้อย่าง
ลึกซึง้ และแหลมคม ทําให้ผอู้ ่านได้รบั อรรถรสในการอ่านอย่างเต็มทีด่ ว้ ยทรงเลือกสรรถ้อยคําในการถ่ายทอดเรื่องราวทีท่ รง
ประสบผสานกับอารมณ์ความนึกคิดได้อย่างงดงามประณีตและจับใจ ดังทีส่ มเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดํารงรา
ชานุภาพ (เล่ม 1: คํานํา) กล่าวไว้วา่
อันพระราชนิพนธ์เรือ่ งไกลบ้านนี้ เป็ นหนังสือเรือ่ งหนึ่งซึง่ อ่านไม่รเู้ บื่อ ข้าพเจ้าเองได้อ่านประมาณเห็น
จะราวห้าเที่ยวหกเที่ยวแล้วยังไม่เบื่อ ใครได้เคยอ่านมาแต่ก่อนก็กล่าวเช่นเดียวกัน เพราะพระราช
ปฏิภาณในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชนิพนธ์กระบวรพรรณนาว่าด้วยสิง่ หนึ่ง
สิง่ ใดก็ดี ฤากระบวรบรรยายเล่าเรื่องราวอันใดก็ดี แจ่มแจ้งอ่านจับใจ ไม่วา่ พระราชนิพนธ์เรื่องใดๆ ใน
กระบวรนัน้ แทบไม่มผี ูใ้ ดเทียมถึง แลหนังสือเรื่องไกลบ้านนี้ นอกจากคําดํารัสเล่าความทุกข์สุขส่วน
พระองค์ในการเสด็จในครัง้ นัน้ ทรงพระราชนิพนธ์พรรณนาว่าด้วยถิ่นฐานบ้านเมือง แลบรรยายถึง
ขนบธรรมเนียมต่างๆ ของนานาประเทศ ซึ่งเป็ นเรื่องแปลกประกอบกับกระแสพระราชวิจารณ์อนั สุขุม
คัมภีรภาพ และมีเรือ่ งสนุกขบขันแกมกันไป จึงชวนอ่านเพลิดเพลินมิรจู้ กั เบื่อ
ลักษณะเด่นประการหนึ่งในพระราชนิพนธ์เรือ่ งไกลบ้านของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั คือ การ
ใช้คํายืมภาษาอังกฤษ ซึ่งวีระ ภวภูตานนท์ (2541: 34) สํารวจพบว่ามีจํานวนมากที่สุดถึง 430 คํา เมื่อเทียบกับพระ
ราชนิพนธ์รอ้ ยแก้วที่เป็ นจดหมายเหตุ พระบรมราโชวาท และพระราชหัตถเลขา ทัง้ นี้ผลการศึกษาดังกล่าวสอดคล้อง
กับความเห็นของทวีศกั ดิ ์ ญาณประทีป (2519: 19) ทีว่ า่
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วรรณกรรมร้อยแก้วพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั นัน้ ได้รบั การยกย่อง
ว่าเป็ นความเรียงทีด่ เี ด่นเป็ นแบบอย่างการเขียนเรียงความ โดยเฉพาะแบบอย่างการใช้ภาษา รวมถึง
การใช้คาทับศัพท์ภาษาต่างประเทศ ซึ่งยังไม่มีการบัญญัติคาในภาษาไทยขึน้ ใช้ในสมัยนัน้ [เน้น
โดยผูเ้ ขียน] ทรงอธิบายเรื่องราวต่างๆ อย่างละเอียดลออ มีเนื้อหาสาระแสดงให้เห็นว่า มีการค้นคว้า
กว้างขวาง ให้หลักฐาน และรายละเอียดชัดเจน แสดงถึงความรอบรูอ้ ย่างลึกซึง้
ในช่วงเวลาทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านเมื่อปี พ.ศ. 2449 บรรดา
พระราชวงศ์และราษฎรบางกลุ่มซึง่ ได้รบั การศึกษาจากต่างประเทศเริม่ ทยอยกลับมาทํางานในเมืองไทย ทําให้มผี รู้ หู้ นังสือ
ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพิม่ ขึน้ แต่การรับรูเ้ รื่องราวของสังคมยุโรปในสายตาของคนไทยส่วนใหญ่ยงั คงเป็ นภาพที่
สะท้อนจากชาวตะวันตกบางกลุ่มทีไ่ ด้เข้ามาอยู่ในเมืองไทย จนกระทังเมื
่ ่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั เสด็จ
ประพาสยุโรปในครัง้ หลัง และต่อมาได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มกี ารจัดพิมพ์เผยแพร่พระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน
ออกจําหน่ าย จึงเท่ากับได้ทรงขยายภาพของสังคมยุโรปออกไปในมุมกว้างและลึกขึน้ ทําให้คนไทยได้มโี อกาสรับรูแ้ ละ
เข้าใจชาวตะวันตกในแง่มมุ ทีล่ ะเอียดซับซ้อนยิง่ กว่าภาพเดิมทีเ่ คยมี
น่าสนใจอย่างยิง่ ว่าในพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านซึ่งมีเนื้อความเกีย่ วกับบ้านเมืองต่างแดนนัน้ พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ทรงใช้กลวิธใี ดบ้างในการถ่ายทอดคํายืมภาษาอังกฤษเพื่อทรงบอกเล่าเรื่องราวต่างๆ ที่ทรงประสบและ
ทอดพระเนตรในขณะเสด็จประพาสยุโรปให้ชาวไทยได้รบั รูแ้ ละเข้าใจ ทัง้ นี้เพราะการถ่ายทอดเรื่องราวของต่างแดนย่อม
หลีกเลี่ยงได้ยากที่จะไม่นําถ้อยคําในภาษาของถิน่ นัน้ ๆ มาปะปนอยู่ในงานประพันธ์ หากในทางกลับกันถ้อยคําเหล่านัน้ ก็
กลายเป็ นสิง่ ท้าทายความสามารถของผูป้ ระพันธ์ซ่งึ จําเป็ นต้องเลือกสรรกลวิธอี นั หลากหลายเพื่อสื่อความหมายของถ้อยคําที่
แตกต่างจากภาษาของตนให้ผอู้ ่านได้เข้าใจอย่างกระจ่าง ทัง้ นี้ยงั ต้องกระทําควบคู่ไปกับกระบวนสร้างความไพเราะงดงามให้
กระทบอารมณ์ อ ันดื่มลึกของผู้อ่ านอันเป็ นสัมฤทธิผลปลายทางของการสร้างสรรค์งานประพันธ์ทุ กชนิ ด การใช้คํายืม
ภาษาอังกฤษในพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านซึง่ เป็ นหน่วยทางภาษาระดับคําอันเป็ นหน่ วยสือ่ ความหมายทีเ่ ล็กทีส่ ุด จึงเป็ นทัง้
เครื่องฉายภาพเรื่องราวแปลกใหม่ในต่างแดนมาสูก่ ารรับรูข้ องผูอ้ ่านชาวไทย และเป็ นพาหะทางศิลปะทีไ่ ด้นําพาความซาบซึ้ง
งดงาม จับจิตจับใจให้เกิดแก่ผอู้ ่าน
คายืมภาษาอังกฤษในพระราชนิ พนธ์เรื่องไกลบ้าน: กลวิ ธีอนั สุนทร
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เป็ นเวลาที่สงั คมไทยเปิ ดรับวิทยาการสมัยใหม่จาก
ตะวันตกเข้ามามากมายหลายด้าน ทําให้มกี ารใช้คํายืมภาษาต่างประเทศเพิม่ ขึน้ โดยเฉพาะคํายืมภาษาอังกฤษ ซึ่ง
ได้รบั ความนิยมแพร่หลายมาก เนื่องจากเป็ นภาษาของชาติมหาอํานาจในขณะนัน้ คือ อังกฤษ ซึ่งได้ตดิ ต่อ สัมพันธ์กบั
ไทยหลายลักษณะ ทัง้ ทางด้านการค้า การทูต การศาสนา และการจ้างงานของเอกชน อีกทัง้ ในกลุ่มคนไทยก็มผี ู้ไป
ศึกษายังต่างประเทศ ส่วนผูท้ อ่ี ยูใ่ นประเทศบางกลุ่มก็มโี อกาสได้ทาํ งานร่วมกับชาวต่างชาติ จึงทําให้ม ีการรับความคิด
และวิทยาการใหม่ๆ ของตะวันตกอย่างเต็มที่ ส่งผลให้ภาษาไทยเริม่ ปรับเปลี่ยนตามการขยายตัวของสังคม โดยมี
คําศัพท์หรือสร้างศัพท์ใหม่ๆ เพิม่ ขึน้ จํานวนมากสําหรับใช้แทนสิง่ ใหม่หรือความคิดใหม่ทร่ี บั เข้ามานัน้
เมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั เสด็จประพาสยุโรปครัง้ ที่ 2 ในปี พ.ศ. 2449 นอกจากทรงมีพระ
ราชประสงค์เพือ่ ทรงรักษาพระวรกายตามคํากราบบังคมทูลของแพทย์แล้ว ขณะเสด็จประพาสยังสถานทีต่ ่างๆ ยังทรงมี
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วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พระราชวิรยิ อุตสาหะจดบันทึกเรื่องราวต่างๆ เอาไว้อย่างละเอียดลอออันเป็ นทีม่ าของพระราชนิพนธ์ทเ่ี ป็ นวรรณกรรม
ชัน้ เยีย่ มเรือ่ ง“ไกลบ้าน” ต่อมาได้มกี ารจัดพิมพ์เป็ นหนังสือออกจําหน่ายขึน้ ครัง้ แรกเมือ่ ปีพ.ศ.2450 ทําให้คนไทยจํานวน
มากได้มโี อกาสรับรูเ้ รื่องราวทีน่ ่าสนใจและสิง่ แปลกใหม่ต่างๆ ของสังคมตะวันตก โดยเฉพาะการใช้คาํ ยืมภาษาอังกฤษ
ซึ่ง มีอ ยู่เ ป็ นจํานวนมาก ทัง้ นี้ ท รงเลือ กสรรกลวิธีอ ัน หลากหลายมาใช้ส่อื สารคํา ยืม ภาษาอังกฤษเหล่ านัน้ ได้อย่า ง
เหมาะสมและงดงามยิง่ นัก กลวิธตี ่างๆ มีดงั นี้
1. การทับศัพท์ การทับศัพท์ในที่น้ี ได้แก่ การนํ าคํายืมภาษาอังกฤษมาใช้เขียนด้วยตัวอักษรและอักขรวิธี
ไทย โดยพยายามรักษาการออกเสียงให้ใกล้เคียงกับคําเดิมในภาษาอังกฤษ แต่อาจมีการดัดแปลงเสียงบ้างเพื่อให้
เหมาะสมกับระบบเสียงภาษาไทย วิโรจน์ อรุณมานะกุล (2551: 111) กล่าวว่า “การทับศัพท์ภาษาต่างประเทศเป็ น
วิธกี ารเฉพาะหน้าทีใ่ ช้รบั มือกับคาต่างประเทศทีเ่ ข้ามาในภาษาไทยจนกว่าจะมีคาทีเ่ หมาะสม คาทับศัพท์จงึ เกิดขึ้นเป็ น
จานวนมาก และคาทับศัพท์จานวนไม่น้อย ทีเ่ มือ่ ใช้กนั แพร่หลาย ก็เป็ นทีย่ อมรับกันมากกว่าศัพท์ทบี ่ ญ
ั ญัตติ ามมาที
หลัง”
การใช้คาํ ยืมภาษาอังกฤษด้วยวิธกี ารทับศัพท์ในพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน แบ่งได้ 2 ลักษณะ คือทรงใช้คาํ
ทับศัพท์โดยไม่มคี าํ ไทยกํากับ และทรงใช้คําไทยประกอบกับคําทับศัพท์ ทัง้ นี้เพราะเรื่องราวทีท่ รงบอกเล่ามาสูผ่ อู้ ่าน
ชาวไทยยังเป็ นสิง่ แปลกใหม่ ดังนัน้ แม้ทรงใช้คํายืมภาษาอังกฤษโดยวิธที บั ศัพท์เข้ามาอธิบายสิง่ ที่ทรงประสบหรือ
ทอดพระเนตรในสถานทีต่ ่างๆ ทีเ่ สด็จประพาส แต่มกั ทรงใช้คําไทยประกอบอยู่ดว้ ยมากกว่าการใช้คําทับศัพท์โดยตรง
ซึง่ ไม่มคี าํ ไทยกํากับ ดังตัวอย่าง
เมื่อวานนี้ทป่ี ากนํ้าก็ได้เปิ ด ออฟฟิ ศสังเรื
่ ่องเงินประจําปี สาํ เร็จ แล้วเขียนหนังสือเหล่านี้ เลยยังไม่ได้
ลงมืออ่านหนังสือ (เล่ม 1: 4)
ข้อความข้างต้น ทรงใช้คํายืมภาษาอังกฤษโดยทรงเขียนทับศัพท์ตามที่ทรงออกเสียง คือคําว่า “ออฟฟิ ศ ”
(Office) ซึง่ คํานี้น่าจะมีผยู้ มื เข้ามาใช้พดู กันบ้างแล้วในช่วงเวลาทีท่ รงพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน เห็นได้จากการทีท่ รง
ใช้โดยไม่มคี าํ ไทยกํากับ แม้อาจจะมีผอู้ ่านทีไ่ ม่คุน้ เคยกับคําทับศัพท์คาํ นี้อยูบ่ า้ ง แต่กส็ ามารถเข้าใจความหมายได้โดย
พิจารณาในเนื้อความซึง่ ทรงเล่าเกีย่ วกับการทรงงาน แล้วนําไปเชื่อมโยงกับคําทับศัพท์วา่ “ออฟฟิศ”
การใช้คาํ ทับศัพท์โดยไม่มคี าํ ไทยกํากับอีกกรณีหนึ่งคือ ทรงใช้คาํ ทับศัพท์ทเ่ี ป็ นคําใหม่และเป็ นคําทีท่ รงนํามา
กล่าวถึงเป็ นครัง้ แรก หรือทรงใช้คําทับศัพท์เพื่อ สื่อความหมายเฉพาะบริบท ก็จะทรงใช้เครื่องหมายวงเล็บกํากับ
ความหมายของคําศัพท์นนั ้ ไว้ เพือ่ ให้ผอู้ ่านไม่เกิดความสับสน ดังตัวอย่าง
แต่หนาวปี น้ีล่าสโนพึง่ จะหมดเมื่อเดือนเศษ ต้นไม้พง่ึ จะผลิใบน้อยต้น ผูห้ ญิงยังใช้้เฟอ (คือขน
สัตว์คล้องฅอเปนต้น) อยู่มาก ถัดขึน้ ไปจวนจะถึงยอดถนนแคบลงจนถึงไม่มที างคนเดินสองข้าง
แล้วแคบหนักเข้าไปจนถึงรถหลีกกันไม่ได้ เมื่อไปถึงทีร่ าบก็ไปเปน สแควร์ (ลานกว้างปูศิลา) มีตกึ
ใหญ่รอบแล้วก็กลับเข้าทีแ่ คบไปอิกจนถึงวัด (เล่ม 1: 110)
ข้อความข้างต้นทรงใช้คาํ ยืมภาษาอังกฤษโดยการทับศัพท์ ได้แก่ คําว่า “สโน” “เฟอ” และ “สแควร์” ซึง่ ทัง้ สาม
คํานี้ คําว่า “สโน” ทรงใช้วธิ ที บั ศัพท์โดยไม่มคี าํ ไทยกํากับ เนื่องจากเป็ นคําเก่าทีผ่ อู้ ่านอาจเคยได้ยนิ ได้ฟงั คํานี้มาแล้วใน

302

[เลือกวันที่]

สุนทรียวิธีของคายืมภาษาอังกฤษในพระราชนิพนธ์
เรื่องไกลบ้าน
พัชรีย์ จาปา

วารสารวิชาการ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
พระราชหัตถเลขาฉบับก่อนๆ จึงไม่ทรงแปลความหมายเอาไว้ ส่วนคําว่า “เฟอ” เป็ นคําใหม่ท่ที รงนํ ามากล่าวถึงเป็ น
ครัง้ แรก และคําว่า “สแควร์” ทรงต้องการใช้ในความหมายเฉพาะ ทัง้ สองคํานี้ จงึ ทรงกํากับความหมายไว้ในวงเล็บ
เพือ่ ให้ผอู้ ่านสามารถเข้าใจเรือ่ งราวทีท่ รงเล่าได้โดยไม่ตดิ ขัด
วิธีก ารใช้คํา ทับ ศัพ ท์ใ นพระราชนิ พ นธ์เ รื่อ งไกลบ้า นอีก ลัก ษณะหนึ่ ง คือ ทรงใช้คํา ทับ ศัพ ท์ท่ีเ ป็ น คํา ยืม
ภาษาอังกฤษประกอบกับคําไทยแบบผสมคํา ซึง่ วิธนี ้ีในปจั จุบนั นักภาษาศาสตร์เรียกว่า “คํายืมปน (loan blends)ดังที่
อมรา ประสิทธิ ์รัฐสินธุ์ (2525: 67) อธิบายว่า “เป็ นคาผสมประกอบด้วยภาษาไทยส่วนหนึง่ และคายืมจากภาษาอังกฤษ
อีกส่วนหนึง่ ” ในพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านมีการใช้คําทับศัพท์แบบยืมปน ในบริบททีท่ รงเล่าถึงเรื่องราวใหม่ๆ ที่
ผูอ้ ่านไม่คุน้ เคย แต่เนื้อความของเรื่องทีท่ รงเล่าสามารถเทียบเคียงความหมายได้กบั เรื่องทีผ่ อู้ ่านได้ประสบพบเห็นมา
ก่อน ดังตัวอย่าง
ในฤดูหนาวนัน้ เข้าหยุดไม่งอก ไม่ว่าต้นไม้พชื พรรณอะไร หยุดไม่งอกหมด ถ้าหากว่า สะโนมาล่า
ไปเข้าทีห่ ว่านลงไว้งอกสูงขึน้ มาเสียแล้ว ถูกสะโนเข้าตายหมด จะต้องหว่านลงไปให้พอเหมาะกับสะ
โนจะมาคลุมไม่เปนอันตราย คราวนี้พอตกถึงฤดูสปริ งเข้านัน้ ก็งอกแลตัง้ รวง แก่สกุ พอทันเกีย่ วใน
ต้นฤดูซมั เมอ จะว่าเปนเข้าเบา เพราะได้เกี่ยวก่อนเข้าพรรณอื่น ฤาจะว่าเปนเข้าหนัก เพราะต้อง
หว่านข้ามปี ก็ตาม แต่พอเริม่ เข้า ฤดูสปริ งราษฎรก็ไถหว่านเพิม่ เติมไปเปนแปลงๆ จนตลอดเวลา
หว่านเข้าข้ามฤดูหนาว (เล่ม 1: 323-324)
ข้อความข้างต้นทรงเล่าถึงการทํานาข้าวสาลีในเมืองบาเดนบาเดน ประเทศเยอรมนี โดยทรงใช้คาํ ทับศัพท์ท่ี
เป็ นชื่อฤดูกาลของยุโรป คือ “ฤดูสปริง” และ “ฤดูซมั เมอ” แม้ในเมืองไทยไม่มฤี ดูเหล่านี้ แต่ผอู้ ่านก็สามารถเข้าใจได้วา่
ทรงกําลังกล่าวถึงชื่อฤดู เพราะทรงใช้คําไทยทีผ่ ู้อ่านคุน้ เคยคือ “ฤดู” มาประกอบกับคําทับศัพท์ภาษาอังกฤษ และยัง
ทรงใช้คาํ ไทยทีม่ คี วามหมายในกลุม่ เดียวกันคือคําว่า “ฤดูหนาว” มาช่วยแนะผูอ้ ่านอีกด้วย
ในบางครัง้ การใช้คําทับศัพท์แบบยืมปน ทรงนํ ามาใช้ในเนื้อความที่ทรงแสดงพระราชทัศนะเกี่ยวกับเรื่องที่
ทรงเล่า โดยทรงใช้วธิ กี ล่าวซํ้าคําทับศัพท์คาํ นัน้ เพือ่ ทรงเน้นยํา้ ให้ผอู้ ่านสังเกต และคิดตาม ดังตัวอย่าง
คิด ๆ ดูส ร้า งวัง เวอไซล์นี้ ไม่ผ ดิ อะไรกัน กับ สร้า งพระนครธม ต่า งกัน แต่เ วลาในกาลครัง้ โน้น
ตัง้ ใจที่จะให้งามและเปนสง่าราษี สําหรับเฉลิมพระเกียรติยศ อยู่ไม่สบายฉันใด วังเวอไซล์น้ีผดิ
กันที่เปนชัน้ หลัง เมื่อมนุ ษย์รูจ้ กั หาความศุขมากขึน้ กว่าแต่ก่อน ทัง้ ดินฟ้าอากาศร้อนเย็นผิดกัน
ต้องการที่กนั ้ ที่บงั มากกว่าในเมืองเขมร จึงได้ม หี ลังคามีฝามาก แต่สร้างขึน้ สําหรับเฉลิม พระ
เกียรติยศให้ฦาว่าใหญ่โตงดงาม ไม่ต้องนึกถึงความสุขที่จะอยู่ จึงเห็นว่าไม่ผดิ อะไรกัน งานที่
ทําได้ดว้ ยลักษณอันเดียวกัน คือ เกณฑ์แลทําให้ใหญ่โตที่สุด ซึ่งอาจจะทําได้ในเวลานัน้ (เล่ม 2:
317-318)
ข้อความข้างต้นทรงใช้คาํ ทับศัพท์แบบยืมปนคือ “วังเวอร์ไซล์” (Chateau de Versailles) ซึง่ เป็ นพระราชวังทีม่ ี
ขนาดใหญ่โตและสวยงามตัง้ อยู่ในกรุงปารีส ประเทศฝรังเศส
่
(ปจั จุบนั ใช้คําทับศัพท์เป็ นภาษาไทยว่า “แวร์ซาย”)โดย
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ทรงเปรียบเทียบว่าเหมือนกับ “พระนครธม” ของเขมร ซึง่ ความใหญ่โตโออ่านัน้ ทรงเห็นว่ามีจุดมุง่ หมายเดียวกันเท่านัน้
คือ “สร้างขึน้ สําหรับเฉลิมพระเกียรติยศให้ฦาว่าใหญ่โตงดงาม ไม่ตอ้ งนึกถึงความสุขทีจ่ ะอยู่”
การใช้คําทับศัพท์แบบยืมปนอีกลักษณะหนึ่งในพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านคือ การหลากคํา โดยทรงนําคํา
ยืมภาษาอังกฤษมาผสมกับคําไทยทีเ่ ป็ นคําในกลุ่มเดียวกัน เมื่อได้กล่าวถึงสิง่ นัน้ ซํ้าอีกครัง้ แต่ทงั ้ นี้เพื่อไม่ให้ผอู้ ่านรูส้ กึ
เบื่อหน่าย จึงทรงสร้างคําให้แตกต่างกัน ดังตัวอย่าง
มอสแห้งๆ สีขาวนี้เปนอาหารของกวางเรนเดียร์ทส่ี าํ หรับใช้ลากเลื่อน ซึ่งไปเห็นเมื่อวานนี้ ตัวเรน
เดียร์น้ีสสี นั น่ าเกลียด มีขาวกับดําปนกัน ขาวแห้งๆ เหมือนกันกับมอส ดําก็เปื้ อนๆ กินมอสนี้เบิก
บานทีเดียว (เล่ม 2: 53)
ข้อความข้างต้นทรงใช้คําทับศัพท์แบบยืมปนว่า “กวางเรนเดียร์” และ “ตัวเรนเดียร์” ซึ่งเป็ นกวางชนิดหนึ่งใช้
สําหรับลากเลื่อน ทรงพบเห็นบนเกาะต๊อร์คแฮตเดน ประเทศนอร์เวย์ กวางชนิดนี้แตกต่างจากพันธุท์ ม่ี ใี นเมืองไทย จึง
ทรงใช้คาํ ไทยว่า “กวาง” ผสมกับคํายืมคือ “เรนเดียร์” และทรงใช้คาํ ไทยว่า “ตัว” ซึง่ บอกลักษณะของสัตว์มาผสมกับคํา
ยืมคําเดิม เพือ่ ทรงหลีกเลีย่ งการใช้คาํ เดิมซํ้าๆ ในการบรรยายรายละเอียดของกวางชนิดนี้
การใช้คําทับศัพท์ทเ่ี ป็ นการหลากคําอีกลักษณะหนึ่งคือ ทรงใช้บรรยายสิง่ ทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั หรืออยู่ในชุด
เดียวกัน โดยมีคําทีเ่ ป็ นหน่ วยย่อย และคําทีเ่ ป็ นหน่ วยใหญ่ ในทางภาษาศาสตร์เรียกคําที่มคี วามหมายสัมพันธ์กนั ใน
ลักษณะนี้วา่ คําจ่ากลุม่ – คําลูกกลุม่ (Hyponymy and Co-hyponymy) ดังตัวอย่าง
ถนนทีท่ าํ เหมือนใยแมงมุม เหลือทีผ่ มู้ าใหม่จะจําได้ แต่ถงึ อย่างนัน้ ยังรูส้ กึ ได้วา่ ยังจําง่ายกว่าทีอ่ ่นื ๆ
เพราะมีสงิ่ สําคัญเปนทีส่ งั เกตดังว่านี้ รถสารพัดทุกอย่างทีจ่ ะพึงมียกไว้แต่รถแฮนซัมแคบทีม่ ปี ิ ดน่ า
อันมีแต่เฉภาะเมืองอังกฤษ นอกนั น้ มีสารพัดทุกอย่าง รถออมนิ บัศทัง้ เทียมม้าสามแลสตีมแลเอ
เลกตริก รถโมเตอคาร์สารพัดทุกอย่าง จนกระทังโมเตอคาร์
่
2 ชัน้ คนนัง่ แน่ นคลัก (เล่ม 1:
359)
ข้อความข้างต้นทรงบรรยายสภาพการจราจรที่แออัดคับคังบนถนนในเมื
่
องปารีส ประเทศฝรังเศส
่
โดยทรง
เปรียบเทียบถนนที่เชื่อมต่อกันมากมายหลายสายว่า “เหมือนใยแมงมุม” และทรงใช้คําจ่ากลุ่มที่เป็ นคําไทยว่า “รถ”
เพือ่ ทรงระบุประเภทของสิง่ ทีท่ รงกําลังอธิบาย และทรงใช้คาํ ทับศัพท์ทค่ี าํ ลูกกลุ่ม ได้แก่คาํ ว่า “รถแฮนซัมแคบ” “รถออม
นิบศั ” “รถโมเตอคาร์” และ “โมเตอคาร์ 2 ชัน้ ” เพื่อทรงแจกแจงรถนานาชนิดที่วงิ่ กันขวักไขว่อยู่บนถนน วิธกี าร
บรรยายโดยการหลากคําทีเ่ ป็ นคําจ่ากลุม่ -คําลูกกลุม่ จึงช่วยขยายภาพในจินตนาการของผูอ้ ่านให้เด่นชัดขึน้
อย่างไรก็ตาม แม้การใช้คําทับศัพท์ทเ่ี ป็ นคํายืมจากภาษาอังกฤษอาจใช้ส่อื ความหมายได้ดกี บั ผูอ้ ่านชาวไทย
บางกลุ่ม แต่แท้จริงอาจมีชาวไทยอีกจํานวนมากที่ยงั ไม่คุน้ เคยกับถ้อยคําที่มาจากภาษาต่างประเทศ ดังเหตุการณ์
ตอนหนึ่ง ทรงเล่าถึงการเสด็จประพาสยุโรปเป็ นเวลานาน ทําให้ทรงมีพระอาการเบื่ออาหารฝรัง่ จึงเสวยพระกระยาหาร
ได้น้อย และในกลางดึกคืนหนึ่งขณะประทับในเรือเพื่อเสด็จกลับเมืองไทย ทรงอดทนต่อความหิวจนไม่สามารถระงับได้
ด้วยทรงนึกเห็นภาพอาหารไทยนานาชนิดอยูต่ ลอดเวลา จึงทรงเรียกให้ “อ้ายฟ้อน” หรือหลวงฤทธิ (ฟ้อน ศิลปี ) ซึง่ เป็ น
นายเวรมหาดเล็กไปจัดหาผลไม้มาถวาย ทรงเล่าว่า
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เห็นจะไม่ได้การ สูม้ นั ไม่ไหว เรียกอ้ายฟ้อน ไปคลําๆ ดู มันมีลกู ไม้อะไรอยูท่ ไ่ี หนไม่วา่ ให้เอามาให้
กูลกู หนึ่ง อ้ายฟ้อนไปสักครูห่ นึ่งกลับมาบอกว่า “มีแต่แอ๊บเป้ อด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม” ตอบว่า
“แอบเปอลไม่ใช่ลกู ไม้ฤาเอามาเถอะ” (เล่ม 2: 574)
ข้อความข้างต้นทรงใช้คาํ ยืมภาษาอังกฤษคือ Apple ซึง่ เป็ นชื่อผลไม้ชนิดหนึ่ง โดยทรงใช้คาํ ทับศัพท์สองแบบ
คือ “แอบเปอล” เมื่อทรงยํ้าถามนายเวรมหาดเล็กว่า “แอบเปอล ไม่ใช่ลกู ไม้ฤา” และทรงใช้วา่ “แอ๊บเป้อ” ตามทีท่ รงได้
ยินจากการออกเสียงของหลวงฤทธิ เหตุการณ์ดงั กล่าวเป็ นข้อบ่งชี้ประการหนึ่งว่าการรับอิทธิพลคํายืมภาษาอังกฤษ
เข้ามาในยุคแรกๆ นัน้ คนไทยบางกลุ่มยังออกเสียงตัวสะกด ล [-l] ไม่ได้เนื่องจากไม่มใี นระบบเสียงภาษาไทย ประกอบ
กับการไม่เข้าใจความหมายของคํายืมจึงส่งผลให้เกิดความผิดพลาดในการสือ่ สารดังเช่นกรณี ของหลวงฤทธิ เหตุการณ์
ที่ทรงเล่านี้ไม่เพียงเรียกรอยยิ้มให้แก่ผู้อ่าน แต่ยงั สะท้อนให้เห็นถึงนํ้ าพระราชหฤทัยอันเปี่ ยมด้วยพระเมตตาของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทีท่ รงต่อข้าราชบริพารอย่างหาทีส่ ดุ มิได้ ด้วยทรงไม่ได้ถอื โทษเอาผิดนายเวร
มหาดเล็กทีไ่ ม่สามารถถวายงานสนองพระราชประสงค์ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็วเพราะอ่อนด้อยต่อความรูแ้ ละความ
เข้าใจภาษาต่างประเทศ
2. การสร้างศัพท์ เป็ นวิธกี ารทางภาษาอย่างหนึ่ง ซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากที่มกี ารรับสิง่ ใหม่ๆ เข้ามาแล้ว
แม้วา่ ในระยะแรกผูย้ มื อาจใช้วธิ กี ารทับศัพท์คาํ ทีย่ มื มาจากภาษาอื่น เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการสือ่ สาร แต่บางครัง้
วิธกี ารทับศัพท์อาจทําให้ออกเสียงไม่สะดวก อีกทัง้ ยังสือ่ ความหมายให้เป็ นทีเ่ ข้าใจกันได้ยากในกลุ่มผูพ้ ดู ภาษาของตน
ดังนัน้ ผูย้ มื ภาษาจึงอาจใช้วธิ สี ร้างคําใหม่ขน้ึ โดยพยายามหาศัพท์จากคําทีค่ ุน้ เคยมาใช้เรียกสิง่ นัน้ ซึง่ ในปจั จุบนั เรียก
วิธนี ้ีว่า “การบัญญัตศิ พั ท์” ปราณี กุลละวณิชย์ (2534: 398) อธิบายว่า “การบัญญัตศิ พั ท์ข้นึ ใหม่ โดยใช้วธิ กี ารทาง
ภาษาของตน เช่น เมือ่ คนไทยเห็นน้ าแข็งซึง่ เป็ นของใหม่ ก็ใช้วธิ กี ารสร้างคาแบบคาผสมซึง่ เป็ นวิธกี ารในภาษาไทย
เรียกสิง่ ใหม่น้ีวา่ น้ าแข็ง”
ในช่วงเวลาทีพ่ ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ทรงพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน ขณะนัน้ ยังไม่มงี าน
บัญญัติศพั ท์เกิดขึ้นอย่างเป็ นทางการ สรตี ใจสะอาด (2544: 14) อธิบายว่าน่ าจะเป็ นสาเหตุท่ีทําให้ทรงนํ า คํา
ภาษาต่างประเทศมาแทรกอยู่ในเนื้อหาบ้างบางส่วน แต่มไิ ด้เป็ นอุปสรรคในการอ่านพระราชนิพนธ์เรื่องนี้แต่อย่างใด
โดยทรงนํามาใช้ใน 2 กรณีคอื “เป็ นคาศัพท์สามัญทีข่ ณะนัน้ ยังไม่มกี ารบัญญัตศิ พั ท์ใช้ในภาษาไทย เช่น สเตชัน่ มาจาก
คาศัพท์วา่ station (Engl.) หมายถึง สถานี เอแควเรียม มาจากศัพท์คาว่า aquarium (Engl.) หมายถึง ตูป้ ลา ส่วนอีก
กรณีหนึง่ เป็ นศัพท์เฉพาะ ซึง่ ส่วนมากมักเป็ นชือ่ เรียกสถานทีต่ ่างๆ ทีเ่ สด็จพระราชดาเนิน เช่น ถนนรือ เดอ วิ โวลี –
Ruo de Rivoli (France) หรือ อเวนือ เดอลิโอเปรา – Avenue de L’opera (French)”
อย่ า งไรก็ต าม เมื่อ พิจ ารณาการใช้คํ า ยืม ภาษาอัง กฤษในพระราชนิ พ นธ์ ไ กลบ้า นอย่ า งละเอีย ดถี่ถ้ว น
นอกเหนือจากการทีท่ รงใช้วธิ กี ารทับศัพท์คาํ ยืมจากภาษาอังกฤษแล้ว พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ยังทรง
สร้างคําศัพท์ใหม่ขน้ึ ใช้แทนคํายืมอยู่หลายคํา ซึ่งเป็ นข้อมูลที่น่าจะสอดคล้องกับคําอธิบายของอมรา ประสิทธิ ์รัฐสินธุ์
(2540: 170) ทีร่ ะบุวา่ “การบัญญัตศิ พั ท์ในประเทศไทยเริม่ มานานแล้วตัง้ แต่มกี ารสัมผัสของภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ
อย่างจริงจังในสมัยรัชกาลที ่ 5 แต่ยงั ไม่มผี ใู้ ห้ความสนใจมากนัก และทาอย่างไม่เป็นทางการ”
วิธกี ารสร้างศัพท์ในพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้าน ทรงกระทําไว้ 2 ลักษณะคือ ทรงสร้างศัพท์เพื่อใช้แทนคํายืม
ภาษาอังกฤษ และทรงสร้างศัพท์เพื่อทรงตัง้ ชื่อให้กบั สิง่ ที่ยงั ไม่ทรงพบว่ามีคํานัน้ อยู่ในภาษาอังกฤษ หรือในภาษาของ
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เจ้าของถิน่ นัน้ ๆ มาก่อน วิธนี ้ีมกั ทรงใช้ในการบรรยายสถานที่ อุปกรณ์เครื่องใช้ และเครื่องแต่งกาย ซึ่งเป็ นสิง่ แปลก
ใหม่ทผ่ี อู้ ่านชาวไทยส่วนใหญ่ไม่คุน้ เคยมาก่อน ดังตัวอย่าง
เห็นเวลายังพอ พ่อเลยไปเทีย่ วเวนติมเิ คลีย ทัง้ ทีแ่ ต่งเสื้อครุยลอมพอก กล่าวคือเสื้อฟรอกโก๊ดแล
หมวกสูง คนทีน่ ้ีออกจะอยูข่ า้ งทึง่ เพราะไม่มใี ครใช้กนั ใช้แต่พวกเราเจ้านาย (เล่ม 1: 195)
ข้อความข้างต้นทรงสร้างคําศัพท์ว่า “เสือ้ ครุยลอมพอก” แทนคํายืมภาษาอังกฤษซึ่งทรงเขียนเป็ นคําทับศัพท์
ประกอบกับคําไทยว่า “เสือ้ ฟรอกโก๊ตแลหมวกสูง” คําว่า “ฟรอกโก๊ต” มาจากคําว่า Frock coat แปลว่า เสือ้ คลุมของผูช้ าย
ซึ่งทรงสวมพร้อ มพระมาลาทรงสูง ที่ทรงเรียกว่ า “ลอมพอก” หมายถึง เครื่องสวมศีรษะรูป ยาวแหลมคล้ายชฎา
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 995) ทัง้ นี้น่าจะเป็ นฉลองพระองค์แบบตะวันตกทีท่ รงใช้เป็ นการส่วนพระองค์และผูต้ ามเสด็จ
จึงไม่มคี าํ ศัพท์เฉพาะในภาษาอังกฤษ ดังนัน้ จึงทรงสร้างคําศัพท์ใหม่วา่ “เสือ้ ครุยลอมพอก” เพื่อให้ผอู้ ่านนึกเห็นภาพขณะ
ทรงฉลองพระองค์แบบผสมผสานนี้ได้ชดั เจนขึน้
ออกจากทีอ่ าบนํ้านี้แล้วไปทีอ่ นิ ฮะเลชัน่ วันนี้เปลีย่ นห้องใหม่เข้าไปที่ห้องไส้ไก่ เปนการใหญ่มาก มี
แผ่นเหล็กกันสองข้าง มีท่อต่อปลายยางอินเดียรับเบอ แล้วมีแก้วเปนรูปคล้ายกับถ้วยล้างตา เอา
ปากเข้าไปรอทีน่ นให้
ั ่ ควันเข้าในปาก แล้วให้ออกทางจมูก (เล่ม 1: 337-338)
ข้อความข้างต้นทรงสร้างศัพท์โดยใช้คําไทยมาประกอบกันว่า “ห้องไส้ไก่”
เพื่อทรงใช้แทนคํายืม ที่เป็ น
ภาษาอังกฤษว่า “อินฮะเลชัน”
่ (Inhalation) ซึง่ หมายถึงห้องสําหรับสูดไอนํ้ารักษาพระอาการประชวร วิธกี ารสร้างศัพท์
ใหม่เกิดจากการทีท่ รงสังเกตลักษณะของอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในห้องนี้ ได้แก่ สายยาง “อินเดียรับเบอ” ซึง่ เป็ นสายยางสําหรับส่ง
ให้ไอนํ้าพุง่ เข้าทางปากและออกทางจมูกของผูท้ ม่ี ารักษาอาการเจ็บปว่ ย จึงช่วยให้ผอู้ ่านสามารถนึกเห็นภาพห้องสูดไอ
นํ้าทีม่ อี ุปกรณ์ทางการแพทย์ได้เด่นชัด
นึกถึงจะมาฮอมเบิคดูแห้งเต็มที จะเอาอะไรมาเล่น วนไปวนมาสักสองสามเทีย่ ว ตกลงซือ้ กรามโมโฟน
กล่าวคืออ้ายอ้อแอ้ ได้สงโดยกวดขั
ั่
นห้ามอย่าให้สง่ ไปบางกอก ให้เอาตามเสด็จมาฮอมเบิคด้วย คราว
นี้พอเวลาว่าง ฟงั อ้ายอ้อแอ้แต่เปนอ้อแอ้เพลงฝรัง่ (เล่ม 2, หน้า 379)
ข้อ ความข้า งต้น ทรงสร้า งศัพ ท์ ว่ า “อ้ า ยอ้ อ แอ้ ” เพื่อ ทรงใช้แ ทนคํ า ยืม ภาษาอัง กฤษว่ า “กรามโมโฟน”
(Gramophone) หรือเครื่องเล่นแผ่นเสียง ซึ่งทรงซื้อทีเ่ มืองฮอมเบิค เพื่อทรงไว้ผ่อนคลายพระอิรยิ าบถ วิธกี ารสร้าง
ศัพท์ใหม่น้ีทรงใช้คําไทยที่เป็ นคําเลียนเสียงคือ “อ้อแอ้” มาตัง้ เป็ นชื่อเรียกเครื่องดนตรีชนิดนี้ ประกอบกับคําเรียกคือ
“อ้าย” เมือ่ ทรงกล่าวถึง “อ้ายอ้อแอ้” จึงทําให้ผอู้ ่านเข้าใจความหมายของคํายืมภาษาอังกฤษได้งา่ ยขึน้
การสร้างคําใหม่ในพระราชนิพนธ์เรือ่ งไกลบ้านอีกลักษณะหนึ่งคือ ทรงตัง้ ชื่อให้กบั สิง่ ทีย่ งั ไม่ทรงพบว่ามีคาํ นัน้
ในภาษาอังกฤษ โดยทรงสังเกตจากรูปร่างลักษณะทีโ่ ดดเด่นของสิง่ นัน้ และทรงนํามาเชื่อมโยงกับความหมายของคําใน
ภาษาไทย ดังตัวอย่าง
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ปลักดั
๊ บไฟแลเปิ ดไฟอยู่ข้างที่นอน ไม่ต้องพึ่งพระบารมีพวกมหาดเล็ก เปิ ดปิ ดได้เองตามใจ ตู้
แต่งตัวอยู่ตรงปลายเตียง ตู้ลา้ งหน้าอยู่รมิ กราบเรือ ตู้ลา้ งหน้านี้ม ีอ้ายหัวฟู่ ล้างหัวได้เช่นพระองค์
สายให้ (เล่ม 1: 26-27)
ข้อความข้างต้นทรงสร้างศัพท์ว่า “อ้ายหัวฟู่” เพื่อทรงใช้เป็ นชื่อเรียกอุปกรณ์ท่ใี ช้น้ํ าโดยการฉีดสําหรับทํา
ความสะอาด ซึง่ ทรงพบเห็นบริเวณตูล้ า้ งหน้าบนเรือ “ซักเซน” ซึง่ เป็ นเรือเมล์ทป่ี ระทับเพือ่ เสด็จไปยุโรป แต่เนื่องจากไม่
ทรงพบคําเรียกชื่อสิง่ นี้ จึงทรงตัง้ ชื่อใหม่ทเ่ี ป็ นคําไทย โดยทรงสังเกตจากรูปร่างลักษณะ และประโยชน์ใช้สอย โดยทรง
ขยายรายละเอียดว่า “เช่นพระองค์สายให้” ซึ่งเป็ นการเท้าความถึงสิง่ เดิมที่ผู้อ่านเคยรับรู้มาก่อน(อุปกรณ์ ชนิดนี้ ใน
ปจั จุบนั น่าจะตรงกับว่า “ฝกั บัว”)
เหล้าอิตาเลียนที่กินนี้ มีสองอย่างที่สําหรับกินต่างนํ้ า เหล้าเหลืองรศเปรี้ ยวอ่อนหน่ อยหนึ่ง เหล้า
แดงรศหวานดื่มง่าย แต่ถา้ เทียบกับเหล้าอื่นแล้วจะว่าอ่อนไม่ได้ ฉุนทัง้ คู่ขน้ึ ตาดีทเี ดียว เครื่องทีจ่ ะริน
ต้องมีเครื่องโก้ งเก้ ง คล้ายรางปื นใหญ่ เมื่อวางขวดแล้วเวลาจะริน ขันควงข้างหลังเหมือนยกปื น
(เล่ม 1: 115-116)
ข้อความข้างต้นทรงเล่าถึงเหล้าอิตาเลียนว่ามีหลายชนิด แต่เนื่องจากไม่ทรงพบคํา ศัพท์ทเ่ี ป็ นชื่อเรียกเครื่อง
รินเหล้าโดยตรง ดังนัน้ จึงทรงสร้างศัพท์ใหม่เป็ นคําไทยว่า “เครื่องโก้งเก้ง” โดยทรงสังเกตจากรูปร่างลักษณะ และทรง
นําไปเปรียบเทียบว่าคล้ายกับรางปื นใหญ่ท่มี อี ยู่ในเมืองไทย เพื่อให้ผอู้ ่านนึกมองเห็นภาพในเชิงเปรียบเทียบอุปกรณ์
แปลกใหม่น้ีกบั สิง่ ทีค่ ุน้ เคยได้ชดั เจนขึน้
3. การแปลศัพท์ ในทีน่ ้ีหมายถึง การใช้คาํ สองภาษามาอธิบายความหมายให้แก่กนั ในพระราชนิพนธ์เรื่อง
ไกลบ้าน ทรงใช้คําไทยที่มคี วามหมายเหมือนกันหรือคล้ายกัน มาอธิบายความหมายของคํายืมภาษาอังกฤษ โดยทรง
กํากับคําทีช่ ่วยแนะผูอ้ ่านเอาไว้ เช่น “คือ” “ใช้ว่า” “เรียกว่า” “แปล” ฯลฯ วิธกี ารแปลศัพท์ทรงนํ ามาใช้ในการบอกเล่า
เรื่องราวต่างๆ ทีเ่ ป็ นชื่อเฉพาะของสถานที่ สิง่ ของเครื่องใช้ ตลอดจนอากัปกิรยิ า หรืออาการนามต่างๆ เพื่อให้ผอู้ ่าน
สามารถเข้าใจความหมายของชื่อเฉพาะซึง่ เป็ นคํายืมภาษาอังกฤษทีก่ ําลังทรงอธิบายได้งา่ ยขึน้ วิธนี ้ีสะท้อนให้เห็นถึง
พระปรีช าสามารถของพระบาทสมเด็จ พระจุ ล จอมเกล้าเจ้า อยู่หวั ที่ท รงเชี่ ย วชาญและแตกฉานทัง้ ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ ดังตัวอย่าง
คําทีเ่ รียกว่าริ เวียรา คือเมืองแถบนี้นนั ้ แปลออกแล้ว ริ วา ใช้ว่า เปนท่า คําว่าริเวียรา ช่างแปลตรงไม่
คลาศเคลื่อนกับคําว่าปละท่าของเราเลย ปละท่านี้ยงั ใช้อยู่ในเมืองสงขลาแลเมืองอื่นๆ ข้างใต้ แต่ใน
กรุงแต่ก่อนคงเรียกเหมือนกัน เช่นเรียกว่าประทาคูจาม ทาคงจะตกเอก เมื่อตกเอกเสียแล้วจะอ่ านว่า
ประทาก็ไม่ได้ความ จึงแก้ ล ไปโดยเดาว่าคนจะเรียก ร เปน ล เปน ประทา ปละท่าคงจะอยูข่ า้ งท้าย
เมืองทิศใต้รมิ ทเล จึงได้เห็นว่าตรงกันกับริเวียรา (เล่ม 1: 220-221)
ข้อความข้างต้นทรงอธิบายคําว่า “ริเวียรา” (Riviara) ซึง่ เป็ นชื่อเมืองอยูต่ ดิ ริมทะเลของฝรังเศส
่
โดยทรงใช้วธิ ี
แปลศัพท์ดว้ ยการใช้คําไทยทีม่ คี วามหมายพ้องกันคือคําว่า “เปนท่า” และทรงขยายรายละเอียดโดยทรงเทียบเคียงกับ
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คําพ้องความหมายในภาษาไทยอีกคําหนึ่งคือว่า “ปละท่า” ซึ่งทําให้ผูอ้ ่านได้รูค้ วามหมายของคํายืมภาษาอังกฤษไป
พร้อมๆ กับความเข้าใจทีม่ าของคําไทย และสามารถนึกเห็นภาพของเมืองริเวียราได้ชดั เจนขึน้
เมื่อพักพอสมควรแล้ว ได้ลงมืออิลลุมมิเนชัน่ การอิ ลลุมมิ เนชันนั
่ น้ ก็คือจุดดอกมตาดสี แดง มี
เครือ่ งบังให้แสงสว่างจับผนังคาเซอลทีร่ า้ งนัน้ จนแลดูเหมือนหนึ่งถ่านทีก่ ําลังติดเพลิง แล้วลงมาอิล
ลุมมิเนชันตพาน
่
ซึ่งเป็ นตพานโบราณหลายร้อยปี มาแล้วเหมือนกับคาเซอลนัน้ แล้วจึงจุดดอกไม้ใน
เรือกลางแม่น้ํ า การจุดดอกไม้เหล่านี้งามดีมาก เสียงพลุดงั ก้อง เพราะมีเขาทัง้ สองฟาก (เล่ม 1:
352)
ข้อความข้างต้นทรงกล่าวถึงคํายืมภาษาอังกฤษคือ “อิลลุมมิเนชัน”
่ (Illumination) ซึง่ เป็ นการจุดพลุเพื่อเฉลิม
ฉลองจนเห็นเป็ นสีแดงสว่างไสว ทรงแปลศัพท์คาํ นี้วา่ “การจุดดอกมตาดสีแดง” ซึง่ คําว่า “มตาด” ในภาษาไทยหมายถึง
ดอกไม้ไฟชนิดหนึ่ง มีสตี ่างๆ (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 846) เมื่อทรงเล่าถึงการอิลลุมมิเนชัน่ ของคนยุโรป จึงทําให้
ผูอ้ ่านชาวไทยเข้าใจความหมายของคํายืมภาษาอังกฤษและนึกเห็นภาพทีท่ รงบรรยายได้
เมืองนี้ยงั เปนอู่เปนเปลทีเ่ กิดของลูกไม้ถกั ที่ เรียกว่า เล้ศ ซึง่ มีน้อยแห่งในประเทศยุโรปจะทําได้ดถี งึ
เท่านี้ จึงเปนทีข่ น้ึ ชื่ออยู่แต่เวนิศ ปรัสเซลส์ แลในเมืองฝรังเศส
่ แลเปนทีท่ อแพรแลกํามหยีด่ อก ซึ่งใช้
หุม้ เก้าอีแ้ ลทําย่ามถวายพระ ทีง่ ามๆ เท่าไรไปจากทีน่ ่ี ไม่ใช่ทาํ ด้วยเครือ่ งจักรเครือ่ งกล เปนของทําด้วย
มือจริงๆ พ่อได้ไปเห็นแก่ตา ราคาส่งถูกกว่าซือ้ ในบางกอกเกือบครึง่ ตัว (เล่ม 1: 256)
ข้อความข้างต้นทรงใช้คําไทยว่า “ลูกไม้ถกั ” ซึ่งเป็ นความหมายของคําทับศัพท์ว่า “เล้ศ” (Lace) ซึ่งแปลว่า
“ถัก” เมื่อทรงนํามาประสมกับคําไทยอีกคําหนึ่งคือ “ลูกไม้” จึงทําให้ผอู้ ่านเข้าใจความหมายของคําว่า “เล้ศ” ได้งา่ ยขึน้
อีกทัง้ ยังทรงเปรียบเทียบว่าเมืองเวนิศ ประเทศอิตาลี “เปนอู่เปนเปลทีเ่ กิดของเล้ศ” ซึ่งทรงหมายถึงเป็ นแหล่งผลิตของ
สินค้าส่งออกทีม่ ชี ่อื เสียง
ต่อนัน้ ไปได้ไปออเรนเยอรีคือสวนส้ ม คําที่เรียกว่าสวนส้มนี้ใช่ว่าจะเปนสวนส้มอย่างเช่นแถบ
ริเวียราข้างอิตาลี ซึ่งเปนสวนปลูกกลางแจ้งเหมือนอย่างบ้านเราธรรมดา นี่จะหาส้มสักต้นหนึ่งทีอ่ ยู่
กลางแจ้งไม่มนี อกจากปลูกในกระถาง เพราะเหตุท่อี ยู่กลางแจ้งทนหนาวไม่ได้ตายหมด น่ าหนาว
ต้องเข็นเข้าไว้ในร่ม จึงต้องปลูกตึกหลังคากระจกสําหรับเข็นกระถางส้มเข้าไปเก็บ
(เล่ม 1:
388)
ข้อความข้างต้นทรงใช้คําว่า “ออเรนเยอรี” (Orangery) ซึ่งเป็ นคํา ยืมภาษาอังกฤษ และทรงใช้คํา ไทยที่ม ี
ความหมายตรงกันคือ “สวนส้ม” มาระบุเอาไว้ เพื่อให้ผูอ้ ่านเข้าใจความหมายของคํายืมภาษาอังกฤษนัน้ ได้ทนั ที แต่
ทรงเล่ารายละเอียดของสวนส้มแห่งนี้ ซึ่งอยู่ท่เี มืองบาเดนบาเดน ประเทศเยอรมนีว่าเป็ นสวนส้มที่แตกต่างจากแถบ
ริเวียราและในเมืองไทย เนื่องจากเป็ นส้มทีป่ ลูกในกระถาง และต้องอยูใ่ นเรือนกระจก
4. การเปรียบศัพท์ ในทีน่ ้ีได้แก่ การใช้คาํ ยืมภาษาอังกฤษโดยทรงใช้คาํ ไทยมากล่าวเปรียบเทียบเอาไว้
เพื่อแสดงให้เห็นทัง้ ความเหมือน ความต่าง ขนาด และลําดับขัน้ ทัง้ นี้มกั ทรงใช้คาํ แสดงการเปรียบเทียบมาประกอบไว้
ในเนื้อความทีท่ รงอธิบาย ได้แก่ “เหมือน” “ราว” “อย่าง” “คล้าย” หรือถ้าเป็ นการเปรียบเทียบความแตกต่างก็ทรง
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ใช้คําแสดงการปฏิเสธว่า “ไม่เหมือน” “ต่างจาก” เป็ นต้น วิธกี ารเปรียบศัพท์มกั ทรงใช้ในการกล่าวถึงบุคคล สถานที่
สัตว์ สิง่ ของ อาหาร พันธุไ์ ม้ อันได้แก่ ดอกไม้ ผลไม้ ต้นไม้ รวมทัง้ ลักษณะทางธรรมชาติ ดังตัวอย่าง
เขาอัล ป์ นี้ เปนเขาเทือ กใหญ่ ย าวไม่ ใ ช่ ลู ก เดีย วมากยอด สูง กัน้ ในระหว่ า งประเทศอิต าลีก ับ
สวิตเซอร์แลนด์แลฝรังเศสเหมื
่
อนอย่างกับเขาหิ มาลัยแลพระสุเมรุกนั ้ ประเทศฮินดูสตานกับฝา่ ย
จีนข้างเหนือฉนัน้ (เล่ม 1: 289)
ข้อความข้างต้น ทรงเล่า ถึงเทือกเขาอัลป์ (Alps
Mountain) ซึ่งกัน้ เขตแดนระหว่างประเทศอิตาลีกบั
สวิตเซอร์แลนด์ โดยทรงบรรยายลักษณะของเทือกเขานี้ว่า “เหมือนอย่างกับเขาหิมาลัยแลพระสุเมรุ ” และทรงขยาย
ความเพิ่ม เติม เพื่อให้ผู้อ่านนึ ก มองเห็นภาพได้ชดั เจนขึ้นว่า เทือกเขาหิม าลัยและพระสุเมรุทําหน้ าที่เช่น เดียวกั บ
เทือกเขาอัลป์คอื “กัน้ ประเทศฮินดูตานกับฝา่ ยจีนข้างเหนือ”
ดอกนาซี ซสั นัน้ คล้ายดอกจุ๊ยเซี ยนอย่างลา ก้านเปนโพรงงอกในใต้ต้นไม้ใหญ่ เปนไม้ป่า สูง
ประมาณสักสิบห้าสิบหกนิ้ว หกกลีบสีขาว เกสรข้างในเปนจอกเหลืองเหมือนจุ๊ยเซียน ขอบจอกเปนสี
แดง ไส้กลางสีมว่ ง ฤดูน้ีแล้วออกเต็มไปทัง้ นัน้ (เล่ม 1: 296)
ข้อความข้างต้นทรงกล่าวถึงดอกนาซีซสั (Narcissus) ซึ่งเป็ นดอกไม้ประจําถิน่ ของสวิตเซอร์แลนด์ ขณะเสด็จ
ประพาสยังเมืองนี้ ตรงกับการจัดงานเทศกาลประจําปี “เฟตนาซีซสั ” หรือที่ทรงใช้คําไทยว่า “สงครามบุปผชาติ” ทรง
เปรีย บเทีย บดอกนาซีซ ัส ว่ า คล้า ยกับ “ดอกจุ๊ ยเซีย นอย่ า งลา” ในเมืองไทย คํ า ว่ า “ลา” หมายถึง มีก ลีบ ชัน้ เดีย ว
(ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 1004) โดยทรงอธิบายรายละเอียดต่างๆ ของดอกนาซีซสั เทียบขนานกับการกล่าวถึงรูปร่าง
ลักษณะของดอกจุ๊ยเซียน ได้แก่ ก้าน ขนาดลําต้น กลีบดอก สีของดอก สีของเกสร และสีไส้เกสร วิธกี ารดังกล่าวนี้ย่อม
ช่วยให้ผอู้ ่านสามารถนึกเห็นภาพของดอกนาซีซสั ได้ชดั เจนขึน้
จนสายแล้วจึงได้เข้าไปในฟยอด (คํานี้เปนภาษานอรวีเจียน ไม่ใช่อ่านว่า ฟะยอด ต้องอ่านออกมาให้
พร้อมกันทีเดียว อย่างกรอก ไม่ใช่กะรอก) คลื่นก็สงบ ลักษณทีเ่ รียกว่า ฟยอดนี้ ไม่ใช่แม่น้าไม่ใช่อ่าว
แต่เปนห้วงนํ้าทเลลึกเข้าไปเหมือนคลองหรือแม่น้า เล่ม 2: 22-23)
ข้อความข้างต้นทรงกล่าวถึง “ฟยอด” (Fyord) โดยทรงเปรียบเทียบความแตกต่างกับลักษณะธรรมชาติทพ่ี บเห็น
ได้ในเมืองไทยคือ “ไม่ใช่แม่น้ําไม่ใช่อ่าว” และทรงเปรียบเทียบลักษณะทีเ่ หมือนกันว่า “เหมือนคลองหรือแม่น้ํา” วิธที ท่ี รง
ใช้อธิบายคําว่า “ฟยอด” แม้ผู้อ่านอาจไม่เคยเห็นมาก่อน แต่ก็พอนึกภาพได้จากการเทียบเคียงกับลักษณะธรรมชาติท่ี
ต่างกันและเหมือนกันกับทีม่ อี ยูใ่ นเมืองไทย
การเปรียบศัพท์ท่เี ป็ นคํายืมภาษาอังกฤษกับคําในภาษาไทย นอกจากจะทรงใช้วธิ กี ารเปรียบเทียบความ
เหมือนกัน ความคล้ายคลึง หรือความต่างกันแล้ว บางครัง้ ยังทรงเปรียบเทียบให้สงิ่ ทีพ่ บเห็นซึง่ ไม่มชี วี ติ กลับมีชวี ติ ได้
เหมือนคนโดยทรงเลือกใช้คาํ กริยาแสดงอาการของคนไปใช้กบั สิง่ ทีท่ รงเล่า ดังตัวอย่าง
ไปดูน้ํ าทเลเหนือกับทเลตวันตกต่อกัน เขาเรียกว่า แบดเตอลออฟซี ทเลสองทเลนี้ไม่ปรองดอง
กันเลย ที่ปลายแหลมในระหว่างกว้างประมาณสักสิบวา ยาวออกไปในทเล ประมาณสักสามไมล์
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คลื่นทเลเหนือกับคลื่นทเลตวันออกเฉภาะไหลไปโดนกันทีต่ รงนัน้ เปนฝอยขาวพลุ่งขึน้ สูงๆ อยู่เปน
นิจ (เล่ม 2: 20)
ข้อความข้างต้นทรงกล่าวถึงบริเวณทีเ่ รียกว่า “แบดเตอลออฟซี” (Battle of Sea)ซึง่ อยูใ่ นเมืองคริสเตียเนีย
ประเทศนอร์เวย์ บริเวณนี้เป็ นที่บรรจบกันของนํ้ าทะเลที่ไหลมาจากทางทิศเหนือและทิศตะวันออก ทรงใช้คํา บอก
ปฏิเสธคํากริยาแสดงอาการของคนคือ “ไม่ปรองดอง” ซึ่งมีความหมายเดียวกับคําว่า Battle ที่แปลว่า การปะทะ เมื่อ
ทรงอธิบายการเคลื่อนไหวของคลื่นทีซ่ ดั เข้าหากันด้วยกําลังแรง จนเกิดเป็ นฝอยขาวพุง่ ขึน้ สูงเหนือผิวนํ้าเป็ นระยะ ทรง
เปรียบเทียบกับพฤติกรรมของคนทีไ่ ม่ชอบพอกัน จึงมีแต่จะใช้ความรุนแรงเข้าหํ้าหันปะทะกั
่
นอยูเ่ สมอเช่นเดียวกับทะเล
ที่ทรงกล่าวว่า “ทเลสองทเลนี้ไม่ปรองดองกันเลย” การเปรียบเทียบให้สงิ่ ไม่มชี วี ติ กระทําอาการได้เช่นเดียวกับคน
ในทางวรรณกรรมจัดให้เป็ นภาพพจน์ชนิดหนึ่ง ดังทีว่ รรณพร พงษ์เพ็ง (2547: 129) ระบุวา่ “ทรงใช้ภาพพจน์ปุคลาธิษ
ฐาน เพือ่ ขยายปรากฏการณ์ธรรมชาติให้เกิดความชัดเจนสมจริง”

สรุป
คํายืมภาษาอังกฤษที่มใี ช้อยู่ในพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั
ถึงแม้จะมีใช้อยูเ่ ป็ นจํานวนมาก ด้วยเป็ นถ้อยคําในภาษาต่างประเทศซึ่งในช่วงเวลาทีท่ รงพระราชนิพนธ์เรื่องนี้ยงั ไม่ม ี
การบัญญัตคิ ําไทยมาใช้แทนอย่างเป็ นทางการ ประกอบกับ คํายืมภาษาอังกฤษหลายคําทีท่ รงนํามากล่าวไว้กเ็ ป็ นศัพท์
เฉพาะ อาทิ ชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ ชื่อวัตถุสงิ่ ของ ชื่อพืชพรรณ ชื่อสัตว์ ตลอดจนชื่อเรียกลักษณะทางธรรมชาติทไ่ี ม่มใี น
เมืองไทย จึงเป็ นสิง่ หลีกเลี่ยงได้ยากที่จะไม่ให้ปรากฏคํายืมภาษาอังกฤษในบทพระราชนิพนธ์ท่เี ป็ นสารคดีท่องเที่ยว
ต่างแดน
แม้ความยากยิง่ ของการสร้างสรรค์บทพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านจะอยู่ท่คี ํายืมภาษาอังกฤษ อันเป็ นหน่ วย
ทางภาษาระดับ “คํา” ซึง่ เป็ นหน่วยสื่อความหมายทีเ่ ล็กทีส่ ุด หากแต่ การปรุงแต่งถ้อยคําดังกล่าวด้วยวิธกี ารอันสุนทรีย์
เพื่อให้เกิดความไพเราะงดงาม จับจิตจับใจผู้อ่านย่อมมีความยากยิง่ ขึ้นเป็ นทวี โดยเฉพาะเมื่อคุณภาพความรู้และ
ความคิดระหว่างผูเ้ ขียนและผูอ้ ่านยังเป็ นพลวัตต่อกัน การโน้มเหนี่ยวรัง้ ใจของผูอ้ ่านให้ไหวคล้อยตามงานของตนจึงมี
เพียงกวีและปราชญ์เท่านัน้ ทีจ่ ะกระทําได้
การใช้คํายืมภาษาอังกฤษในพระราชนิพนธ์เรื่องไกลบ้านของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั แม้
เป็ นเพียงเครื่องมือทางภาษาทีม่ ขี นาดเล็กจิว๋ ซึง่ ดูเหมือนไม่สลักสําคัญ มากนัก หากแต่กลับฉายภาพเรื่องราวแปลกใหม่
อันมากมายได้อย่างเหมาะเจาะ งดงาม และกระจ่างใจ ซึ่งทัง้ มวลล้วนประกอบขึน้ ด้วยพระอัจฉริยภาพอย่างเอกของ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึง่ ทรงเป็ นทัง้ กวี และปราชญ์ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จนผูอ้ ่านเกิดความ
จําเริญอารมณ์ จําเริญใจ และจําเริญปญั ญาทุกครัง้ ทีไ่ ด้อ่าน
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