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ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 29 ธันวาคม 2538

โลกของ - ization (2)

                                                    รังสรรค ธนะพรพันธุ

           ทานผูอานเชื่อผมหรือยังวา โลกนี้เปนโลกของ - ization ?

           ในบทความเรื่อง "โลกของ -ization (1)" ซึ่งตีพิมพในผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกร 
ที่ 10 พฤศจิกายน 2538 ผมพยายามจุดประเด็นใหเห็นวา ศัพทภาษาอังกฤษที่ลงทายดวย  
-ization มีการเติบโตในอัตราอันสูงยิ่ง ไมจํ ากัดเฉพาะวงวิชาการสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 
หากยังครอบคลุมถึงวงวิชาการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีดวย
           ลองหยิบหนังสือวิชาการในสาขาวิชาสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรมาหนึ่งเลม 
แลวทดลองอานไป 10 หนา เพื่อทํ าสถิติดูวา ในแตละหนามีคํ าที่ลงทายดวย - ization กี่คํ า
           ลองศึกษาคํ าเหลานี้จาก Oxford English Dictionary ฉบับสมบูรณ (ซึ่งตอ 
แตนี้ไปจะเรียกยอๆวา OED) OED เปนพจนานุกรมภาษาอังกฤษที่หาฉบับอ่ืนใดเทียบเทียม 
ไดยาก ผมเคยคาดหวังอยูในใจวา พจนานุกรมภาษาไทยฉบับราชบัณฑิตยสถานนาจะพัฒนา 
ในแนวทางเดียวกันได แมจะใชเวลาอีกรอยปก็ตาม ขอแตเพียงจัดสรรงบประมาณอยางพอเพียง
และมีส่ิงจูงใจทางเศรษฐกิจในระดับที่เหมาะสม และที่สํ าคัญจักตองมีผูทรงคุณวุฒิที่อุทิศชีวิต
อยางนอยครึ่งคอนชีวิตจมอยูในกองหนังสือเพื่อจัดทํ าและพัฒนาพจนานุกรม ดุจเดียวกับบรรดา
บรรณาธิการผูจัดทํ า OED
           OED หรือพจนานุกรมภาษาอังกฤษฉบับออกซฟอรด มิไดสักแตนํ าเสนอ 
คํ านิยามและคํ าอธิบายศัพทตางๆทั้งมวลเทานั้น หากยังนํ าเสนอประวัติคํ าแตละคํ าและตัวอยาง
ประโยคที่ใชดังที่ปรากฏในหนังสือโบราณอีกดวย ลํ าพัง OED ก็เปนขุมความรูอันมหาศาลอยูแลว 
แต OED ยังมี A Supplement to the Oxford English Dictionary เสริมอีกดวย ซึ่งเกื้อกูลตอ 
การศึกษาศัพทภาษาอังกฤษในแงมุมตางๆอยางคอนขางรอบดาน

           ผูอานที่ทนความเทอะทะของ OED มิได เนื่องจากมีหลายเลม แตละเลมลวนมี   
ขนาดและความหนาอันนาเกรงขาม ขอแนะนํ าใหใช The Shorter Oxford English Dictionary
แทน (ซึ่งตอแตนี้ไปจะเรียกยอๆวา SOED) ความแตกตางพื้นฐานมีแตเพียงวา SOED ตัดคํ า 
ที่มีอายุเกินกวา 300 ปทิ้งไป อันเปนเหตุใหความหนาลดทอนลงไปเปนอันมาก ผมคนจาก  
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SOED เปนหลัก เพราะขี้เกียจแบก OED ข้ึนลงจากหิ้ง แตก็ตรวจสอบศัพทบางคํ าจาก OED ดวย 
โดยที่ไมละลืม A Supplement to the Oxford English Dictionary
           เดิมทีผมเขาใจวา - ization เปนปจจัยหรือคํ าตอทายพื้นฐาน (basic suffix)  
ตอเมื่อไดคนควาอยางจริงๆจังๆจึงรูวาเขาใจผิด แม -ization จะเปนปจจัยหรือคํ าตอทาย แตเกิด
จากการผสม- ize กับ -ation ทั้งสองคํ าเปนปจจัยพื้นฐาน
           - ize เปนปจจัยที่เติมตอทายคํ า เพื่อใหคํ าดังกลาวกลายเปนคํ ากริยา ดังเชน 
organ ผันเปน organize หรือ American ผันเปน Americanize เปนตน
           - ation เปนปจจัยที่เติมตอทายคํ า เพื่อใหคํ าดังกลาวกลายเปนคํ านาม อาทิเชน 
organ-organize-organization หรือ American-Americanize-Americanization เปนตน
           การเติม -ize มิไดบังคับวาตองเติม -ation ตามไปดวยเสมอ มีศัพทภาษาอังกฤษ
จํ านวนไมนอยที่เปลี่ยนเปนคํ ากริยาดวยการเติม -ize  แตมิไดเปลี่ยนตอเปนคํ านามดวยการเติม  
-ation หรืออยางนอยที่สุดพจนานุกรมฉบับมาตรฐานมิไดบรรจุไว
           SOED มีคํ าวา hypothesize แตไมมีคํ าวา hypothesization มีคํ าวา Hinduize 
แตไมมีคํ าวา Hinduization เปนตน
           ศัพทจํ านวนไมนอยสรางขึ้นดวยการเติม -ation โดยไมผานการเติม -ize อาทิเชน 
visitation, plantation, taxation, flirtation, starvation เปนตน
           ศัพทบางคํ าถูกสรางขึ้นดวยการเติม -ization แตไมมีคํ าที่ลงทายดวย -ize   
SOED มีคํ าวา Briticization แตไมมีคํ าวา Briticize เปนตน
           ในวงวิชาการภาษาอังกฤษ มีวิวาทะเกี่ยวกับการสะกดคํ าวา -ize บางครั้งสะกด
วา -ise กลาวคือ ใช S แทน Z  ผูใชภาษาอังกฤษบางคนเลือกใช -ise กับคํ าที่มีรากฐานจาก 
ภาษาละตินและภาษาฝรั่งเศส  และเลือกใช -ize กับคํ าที่มีรากศัพทจากภาษากรีก แต OED  
ยืนยันใหใช -ize ดวยเหตุผลที่วา -ize ในฐานะปจจัย (suffix) มีรากฐานจากภาษากรีก การ 
ใชปจจัย -ize ในภาษาอังกฤษเริ่มปรากฏอยางแพรหลายตั้งแตคริสตศตวรรษที่ 16 เปนตนมา
           แมวาพัฒนาการของคํ ามิจํ าตองเรียงตามลํ าดับจากคํ าพืน้ฐานไปสูคํ าที่ลงทาย
ดวย -ize และคํ าที่ลงทายดวย -ization ในที่สุด แตเทาที่ผมสุมตัวอยางตรวจคนดู พบวา 
สวนใหญมีเสนทางการพัฒนาเชนนี้ เมื่อมีการสรางคํ าดวยการเติมปจจัย -ize ก็ดี  -ation ก็ดี  หรือ  
-ization ก็ดี กวาที่คํ าเหลานี้จะเดินทางเขาสูพจนานุกรมก็ตองกินเวลา มากบางนอยบางตามแต
กรณี ข้ึนอยูกับความรบรูและหลักเกณฑของคณะบรรณาธิการผูจัดทํ าพจนานุกรม คํ าที่สราง 
ข้ึนใหมจํ านวนมากตกหลนตามรายทาง มิอาจเดินทางเขาสูพจนานุกรมได
           ลองดูตัวอยางคํ าวา socialization คํ านี้มีพื้นฐานมาจากคํ าวา social ซึ่งถือ 
กํ าเนิดในยุค Late Middle English (ค.ศ.1350-1469) โดยที่มิอาจระบุใหเฉพาะเจาะจงมาก 
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ไปกวานี้ได แตกวาที่จะเกิดคํ าวา socialize ก็ตกตนคริสตศตวรรษที่ 19 และในชวงกลางศตวรรษ
นั้นเอง จึงมีคํ าวา socialization ดังนี้ จะเห็นไดวา กวาที่คํ าวา social จะพัฒนาไปสูคํ าวา 
socialize ตองใชเวลาประมาณ 400 ป และยังตองใชเวลาอีกครึ่งศตวรรษในการเดินทางจาก 
socialize ไปสู socialization
           ลองดูคํ าวา organization คํ านี้มีพื้นฐานมาจากคํ าวา organ ซึ่งถือกํ าเนิด
ประมาณคริสตศตวรรษที่ 11 กวาจะพัฒนาไปสู organize และ organization ก็ตกยุค Late 
Middle English (ค.ศ.1350-1469) ในกรณีนี้คํ าวา organize และ organization กอเกิดในชวง
เวลาไลเลี่ยกัน แตตองใชเวลากวา 200 ปในการผัน organ ไปเปน organize และ organization
           Globalization มาจากคํ าวา globe ซึ่งเปนคํ าที่กอเกิดในยุค Late Middle 
English (ค.ศ.1350-1469) กวาที่คํ าวา globe จะเดินทางมาสูคํ าวา global ก็ตกปลายคริสต
ศตวรรษที่ 17 (ค.ศ.1670-1699) และใชเวลา 300 ปในการพัฒนามาสูคํ าวา globalize และ 
globalization ในกลางคริสตศตวรรษที่ 20 (ค.ศ.1930-1969)
           คํ าที่ลงทายดวย -ization ที่ถือกํ าเนิดในระยะไลเลี่ยกับคํ าที่ลงทายดวย -ize  
มีจํ านวนไมนอย นอกเหนือจาก organization และ globalization แลว ก็มี Americanize/ 
Americanization (ค.ศ.1830-1869), Francize/Francization (ค.ศ.1630-1669), Japanize/ 
Japanization (ค.ศ.1870-1899), Vietnamize/Vietnamization (ค.ศ.1930-1969), Islamicize/ 
Islamicization (หลัง ค.ศ. 1970), Centralize/Centralization (ค.ศ.1800-1829), Decentralize/ 
Decentralization (ค.ศ.1830-1869), privatize/privatization (ค.ศ. 1930-1969), maximize/ 
maximization (ค.ศ.1800-1829), minimize/minimization (ค.ศ.1800-1829), computerize/ 
computerization (ค.ศ.1930-1969), motorize/motorization (ค.ศ.1900-1929), robotize/ 
robotization (ค.ศ.1900-1929) เปนตน
           เทาที่ผมสุมตัวอยางดู พบวา มีกรณีอยูไมมากนักที่คํ าที่ลงทายดวย -ization  
เกิดกอนคํ าที่ลงทายดวย -ize ดังเชน monetization (กลางคริสตศตวรรษที่ 19) กับ monetize 
(ปลายคริสตศตวรรษที่ 19) เปนตน

           ในอดีตกาล นักคิด นักเขียน และปราชญมีบทบาทสํ าคัญในการสรางคํ าใหมๆ 
บรรณาธิการผู จัดทํ าพจนานุกรมจึงนิยมศึกษาประวัติของคํ าจากงานเขียนประเภทตางๆ  
เมื่อหนังสือพิมพเติบใหญ หนังสือพิมพก็กลายเปนแหลงสํ าคัญในการศึกษาวัฒนธรรมภาษา  
คอลัมนิสตจํ านวนมากมีบทบาทสํ าคัญในการสรางคํ าใหม เมื่อวิทยุและโทรทัศนเติบใหญตามมา 
การโฆษณากลายเปนแหลงผลิตคํ าใหม นักสรางสรรคงานโฆษณาจํ าตองคิดคนคํ าใหมเพื่อให 
ติดตลาด โดยหวังวาจะมีผลตอยอดขายของสินคาที่โฆษณา คํ าจํ านวนมากกอเกิดจากงาน
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โฆษณา ภาพยนตร รายการโทรทัศนและวิทยุ และดนตรี สวนใหญมักจะมีอายุแสนสั้น เพียง 
สวนนอยที่หลุดรอดเขาสูพจนานุกรม

           ในฐานะสมาชิก `หอคอยที่ไรงา' ผมมีมิจฉาทิฐิวา คํ าที่ลงทายดวย -ization ซึ่ง 
กอเกิดในชวงครึ่งศตวรรษที่ผานมานี้ สวนใหญเปนผลงานของนักวิชาการทั้งในสาขาวิชา 
สังคมศาสตร  มนุษยศาสตร  วิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี
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