
ผู้เขียนเองพูดค�ำว่ำ “สวัสดีครับ” วันละหลำยครั้ง เมื่อมีโทรศัพท์ 

มำถงึ กจ็ะพูดค�ำว่ำ “สวสัดคีรบั” จนตดิปำกมำช้ำนำน

เมื่อครั้งเป็นกรรมกำรเรื่องกำรใช้โทรศพัท์ ได้เคยพจิำรณำกนัถงึเรื่อง

กำรใช้ค�ำว่ำ “สวัสดีครับ” หรือ “สวัสดีค่ะ” เวลำรับโทรศัพท์ แทนค�ำว่ำ  

“ฮลัโหล” หรอื “ฮลัโล่” แต่ดูเหมอืนว่ำจะมคีนรบัฟังและน�ำไปใช้น้อยเตม็ที

เมื่อได้ปรำรภถงึกำรใช้ค�ำว่ำ “สวสัด”ี กม็หีลำยท่ำนซึ่งเป็นคนรุ่นใหม่

ถำมว่ำ “คนไทยรู้จกัค�ำว่ำ ‘สวสัด’ี มำตั้งแต่ครั้งใด” ปัญหำนี้ถ้ำตอบโดย 

ไม่ต้องคิด ก็คงจะตอบได้ทันทีว่ำมีใช้ในสมัยไทยสร้ำงชำติ แต่ถ้ำจะตอบ

อย่ำงเป็นหลกัฐำนทำงวชิำกำรแล้วเหน็จะตอบได้ยำก

กำรทกัทำยของชนชำตติ่ำงๆ ไม่เหมอืนกนั บำงประเทศตอนเช้ำเขำ

ทักทำยอย่ำงหนึ่ง ตอนบ่ำยอย่ำงหนึ่ง เมื่อครั้งไปอยู่ที่ญี่ปุ่น ตอนเช้ำๆ  

พวกญี่ปุ่นเขำก็ยกมือให้แล้วร้องว่ำ “โอไฮโย” พวกฝรั่งก็ต้องตอบไปว่ำ  

“โย่ๆ” เพยีงค�ำท้ำย

ครั้งหนึ่งตำมหลงัหนมุำนไปศรลีงักำ เพรำะได้ยนิว่ำหนุมำนเคยเหำะ

เกินลงกำมำแล้วครั้งหนึ่ง แต่ผู้เขียนไปเครื่องบินซึ่งบินได้ช้ำกว่ำหนุมำน  

กล่าวถึง...
 ค�ำต้อนรับของชนบำงชำติ    เครื่องหมำยสวัสติกะ

 ท่ีมำของค�ำว่ำ “สวัสด”ี     ต้นเหตทุีไ่ทยใช้ค�ำว่ำ “สวสัด”ี 
เป็นค�ำทกัทำย
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จึงลงที่สนำมบินได้ตำมเวลำ ถ้ำขืนเกินลงกำก็ลงทะเล คนลังกำเขำทักกัน

คล้ำยๆ ไทยชอบกล เมื่อเขำยกมอืพนม เขำกจ็ะกล่ำวว่ำ “อำยุโพวนั” ฟังดู

เหมอืนเขำจะให้พรหรอืแสดงกำรต้อนรบัเชื้อเชญิอะไรท�ำนองนั้น แต่ถ้ำเขำ

กล่ำวว่ำ “อสิตุต”ิ กค็อืสวสัดขีองไทยเรำนั่นเอง อสิตุตนิั้นว่ำมำจำก “สตุต”ิ 

ที่ไทยเอำมำใช้ว่ำ “สดุด”ี เป็นกำรยกย่องสรรเสรญิ แต่ถ้ำเป็นสหำยอนิเดยี 

เขำยกมือพนมแล้วเขำจะกล่ำวว่ำ “นมัสกำร” ก็เท่ำกับเป็นกำรบอกว่ำ 

ผมไหว้ท่ำน หรอืดฉินัไหว้ เป็นกำรกล่ำวก�ำกบัอำกำรที่ยกมอืพนม ให้เป็น 

กำรแน่นอนขึ้นอีกว่ำไหว้จริงๆ นะ ส่วนทำงอินโดนีเซีย ได้ยินเขำพูดว่ำ  

“ซำลำมตั ดำตงั” 

ตอนที่อยู่ญี่ปุ่นนั้น ชอบดูวัดโบรำณ และเคยนึกสงสัยว่ำท�ำไม 

ตำมวดัจงึมเีครื่องหมำย  ซึ่งเรยีกกนัว่ำ “สวสัตกิะ”

เครื่องหมำยสวสัตกิะนี้ กล่ำวกนัว่ำมมีำแต่ดกึด�ำบรรพ์ มผีู้พบลำย

รูปสวัสติกะอยู่ที่อำวุธหิน ต่อมำในยุคประวัติศำสตร์ ก็พบเครื่องหมำยนี้

เกี่ยวกบัลทัธบิชูำพระอำทติย์ แต่เดมิจะมชีื่อเรยีกว่ำอะไรไม่ทรำบ และที่มำ

เรียกกันว่ำ “สวัสติกะ” นั้น คงมำเรียกกันในชั้นหลัง นักปรำชญ์ฝรั่ง

สนันษิฐำนว่ำน่ำจะมำจำกค�ำว่ำ “สอุสัต”ิ ในภำษำสนัสกฤต ซึ่งแปลว่ำ “ที่ด”ี 

[ส ุ(Su) + อสัต ิ(Asti) ซึ่งหมำยควำมรวมว่ำ ควำมสุข โชคด ีในอนิเดยี 

จนี และญี่ปุ่น ใช้เป็นเครื่องรำงคุ้มครองให้อำยุยนืและโชคด]ี

ในหนงัสอื สนัสกฤต ไท องักฤษอภธิาน ให้ควำมหมำยของค�ำว่ำ 

“สฺวสฺติก” ไว้ว่ำ “วิหำรอันมีทวำรประโกษฐ์ข้ำงหน้ำ; ศุภพัสดุ หรือสิ่งซึ่ง 

เป็นมงคล; สี่แยกหรอืสี่กั๊ก” 

รูปสวสัตกิะมกัใช้เป็นเครื่องหมำยประจ�ำตวัพระอคัน ี ไม้กำกบำทที่

ไขว้กันสองอันนั้น ในภำษำสันสกฤตเรียกว่ำ “อรณิ” หมำยควำมว่ำถูกัน 

เกิดเป็นไฟ พระอำทิตย์กับพระอัคนีก็ถือว่ำเป็นไฟเหมือนกัน กำรที่ใช้

เครื่องหมำยสวัสติกะเป็นเครื่องหมำยเกี่ยวเนื่องกับลัทธิบูชำพระอำทิตย์ 

หรอืเป็นเครื่องหมำยประจ�ำพระอคัน ีกน็บัว่ำมคีวำมสมัพนัธ์กนัชอบกล
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เรื่องเครื่องหมำยสวสัตกิะนี้มผีูอ้้ำงว่ำในอยีปิต์กม็ ีดเูป็นเรื่องที่ใช้กนั

แพร่หลำยมำก ถ้ำจะกล่ำวอย่ำงละเอยีดพสิดำร กจ็ะยดืยำวมำกเกนิไป

กล่ำวเฉพำะค�ำว่ำ “สวัสดี” หรือ “สฺวสฺติ” ซึ่งเป็นค�ำอวยชัยให้พร 

มีควำมดีงำมนี้ ได้พบเป็นลำยลักษณ์อักษรปรำกฏในศิลำจำรึกที่ขุดพบ 

ที่วดัหวัเวยีง อ�ำเภอไชยำ จงัหวดัสุรำษฎร์ธำน ีมขี้อควำมว่ำ

	 “สฺวสฺติ	ศฺรีมตฺศฺรีฆนสาสนาครสภทํยสฺ	ตามพรลิงฺเคศฺวระ”

แปลว่ำ “สวสัด ีพระเจ้ำผู้ปกครองเมอืงตำมพรลงิค” 

ในวรรณคดสีมยักรุงศรอียุธยำมคี�ำว่ำ “สวสัด”ิ และ “สวสัด”ี ใช้อยู่

มำกมำย เช่น สมุทรโฆษค�าฉนัท์ มวี่ำ

	 ๏	ขอสวัสดิพิพัฒน์ชํานะ	 	 ชัยสิทธิตบะ
จงศานติสุขธาษตรี

หรือใน ลิลิตพระฦๅ ที่หลวงศรีมโหสถแต่งในสมัยรัชกำลที่ ๔ ก็ 

ขึ้นต้นว่ำ “ศรสีวสัดพิพิฒัมงคล ฯลฯ” แต่ที่นยิมใช้กนัมำกกค็อืบทไหว้ครู

โบรำณของชำวนครศรธีรรมรำช ซึ่งใช้ว่ำ 

	 ๏	สวัสดี	เจ้าข้าเอ๋ย	 ขอเชิญท่านมาสิงตัวอักขรา
ข้าน้อยเรียนอรรถขัดทั้งคาถา	 ศัตรูอย่ามีมาจงวินาศลายสาย
	 ศรี	ศรี	จําเริญสุข	 สรรพทุกข์จงเหือดหาย
ลาภะมามิขาดสาย	 สรรพชัย	ชัย	สิทธิเมฯ

ดงันี้จะเหน็ว่ำค�ำว่ำ “สวสัด”ี ได้ใช้ในควำมหมำยที่เป็นมงคล เป็นกำร

ใช้พรมำแต่โบรำณ มิใช่ว่ำจะเพิ่งมีใช้ในสมัยประชำธิปไตยดังที่เข้ำใจกัน 
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เพยีงแต่ว่ำในสมยัโบรำณนยิมใช้ในหนงัสอืเท่ำนั้น

ในส่วนที่น�ำค�ำว่ำ “สวัสดี” มำใช้เป็นค�ำทักทำยนั้น พระยำอุปกิต 

ศิลปสำร (นิ่ม กำญจนำชีวะ) ได้เล่ำถึงต้นเหตุเดิมไว้ว่ำ เจ้ำหน้ำที่วิทย ุ

กระจำยเสยีงได้ใช้ค�ำว่ำ “รำตรสีวสัดิ์” ลงท้ำยค�ำพดูเมื่อจบกำรกระจำยเสยีง

ตอนกลำงคนื โดยอนุโลมตำมค�ำว่ำ “กู๊ดไนท์” (Good Night) ในภำษำ

อังกฤษ แต่มีผู้ไม่เห็นด้วย ทำงสถำนีวิทยุกระจำยเสียงจึงขอให้กรรมกำร

ช�ำระปทำนุกรมของกระทรวงธรรมกำรในสมัยนั้นช่วยคิดหำค�ำ ก็ได้ 

ค�ำว่ำ “สวสัด”ี ไปใช้ และเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๖ พระยำอุปกติศลิปสำรได้น�ำไป 

เผยแพร่ให้นสิติและนสิติำในจฬุำลงกรณ์มหำวทิยำลยัได้ใช้เป็นกำรทกัทำย

เมื่อพบกนั จงึได้แพร่หลำยใช้กนัต่อมำ

กเ็ป็นเรื่องน่ำคดิว่ำ ค�ำว่ำ “สวสัด”ี นี้ออกไปจำกกระทรวงธรรมกำร

หรอืกระทรวงศกึษำธกิำรในปัจจุบนั แต่ครูบำอำจำรย์ไม่ค่อยชอบใช้ เวลำ

พูดโทรศัพท์ก็ฮัลโหลกันตลอดเวลำ นักเรียนพบกันแทนที่จะทัก “สวัสดี”  

ก็ขึ้นต้นด้วยกำรด่ำแม่กันเสียแล้ว เมื่อเป็นเช่นนี้ควำมเจริญจะบังเกิดขึ้น 

ได้อย่ำงไร

กำรใช้ค�ำว่ำ “สวัสดี” ได้รับกำรชักชวนให้ใช้กันในหมู่ปัญญำชนอยู่

ช้ำนำน กย็งัไม่แพร่หลำยเท่ำที่ควร จนถงึสมยับ�ำรุงวฒันธรรมเพื่อส่งเสรมิ

ควำมเจริญก้ำวหน้ำของชำติ รัฐบำลในสมัยนั้นก็เห็นชอบกับกำรใช้ค�ำว่ำ 

“สวัสดี” ในโอกำสแรกที่พบกัน จึงได้มอบให้กรมโฆษณำกำรออกข่ำว

ประกำศเมื่อวนัที่ ๒๒ มกรำคม พ.ศ. ๒๔๘๖ ดงัต่อไปนี้ (ตวัสะกดตำม

ต้นฉบบัเดมิ)

“ด้วยพนะท่านนายกรัถมนตรี	ได้พิจารณาเห็นว่า	เพื่อเปนการ 
ส่งเสิมเกียรติแก่ตนและแก่ชาติ	 ให้สมกับที่เราได้รับการยกย่องว่าคน
ไทยเปนอารยะชน	 คําพูดจึงเปนสิ่งหนึ่งที่สแดงภูมิของจิตใจว่าสูงต่ํา
เพียงใด	 ฉะนั้นจึงมีคําสั่งให้กําชับบันดาข้าราชการทุกคนกล่าวคํา	
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‘สวัสดี’	ต่อกันในโอกาศที่พบกันครั้งแรกของวัน	เพื่อเปนการผูกไมตรี
ต่อกัน	และฝึกนิสัยให้กล่าวคําที่เปนมงคล	ว่าอะไรว่าตามกัน	กับขอให้
ข้าราชการช่วยแนะนําแก่ผู้ที่อยู่ในครอบครัวของตนให้รู้จักกล่าวคําว่า	
‘สวัสดี’	เช่นเดียวกันด้วย”

นี่เป็นหลักฐำนที่แสดงให้เห็นว่ำทำงรำชกำรในสมัยนั้นได้ก�ำหนด 

ให้ใช้ค�ำว่ำ “สวัสดี” ไว้แล้วตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๘๖ แต่เป็นที่น่ำเสียดำยว่ำ

วฒันธรรมดีๆ  อย่ำงนี้ คนไทยไม่ค่อยนยิมกนั นยิมแต่ค�ำผรุสวำท ซึ่งล้วน

แต่ไม่เป็นมงคลแก่ตนเองทั้งสิ้น นับเป็นควำมเสื่อมทำงวัฒนธรรมด้ำน 

ภำษำและจติใจอย่ำงมำกที่สุด

ในโอกำสวนัขึ้นปีใหม่นี้ ขอให้เรำเปลี่ยนมำใช้ค�ำที่เป็นมงคลกนัเถดิ 

เพื่อควำมเป็นสริมิงคลแก่ชวีติและจติใจของเรำ

ขอสวสัดพิพิฒันมงคล จงมแีต่ท่ำนทั้งหลำย สวสัดี

      



ในปัจจุบันมีนักเรียนนักศึกษำส่วนมำก เมื่อไปอ่ำนเรื่องเก่ำๆ แล้วมัก 

จะไม่เข้ำใจ ที่ไม่เข้ำใจก็เพรำะภำษำหนังสือรุ่นเก่ำนั้นเลิกใช้ หรือไม่มี 

ใครพูดใครเขียนกันเสียแล้ว ถึงจะมีใช้อยู่ก็มีเป็นจ�ำนวนมำกที่เรำไม่รู้ว่ำ 

ต้นก�ำเนดิของค�ำเหล่ำนั้นมำจำกไหน เริ่มใช้กนัมำตั้งแต่เมื่อไร ถ้ำเรำได้ศกึษำ

ค้นคว้ำขึ้นไว้ กจ็ะท�ำให้เรำได้แลเหน็ถงึควำมเจรญิของภำษำได้ดยีิ่งขึ้น

อนัที่จรงิภำษำหนงัสอืและภำษำพดูของไทยเรำได้ววิฒันำกำรมำมำก 

และที่มีกำรเปลี่ยนแปลงมำกที่สุดก็เห็นจะเริ่มมำตั้งแต่ในสมัยรัชกำลที่ ๕ 

เป็นต้นมำ เพรำะในสมัยนั้นมีวิชำกำรใหม่ๆ เพิ่มมำกขึ้น ศัพท์แสงต่ำงๆ  

ก็จ�ำต้องมีใช้มำกขึ้น ภำษำที่ใช้บำงทีก็เอำมำจำกฝรั่ง บำงทีก็คิดขึ้นใหม่  

กำรบัญญัติศัพท์ได้เริ่มมีขึ้นตั้งแต่ครั้งนั้น และยังใช้กันมำจนถึงปัจจุบันนี้

มำกมำยหลำยค�ำ

ภำษำพูดกับภำษำเขียนนั้นมีส่วนสัมพันธ์กันอยู่มำก คนที่เขียน

หนงัสอืแต่งหนงัสอืนี่แหละที่มส่ีวนส�ำคญัท�ำให้มสี�ำนวนภำษำใหม่ๆ แปลกๆ 

ขึ้น เพรำะคนแต่งหนงัสอืมกัจะประดษิฐ์หำค�ำแปลกๆ ใหม่ๆ มำใช้ คนอ่ำน

เหน็เก๋เหน็แปลกกจ็�ำเอำไปพูด หรอืบำงทกีใ็ช้พูดกนัก่อน คนเขยีนหนงัสอื

กล่าวถึง...
 ควำมวิปริตทำงภำษำในสมัยโบรำณ 

 รัชกำลที่ ๔ ทรงแก้ภำษำอย่ำงไร
 กำรใช้ค�ำว่ำ “ปิดตรำ”, “ตีตรำ”, “ประทับตรำ”    กำรใช้ค�ำว่ำ “ฤๅ”
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เหน็แปลกกเ็กบ็เอำไปใช้ ภำษำพูดกบัภำษำหนงัสอืจงึปะปนกนัอยู่เช่นนี้

ถ้ำเรำจะท�ำบญัชจีดค�ำใหม่ๆ ขึ้นไว้แล้ว เรำจะพบว่ำในปีหนึ่งๆ นั้น

มีค�ำใหม่ๆ เพิ่มขึ้นไม่ใช่น้อย บำงค�ำอำจจะใช้กันอยู่นำน แต่บำงค�ำก ็

ไม่ตดิปำก หำยสำบสูญไปในเวลำอนัรวดเรว็ บำงทคีนยงัไม่รู้กนัทั่ว กเ็ลกิ

พูดเลิกใช้กันเสียแล้ว ค�ำเหล่ำนี้ถ้ำเอำมำใช้ในภำษำหนังสือก็อำจจะท�ำ 

ควำมยุ่งยำกให้คนอ่ำนภำยหลงัที่เกดิไม่ทนั หรอืไม่รู้ควำมหมำยของภำษำ 

เหล่ำนั้น ทั้งนี้จะสังเกตได้จำกส�ำนวนไทยแต่โบรำณบำงค�ำ ที่พวกเรำ 

สมัยนี้ตีควำมหมำยกันไปต่ำงๆ นี่ก็เพรำะเรำเลิกใช้หรือไม่เข้ำใจส�ำนวน 

ภำษำในสมยัก่อนนั่นเอง

คนไทยสมัยโบรำณนั้นท่ำนก็เอำใจใส่ในเรื่องภำษำที่เกิดขึ้นใหม่ๆ 

เหมือนกัน บำงท่ำนได้พบภำษำใหม่ๆ ที่ไม่เคยได้ยินมำก่อน ท่ำนก็จด 

บันทึกไว้ ท�ำให้เรำได้พบว่ำภำษำหรือถ้อยค�ำนั้นๆ ได้ใช้พูดกันในสมัยใด  

จะขอยกตวัอย่ำงจดหมำยเหตุโหรเล่มหนึ่งได้บนัทกึไว้ว่ำ

“ปีฉลู	จ.ศ.	๑๑๗๙	(พ.ศ.	๒๓๖๐)	ชาวพระนคร	ราษฎร	
ด่ากัน	ไอ้ห่ากิน	ไอ้ห่าฟัด	ไอ้ห่าหักคอ	ทุกหญิงชายเด็ก

ปีเถาะ	 จ.ศ.	 ๑๑๘๑	 (พ.ศ.	 ๒๓๖๒)	 หนุ่มสาวเถ้าแก	่ 
เด็กรุ่น	พูดจาด่ากันวิปริต

ปีฉลู	จ.ศ.	๑๑๙๑	(พ.ศ.	๒๓๗๒)	ครั้งนั้นราษฎรชายหญิง
เด็กรุ่นพูดกันต่างๆ	พ่อขา	แม่ขา	ลุงตา

ปีมะโรง	จ.ศ.	๑๒๐๖	(พ.ศ.	๒๓๘๗)	ราษฎรพูดกันวิปริต
ว่า	เมินเสียเถิด	เหลืออาไลยแล้ว	ไม่ได้อมเสียแล้ว	อ้ายแก่”

จำกจดหมำยเหตุโหรฉบับนี้เรำก็ได้ควำมรู้ว่ำ ค�ำที่เรียก พ่อขำ  

แม่ขำ นั้นได้เริ่มใช้เรียกกันเมื่อ พ.ศ. ๒๓๗๒ และยังใช้เรียกกันอยู่จน 

ทุกวันนี้ ประโยชน์ของกำรจดบันทึกค�ำไทยที่ใช้พูดใช้เขียนในสมัยต่ำงๆ  
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กค็อื ท�ำให้เรำรู้ว่ำ ค�ำนั้นใช้เมื่อไร มอีำยุอยู่ในสมยัไหน ถ้ำเรำพบเอกสำรที่

ไม่สำมำรถจะก�ำหนดระยะเวลำได้เรำก็มักจะเปรียบเทียบส�ำนวนหรือภำษำ

ของเอกสำรนั้น วิธีนี้เรำก็ยังใช้อยู่ เช่น หนังสือวรรณคดีที่เรำไม่สำมำรถ 

จะทรำบระยะเวลำกำรแต่งที่แน่นอน เรำก็จะเปรียบเทียบภำษำที่ใช้กับ

หนังสืออื่นๆ ที่รู้เวลำแน่นอนแล้ว ก็นับว่ำได้ประโยชน์อยู่ไม่น้อย เพรำะ

ภำษำหรอืถ้อยค�ำนั้นมกัจะมคีวำมนยิมไม่เหมอืนกนัทกุสมยั มเีปลี่ยนแปลง

ไป แล้วแต่ควำมนยิม

ท่ำนที่เคยอ่ำนพงศำวดำรของไทย และตรวจดูควำมเป็นไปแต่ละ

รชักำลกค็งจะเหน็แล้วว่ำ พระมหำกษตัรย์ิของไทยเรำนั้นมอียูห่ลำยพระองค์

ทีเดียวที่ทรงสนพระทัยในเรื่องอักษรศำสตร์ แต่ที่ทรงสนพระทัยและ 

คอยแก้ไขกำรเขียนกำรอ่ำนอย่ำงจริงจังนั้นเห็นจะมีอยู่พระองค์เดียวคือ 

พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัว ทั้งนี้หมำยถึงพระมหำกษัตริย ์

ในอดตี และตำมที่มหีลกัฐำนบ่งชดัแน่นอนว่ำทรงเป็นเช่นนั้นจรงิๆ กำรที่

พระเจ้ำแผ่นดินซึ่งตำมปกติก็มีพระรำชภำระมำกมำยอยู่แล้ว ต้องมำคอย

สั่งสอนให้คนเขียนคนอ่ำนให้ถูกต้องตำมหลักภำษำที่อ่ำนนั้น นับว่ำเป็น 

เรื่องพิเศษที่ยังไม่เคยได้ยินว่ำมีพระมหำกษัตริย์ของชำติใดในโลกท�ำกัน  

นี่ก็แสดงให้เห็นว่ำพระมหำกษัตริย์ของไทยเรำนั้น ทรงเป็นห่วงทั้งควำม 

เป็นอยู่ของคนไทย ตลอดจนกำรศกึษำของคนไทยด้วย

เพื่อให้ท่ำนทั้งหลำยได้แลเห็นว่ำ พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำ- 

เจ้ำอยู่หัวทรงเป็นห่วงเรื่องภำษำไทยอย่ำงไรบ้ำง ผู้เขียนจะได้น�ำเอกสำร

ต่ำงๆ มำให้ท่ำนพจิำรณำเป็นล�ำดบัไป ในตอนแรกนี้จะขอน�ำประกำศเตอืน

ผู้ที่ใช้อกัษรผดิมำให้ท่ำนพจิำรณำก่อน ดงันี้

“ด้วยขุนสุวรรณอักษร	 รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าใส่
กระหม่อม	 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสั่งให้ประกาศว่า	
ด้วยอักษร	๔	อกัษรคอื	ฤ	ฤๅ	ฦ	ฦๅ	นีห้าควรจะใส่	ห	นาํและกากะบาท 
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ไม่เมื่อถึงคําว่า	ฤๅ	ที่เขียนอุตริ	กว่าโบราณว่า	หฤๅ	บ้าง	ฤๅ	บ้าง	ก็
ให้เขียนแต่	 ฤๅ	 อย่างนี้	 อย่าให้เขียน	 ห	 นํา	 และใส่กากะบาทเสีย	 
ด้วยตัว	ห	นั้น	 เฉพาะนําได้แต่อักษรตํ่าเหมือนอย่าง	หมู่	หนี	แหวน	
อย่างนี้เป็นอักษรตํ่าจึงเอา	ห	นําได้	อักษรตํ่านั้นคือ	ค	ฅ	ฆ	ง	ช	ซ	ฌ	
ญ	ฑ	ฒ	ณ	ท	ธ	น	พ	ฟ	ภ	ม	ย	ร	ล	ว	ฬ	ฮ	แลกากะบาทนั้นใช้ได้แต่
อักษรกลาง	เหมือนอย่าง	เก๋ง	เป๋า	จ๋า	อย่างนี้	เป็นอักษรกลางจึงใส่
กากะบาทได้	อักษรกลางนั้นคือ	ก	จ	ฎ	ฏ	ด	ต	บ	ป	อ	ตั้งแต่นี้สืบไป
ให้ข้าทูลละอองธุลีพระบาทผู้ใหญ่ผู้น้อย	 ซึ่งจะมีธุระเขียนหนังสือเรื่อง
ราวขึน้กราบบงัคมทลูพระกรณุาแล้ว	กใ็ห้ศกึษาไต่ถาม	เขยีนให้ถกูต้อง
ตามอักษรสูง	 อักษรกลาง	 อักษรตํ่า	 อย่าให้เขียนใส่กากะบาทแลเอา	 
ห	นําผิดๆ	เข้ามาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเป็นอันขาดทีเดียว

พระราชบัญญัตินี้ตีพิมพ์แต่	ณ	วันพุฒ	เดือน	๘	ขึ้น	๑๐	คํ่า	
ปีฉลู	 เบญจศก	 จุลศักราช	 ๑๒๑๕	 ตรงกับวันที่	 ๑๕	 มิถุนายน	 
พ.ศ.	๒๓๙๖”	

ตำมพระรำชบญัญตัใินสมยัรชักำลที่ ๔ ที่น�ำมำให้อ่ำนนี้ ท่ำนคงจะ

เห็นแล้วว่ำ พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวทรงเอำพระทัยใส่ใน 

เรื่องกำรเขียนหนังสือของบรรดำข้ำรำชกำรอย่ำงไรบ้ำง กำรที่มีประกำศ 

เช่นนี้ ย่อมเป็นเครื่องแสดงว่ำกำรใช้ภำษำหนงัสอืในสมยันั้นเหน็จะอ่อนมำก

ทีเดียว ค�ำประกำศเรื่องกำรใช้ภำษำผิดๆ นั้น ในสมัยรัชกำลที่ ๔ มีอยู่ 

ด้วยกนัหลำยฉบบั และเหน็ว่ำนกัเรยีนนกัศกึษำในสมยันี้ เหน็จะมนี้อยคน

ที่ได้อ่ำนหมดครบถ้วน จึงใคร่จะรวบรวมน�ำมำให้อ่ำนเท่ำที่เห็นว่ำเป็น

ประโยชน์ในด้ำนภำษำหนงัสอืและโบรำณคด ีทั้งจะท�ำให้แลเหน็ส�ำนวนที่ใช้

ในสมยันั้นด้วย

ในสมยัรชักำลที่ ๔ นั้น บรรดำข้ำรำชกำรมกัจะใช้ค�ำว่ำ “ปิดตรำ” ใน

ควำมหมำยว่ำตีตรำกันโดยมำก ด้วยเหตุนี้จึงมีประกำศเตือนสติกำรใช ้
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ค�ำว่ำ “ปิดตรำ” ขึ้น ดงัมปีระกำศว่ำ

“คําว่า	ปิดตราบ้าง	ปิตราบ้าง	เดี๋ยวนี้พากันพูดแลใช้เขียนมาก
นัก	แทบทุกแห่งทุกพนักงาน	คํานั้นไม่ถูกเลยไม่ดีเลย	เพราะว่าถ้าตรา
เขาตีไว้แล้วที่กระดาษฤๅที่ไหนๆ	 ใครอยากจะไม่ให้คนอ่ืนเห็นตราน้ัน	
ตัดกระดาษไปทาบผนึกลงเสีย	นั้นแลควรจะเรียกปิดตรา	ถ้าทําตราให้
ปรากฏเป็นสําคัญ	ควรจะเรียกว่า	ตีตรา	ประทับตรา	ก็ดี	ไม่ควรจะว่า
ปิดตราเลย

อนึ่งคําว่า	 ปิตรา	 คํานี้เขียนไว้ก็ชุมแต่ยังอ่านไม่เข้าใจ	 คําว่า	 
ปิตรา	นัน้	จะเหมือนว่าแจะตราฤๅ	เพราะเอาตราไปแจะเข้าฤๅ”

นี่จะเห็นว่ำกำรแก้ภำษำในสมัยนั้น ได้อธิบำยให้เห็นว่ำที่ผิดนั้น 

ผดิอย่ำงไร อธบิำยเหตุผลให้เข้ำใจ เท่ำกบัว่ำได้สร้ำงต�ำรำกำรเขยีนกำรใช้

ค�ำไว้ และในประกำศฉบบันี้ ท่ำนจะเหน็ว่ำในสมยันั้นนยิมใช้ค�ำว่ำ “ฤๅ” ซึ่ง

มคีวำมหมำยว่ำ หรอื อะไร และไม่ใช่ ค�ำว่ำ “ฤๅ” นี้ยงันยิมใช้กนัต่อมำ

จนถงึสมยัรชักำลที่ ๖ ท่ำนที่เคยอ่ำนหนงัสอืเรื่อง แมลงป่องทอง คงจะระลกึ

ได้ว่ำในหนงัสอืเล่มนั้นมคี�ำว่ำ “ฤๅ” เตม็ไปหมด อย่ำงเช่น “ตะเกยีงบนโต๊ะ

จุดอยู่ฤๅ” และ “คนขบัรถนั้นได้เคยอยู่ในห้องนี้ฤๅ” ค�ำว่ำ “ฤๅ” นี้ ถ้ำค้น

หนงัสอืเก่ำๆ มำอ่ำนจะพบมอียู่ทั่วไป ภำษำหนงัสอืในสมยัรชักำลที่ ๓ ก็

นยิมใช้ค�ำว่ำ “ฤๅ” อย่ำงในหนงัสอื จดหมายหลวงอุดมสมบตัิ ซึ่งเขยีนใน

รชักำลที่ ๓ กป็รำกฏว่ำม ี“ฤๅ” หลำยแห่ง เช่น “ตรสัว่ำ ว่ำอย่ำงนี้จะมเิป็น

ประมำทลูกผู้ชำยไปฤๅ” และ “อย่ำงนี้จะมิเสียทีแก่กำรฤๅ ฤๅจะเห็นว่ำ 

ครั้งนี้ว่ำง่ำยง่ำย” ถ้ำจะค้นหนงัสอืเก่ำขึ้นไปอกีอย่ำงต�ำรำขี่ช้ำงในสมยัสมเดจ็ 

พระนำรำยณ์มหำรำชกม็คี�ำนี้อย่ำงเช่น “ให้ผู้ขี่พงึรู้จกัลกัษณะช้ำงว่ำจะเป็น

ชำตกิระษตัรยิ์ ฤๅเป็นชำตพิรำหมณ์ ฤๅเป็นชำตแิพศ ฤๅชำตสิูทประกำรใด

นั้นก่อน”
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ในหนังสือ ไวยากรณ์นุกูล ที่หม่อมเจ้ำประภำกร อธิบดีกรม

รำชบณัฑติ ทรงรวบรวมตพีมิพ์เมื่อกรกฎำคม ร.ศ. ๑๒๑ กล่ำวว่ำ

“พระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมสมเดจ็พระปวเรศวรยิาลงกรณ์รบัสัง่
หลายครั้งว่า	 การที่จะใช้	 ห	 นํา	 ฤ	 ฤๅ	 ฦ	 ฦๅ	 ไม่โปรด	 มีพระบรม-
ราชโองการว่าเป็นสระ	ถ้าจะใคร่ให้อ่านว่าหรอืแล้ว	กใ็ห้ใช้นาํอกัษร	รอื	
ซึ่งเป็นพยัญชนะดังนี้	หรือ	(ในที่ไม่เป็นคําโคลงท่านโปรดให้เขียนเช่นนี้
โดยมาก)”

เท่ำที่ยกมำนั้นจะเหน็ว่ำในสมยัโบรำณนยิมใช้ค�ำว่ำ “ฤๅ” กนัมำก แต่

สมยัต่อมำค�ำว่ำ “ฤๅ” ได้หำยไป ถ้ำใครน�ำเอำมำใช้กด็ูออกจะครไึม่ทนัสมยั

เป็นคนหัวโบรำณไป นี่ก็เป็นกำรเปลี่ยนแปลงทำงภำษำอีกอย่ำงหนึ่ง เป็น

เรื่องของควำมนยิมแต่ละยุค

นอกจำกค�ำว่ำ “ฤๅ” แล้ว ภำษำโบรำณเมื่อเขยีนค�ำว่ำ “เป็น” อย่ำงที่ 

เรำใช้กันทุกวันนี้ คนโบรำณท่ำนไม่ใส่ไม้ไต่คู้ ท่ำนเขียน “เปน” เฉยๆ  

ทั้งนั้น ขอให้สงัเกตจำกต้นฉบบัหนงัสอืเก่ำๆ ดูเถดิ

      



ท่านผู้อ่ำนก็คงทรำบกันดีแล้วว่ำ ภำษำพูดมำก่อนภำษำหนังสือ เพรำะ 

คนเรำพูดได้ก่อน เมื่อเรยีนหนงัสอืจงึใช้ภำษำหนงัสอื แต่ระเบยีบของภำษำ

พูดกบัภำษำหนงัสอืไม่เหมอืนกนั ภำษำพูดอำจจะใช้สั้นๆ พอฟังเข้ำใจ ใน

ระหว่ำงที่พูดอำจจะตกประธำนหรือค�ำประกอบบำงค�ำไปบ้ำงก็ได้ แต่เมื่อ

พดูเข้ำใจกนัแล้วกแ็ล้วกนั บำงทกีใ็ช้ภำษำเฉพำะที่เข้ำใจกนัในระหว่ำงผูพ้ดู 

ซึ่งคนอื่นฟังแล้วไม่รู้ อย่ำงเช่น ในชนบทบ้ำนนอกแห่งหนึ่ง คนที่อยู่บ้ำน

ฟำกคลองข้ำงหนึ่งร้องตะโกนบอกคนที่อยู่อกีฟำกคลองตรงข้ำมว่ำ “เอำมำ 

อนัหนึ่ง” คนอื่นที่ไม่รู้เรื่องกไ็ม่ทรำบว่ำ ค�ำว่ำ “เอำมำอนัหนึ่ง” นั้นหมำยถงึ

อะไร เมื่อผู้เขียนได้ฟังครั้งแรกก็ยังสงสัยว่ำเขำหมำยถึงอะไร แต่สักครู ่

คนฟำกโน้นก็พำยเรือข้ำมฟำกมำ แล้วส่งเหล้ำให้ขวดหนึ่ง ก็ได้ควำมรู้ว่ำ 

“อันหนึ่ง” ก็คือเหล้ำขวดหนึ่งนั่นเอง นี่เป็นภำษำเฉพำะที่ใช้พูดกันในที่ 

บำงแห่ง ภำษำพูดอย่ำงนี้แหละที่เรำเอำมำใช้เป็นภำษำหนงัสอืไม่ได้ เพรำะ

เป็นค�ำที่อำจตีควำมหมำยไปได้หลำยอย่ำง ไม่แจ่มชัด เมื่อเขียนเป็น 

ตวัหนงัสอืกร็ู้และเข้ำใจกนัเป็นเรื่องภำยในเท่ำนั้น

ในปัจจบุนันี้ มภีำษำพดูที่เข้ำใจควำมหมำยยำกอยูม่ำกมำย สมยัหนึ่ง

กล่าวถึง...
 “เอำมำอันหนึ่ง”    อย่ำงว่ำ

 ท�ำตำเฟื้องตำสลึง    ภำษำชำววัด
 ผ่ำย, ภำย, พำย, ฝ่ำย, ฟำย ควรใช้อย่ำงไร
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ชอบพูดกนัว่ำ “อย่ำงว่ำ” ตวัอย่ำง คนหนึ่งถำมอกีคนหนึ่งว่ำ “ไปไหนมำ” 

อกีคนกต็อบว่ำ “ไปอย่ำงว่ำแหละ” ที่ว่ำไปอย่ำงว่ำนั่นคอืเรื่องอะไร คนฟัง

จะรู้ไปหมดทุกคนหรอื ผู้เขยีนเองกเ็คยได้ยนิเขำตอบเช่นนี้หลำยครั้ง กไ็ด้

แต่พยกัหน้ำเพรำะขี้เกยีจไปซกั ถ้ำเป็นคนรู้ควำมในควำมลบักนัอยู่กพ็อจะ

เดำได้ ถ้ำเป็นคนไม่คุ้นแล้วกไ็ม่มโีอกำสได้รู้เลย

ภำษำที่ใช้พูดใช้เขยีนนั้น ถ้ำควำมหมำยไม่ชดั ไม่แน่นอน เข้ำใจยำก 

ก็มักจะใช้กันไม่นำน เพรำะใช้แล้วไม่เข้ำใจอะไรกันได้ทั่วไป ถ้ำท่ำนอ่ำน

หนงัสอืเก่ำๆ ประเภทกฎหมำย จะเหน็ว่ำมอียูห่ลำยค�ำที่เรำไม่รู้ไม่เข้ำใจ นั่น

เพรำะภำษำเหล่ำนั้นไม่ใช่ภำษำพดู เรำไม่ได้พดูภำษำอย่ำงนั้นนำนๆ เข้ำ คน

กไ็ม่รูว่้ำค�ำนั้นหมำยถงึอะไร นอกจำกคนที่เรยีนกฎหมำย ถงึจะเอำมำพดู และ 

พูดกับคนที่ไม่รู้ภำษำกฎหมำยก็ย่อมไม่เข้ำใจภำษำนั้นอยู่ดี ดังนี้จะเห็นว่ำ

ภำษำพูดหรือภำษำหนังสือถ้ำใช้ค�ำที่มีควำมหมำยเฉพำะในวงแคบๆ หรือ 

ไม่ถูกต้องตำมควำมนยิมแล้ว ภำษำเหล่ำนั้นกจ็ะหำยสำบสูญไปในไม่ช้ำ

ในสมัยก่อนโน้นเรำมีค�ำพูดที่ใช้แพร่หลำยอยู่ส�ำนวนหนึ่งว่ำ “ท�ำตำ

เฟ้ืองตำสลงึ” ส�ำนวนนี้ยงัพอใช้ได้อยู่ ส�ำนวนนี้ใช้กบัผูห้ญงิที่ชอบท�ำตำเลก็

ตำน้อย ในชนบทบ้ำนนอกกย็งัเคยได้ยนิคนพูด ในภำษำไทยเรำนี้ส�ำนวนที่

เกี่ยวกับเงินตรำมีอยู่มำกและเป็นส�ำนวนที่ใช้กันมำเก่ำแก่มำกทั้งนั้น โดย

เฉพำะ “ท�ำตำเฟื้องตำสลงึ” นี้ เท่ำที่มปีรำกฏเป็นลำยลกัษณ์อกัษร ได้ใช้มำ

แต่สมยัรชักำลที่ ๔ คนที่ใช้คอืกวหีญงิคนหนึ่ง ซึ่งเรำเรยีกกนัว่ำ คุณพุ่ม-

บุษบำท่ำเรอืจ้ำง ท่ำนผู้นี้ได้แต่งบทสกัรวำไว้บทหนึ่งดงันี้

	 “สักรวาฟังท้าวพะยักหน้า	 พอปะตาแสนคมแล้วค้อนให้
ทําตาเฟื้องตาสลึงตาสองไพ	 แต่ค้อนใหญ่ค้อนน้อยกว่าร้อยพนั
ให้หวงหึงตึงตังกําลังโกรธ	 ค้อนเป็นโบสถ์ใบเสมานัยน์ตาฉัน
ค้อนให้คนล้มถลาสักห้าพัน	 ค้อนให้ท่านเหยไปก็ได้เอย”
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ส�ำนวน “ท�ำตำเฟื้องตำสลึง” นี้ ยังไม่พบว่ำมีกวีคนไหนใช้มำก่อน 

คุณพุ่มอำจจะเป็นต้นคิดประดิษฐ์ภำษำตำเฟื้องตำสลึงขึ้นมำใช้ก่อนคนอื่น

ก็ได้ หรือว่ำในสมัยนั้นอำจจะนิยมพูดกันมำก่อนแล้วก็ได้ คุณพุ่มจึงได้ 

จับใส่เข้ำไปในบทสักรวำ แต่อย่ำงไรก็ตำม ท�ำให้เรำกะอำยุของภำษำที่ใช ้

นั้นได้ใกล้ควำมจรงิมำกขึ้น

ได้เคยกล่ำวมำแล้วว่ำ ภำษำหนังสือจะดีหรือเลวขึ้นอยู่กับคนเขียน

หนงัสอื ยุคใดมคีนเขยีนหนงัสอืแต่งหนงัสอืที่เอำใจใส่ในเรื่องควำมผดิถูก

ควำมชดัเจนของภำษำ ยุคนั้นภำษำหนงัสอืกด็ ีภำษำหนงัสอืไม่ได้ขึ้นอยู่กบั

ปริญญำ แต่ขึ้นอยู่กับควำมละเอียดถี่ถ้วนที่จะใช้ภำษำให้ถูกต้องชัดเจน 

ฉะนั้นเรำจงึมกัจะพบอยู่บ่อยๆ ว่ำ คนที่ได้รบักำรศกึษำสูงๆ บำงคนเขยีน

หนงัสอืแล้วอ่ำนไม่ได้ควำม หรอืใช้ค�ำไม่ถูกต้อง ทั้งนี้กเ็พรำะท่ำนเหล่ำนั้น

ไม่ได้พินิจพิเครำะห์ถ้อยค�ำเสียก่อน ไม่เข้ำใจว่ำภำษำที่ใช้นั้นจะถูกต้อง 

ได้ควำมหมำยดหีรอืเปล่ำ

กำรใช้ภำษำหนังสือให้ดีนั้นเป็นของยำก แม้ผู้เขียนที่น�ำเรื่องภำษำ

หนังสือมำเล่ำนี้ ก็ใช่ว่ำจะเก่งในเรื่องภำษำหนังสือ แต่โดยที่ได้ศึกษำและ

สงัเกตพบเหน็มำบ้ำงจงึมคีวำมรู้มำเล่ำสู่กนัฟัง ซึ่งกเ็ป็นควำมรู้ในส่วนน้อย

เท่ำนั้น ในสมยัที่ผูเ้ขยีนได้ศกึษำวชิำกำรประพนัธ์กบัอำจำรย์เปลื้อง ณ นคร 

ท่ำนกไ็ด้ฝึกให้ผู้เขยีนรู้จกัใช้ค�ำต่ำงๆ ให้ถูกกบัควำมเป็นจรงิ คอืให้รู้จกัใช้

ค�ำที่เมื่อเขียนลงไปแล้วคนอ่ำนแลเห็นภำพหรือเข้ำใจได้ชัดเจนเหมือนกับ 

แลเห็นด้วยตำของตนเอง อย่ำงเช่น ท่ำนสอนให้ใช้ค�ำบอกลักษณะของ 

แสงเทยีน แสงตะเกยีง แสงธูป กองไฟ หิ่งห้อย ดวงดำว ซึ่งแต่ละอย่ำงมี

ประกำยแสงไม่เหมือนกัน ถ้ำเรำใช้ค�ำไม่เหมำะ คนอ่ำนก็จะไม่เห็นจริงไป

กบัเรำด้วย และท�ำให้บรรยำกำศเสยีไป อย่ำงเช่น เรำจะเขยีนว่ำ “หิ่งห้อย

ส่องแสงเรืองโรจน์อยู่ในควำมมืด” อย่ำงนี้คนอ่ำนฟังแต่เสียงก็อำจจะว่ำ

ไพเรำะ แต่เมื่อพจิำรณำดูแล้วจะน่ำหวัเรำะ

ในสมัยกรุงศรีอยุธยำตอนปลำย วิชำหนังสือของไทยเสื่อมลงมำก 
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ทั้งนี้สงัเกตได้จำกตวัหนงัสอืที่จำรหรอืจำรกึในระยะนั้นขำดระเบยีบ ภำษำ

ที่ใช้ก็ขำดควำมไพเรำะ วรรณคดีของไทยในยุคปลำยสมัยอยุธยำจึงไม่มี

อะไรดีๆ  หรอืไม่มเีอำเสยีเลย ครั้นเริ่มสมยัรตันโกสนิทร์ พระเจ้ำแผ่นดนิ

ทรงสนพระทยัในเรื่องอกัษรศำสตร์ บรรดำข้ำรำชกำรกพ็ลอยสนใจในกำร

แต่งหนังสือขึ้นด้วย เมื่อมีควำมสนใจที่จะแต่งหนังสือ ก็ต้องสนใจเรื่อง 

กำรใช้ภำษำใช้ค�ำให้ดี ภำษำหนังสือจึงพลอยดีขึ้น และบำงเล่มได้ถือเป็น

หลกัเป็นต�ำรำได้ อย่ำงเช่นเรื่อง สามก๊ก ราชาธริาช

คนแต่งหนงัสอื เป็นพวกที่มอีทิธพิลที่จะท�ำให้ภำษำหนงัสอืดหีรอืเลว

ได้ ข้อนี้กเ็ป็นควำมจรงิ ยิ่งคนเขยีนหนงัสอืที่มชีื่อเสยีง เป็นคนใหญ่คนโต คน 

กอ่็ำนกนัมำกและพลอยจดจ�ำภำษำที่ใช้ไปด้วย ในสมยัหนึ่งเรำนยิมกนัว่ำพวก 

ที่บวชเป็นพระเป็นพวกที่มีควำมรู้มำก เมื่อพวกมหำเปรียญเขียนหรือใช้

ภำษำหนงัสอือย่ำงไร เรำกม็กัจะเชื่อฟัง แต่ภำษำหนงัสอืของท่ำนเหล่ำนี้กม็ี

ทั้งดแีละไม่ด ีจนมคีนตั้งชื่อภำษำแปลกๆ ของท่ำนเหล่ำนี้ว่ำ “ภำษำชำววดั” 

ภำษำชำววดันี้เหน็จะมชีุกชุมมำกในสมยัรชักำลที่ ๔ ดงัมปีระกำศห้ำมค�ำว่ำ 

“ผ่ำย” และลกัษณะใช้ค�ำว่ำ “ภำย” “พำย” “ฝ่ำย” “ฟำย” เมื่อปีจอ จุลศกัรำช 

๑๒๓๖ (พ.ศ. ๒๔๑๗) ดงัต่อไปนี้ (สะกดกำรนัต์ตำมต้นฉบบัเดมิ)

“ด้วยคําที่เขียนว่า	ผ่าย	ไม่มีในคําไทยโบราณจริงๆ	เลย	เป็น
แต่คําชาววัด	อวดรู้อะไรมิรู้	เขียนเชื่อเอาไม่ได้	การหลวงเก่าไม่เคยใช้
เดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช้	 ชาววัดจะอวดรู้	 ก็ให้เขาอวดรู้บาลํ่าบาฬีไปเถิด	จะล่วง
มาอวดคําไทยลบล้างของเดิมไม่ได้	 มิใช่การงานความรู้ของชาววัด	 
ชาววัดเป็นแต่คนโซเซมีความรู้ข้ึนข้างวัดไม่ได้มีความรู้แต่อ่านเขียน
เรียนในกระบวนราชการ	 เชื่อนักไม่ได้	 คําว่า	 ผ่าย	 ในภาษาไทยไม่มี	 
มแีต่	ฝ่าย	กบั	ภาย	แต่ชาววดัเหน็จะสงัเกตไม่ได้	จงึเขยีนปะปนเลอะเทอะ 
กันไป	ทําให้เป็นอย่างใหม่ขึ้น	ภาย	พาย	ดังนี้คําไทยมีสองอย่าง	เสียง
เหมอืนกนัแต่อย่างหลงันัน้ใช้เขยีนชือ่ลม	อย่างพระพาย	แปลว่า	เทวดา
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ทีใ่ห้เกดิลม	ฤๅตวัลมกเ็รยีกพระพายด้วย	อย่างคําว่า	พระพายพดัเฉือ่ย
ฉํ่ามา	แลอื่นๆ	อันนั้นก็ควรว่ามาแต่คํามคธที่เรียกเอาชื่อคัมภีร์ที่แต่ง
ด้วยภาษานั้นว่าบาฬี	แลอ่านขอมตามเสียงเขมรไปว่าบาฬีนั้น	ดังใคร
ที่ยังไม่เคยพบภาษาลาติง	ภาษาอังกฤษ	แต่ก่อนเลย	แลมีบาทหลวง
ฤๅครปูรอตดิเตนต์มาสอนคลอศเปลด้วยภาษาลาตงิในบบิลยิา	ฤๅภาษา
อังกฤษในไบบลีก่อน	 คนท่ีรับรีดก็จะเรียกภาษาลาติงว่าภาษาบิบลิยา	
ฤๅภาษาอังกฤษว่าภาษาไบบลี	นั้นแล

คาํว่า	พาย	นัน้เป็นช่ือลม	อย่างว่าพระพายดงัว่าแล้ว	จงึมาเปน
ชื่อของกิริยาท่ีคุ้ยนํ้าให้เรือเดินอย่างว่าพายเรือด้วย	 คนที่คุ้ย๑	 นํ้าให้
เรอืเดนิกเ็รยีกว่าพลพายสพีาย	ฤๅฝีพาย	พวกพาย	คนพายด้วยเครือ่ง
มือที่คุ้ยนํ้าก็เรียกว่าพาย	ดังพัดแลช้อนแลอื่นๆ	ด้วย	คําอย่างนี้ถึงใน
อังกฤษก็มีอย่างนั้น	พายคํานี้สําแดงความโบกให้ไหว	ให้เดิน	ภายคํานี้
มีใช้อยู่	๔	สถาน	ภายใน	ภายนอก	ภายน่า	ภายหลัง	ผ่ายใช้ไม่ได้ใน 
ที่นี้ขาดทีเดียว	ภายใน	ภายนอก	สําแดงโอกาศ	หรือ	ภายใน	ภายนอก	
กายตัว	วัง	บ้าน	เมือง	เรือน	โรง	เรือ	ป่า	ภูเขา	พิภพ	จักรวาฬ	แล
อื่นๆ	ฤๅ	คําว่า	ภายใน	นั้นใช้ว่ากาลเวลาก็มีบ้างคือภายในวันนี้	คืนนี้	
ทุ่มนี้	โมงนี้	ภายนอกไม่สู้ใช้ด้วยกาลเวลามักว่าก่อนหลัง	ฤๅน่าหลังไป	
ภายน่า	ภายหลัง	มักใช้ว่าด้วยกาลเวลาโดยมากอย่างว่ารฦกภายหลัง
ดูเถิดนานไปภายน่าจะมีเปนอะไรๆ	ภายหลังแปลว่า	กาลที่ล่วงมาแล้ว	
ภายน่าแปลว่ากาลที่จะมาโดยมาก	แต่บางทีเขาก็มาพูดในโอกาศถิ่นที่
ก็มีบ้าง	อย่างว่าภายน่าบ้าน	ภายน่าเมือง	ภายหลังเรือน	ภายหลังโรง	
มีสิ่งนั้นสิ่งนี้	ลางทีเขาก็พูดกาลแลโอกาศรวมกัน	อย่างว่า	ตัวไปที่อื่น
ภายหลงัทีบ้่านเรอืนมีเหตุข้ึน	ตัวจะไปไม่รูว่้าเหตอุะไรจะมใีนภายน่า	ฤๅ
คนที่เดินในกระบวนเป็นแถวไป	เขาก็พูดกันว่า	ข้าไปภายน่า	ฤๅข้างน่า	

๑ ขอได้โปรดสงัเกตว่ำ แต่โบรำณใช้ค�ำว่ำ คุ้ย แต่ในปัจจุบนันยิมใช้ค�ำว่ำ พุ้ย
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ภายหลัง	ฤๅข้างหลัง	เป็นอย่างไรไม่รู้	ข้าไปข้างหลัง	ฤๅภายหลัง	ข้าง
ภายน่าเป็นอย่างไรข้าไม่รูใ้นท่ีเช่นนี	้กาลกลบัโอกาศปะปนกนัอยู	่ว่าแต่
โดยมากแล้วภายน่า	ภายหลัง	ใช้พูดถึงกาลเวลา	ภายใน	ภายนอก	พูด
ถึงที่	ถ้าจะว่า	ภายบน	ภายล่าง	ภายใต้	ภายเหนือ	ภายซ้าย	ภายขวา	
หมายเอาโอกาศว่าดงัภายในภายนอกกด็เูหมอืนว่าจะควรฟังได้อยู	่แต่
คําคนโบราณเขาไม่สู้ใช้	 จะว่าไปกลัวจะเป็นอุตริไป	 ผ่าย	 คําน้ีไม่มีใน
หนังสือเก่าๆ	 เลย	 แต่ทุกวันนี้เหนแต่หนังสือชาววัดเอามาเขียนในที่
ควรว่าภาย	 คเนเห็นชาววัดจะหลงใหลเซอะซะปะปนด้วยคําว่า	 ฝ่าย	
ดอกกระมัง	คําว่า	ฝ่าย	คํานี้ในราชการใช้มาก	หมายพวก	หมายเหล่า	
หมายหมู่	หมายกอง	ไม่ว่าด้วยกาลแลโอกาศดังภายเลย

ท่ีใช้ฝ่ายนั้น	 คือข้าราชการฝ่ายในเกณฑ์แห่ฤๅอยู่น่ังเฝ้า	 ฝ่าย
ซ้าย	ฝ่ายขวา	ฝ่ายน่า	ฝ่ายหลัง	ฤๅในการถ้อยความ	แลศึกสงคราม	 
ก็ว่าฝ่ายไทยว่าอย่างนี้	 ฝ่ายพม่าว่าอย่างนั้น	 แลคิดอย่างนี้อย่างนั้น	 
ฝ่ายเรา	ฝ่ายเขา	ฝ่ายสงฆ์	ฝ่ายคฤหัฐ	คําว่า	ฝ่าย	คือหมายหมู่ต่างๆ	
ที่เป็นคู่ๆ	แต่กิริยาอาการ	รวมกันฤๅผิดกัน	จะว่าถึงร่วมกัน	คือว่าเป็น
ไมตรีกัน	ยอมความกันทั้งสองฝ่าย	ขัดกันคือว่าสองฝ่ายเปนข้าศึกกัน
ฤๅยกัย้ายทําไม่เหมอืนกนัแลอืน่ๆ	คาํว่า	ฝ่าย	คงหมายชีแ้ยกพวกเหล่า
ให้เป็นแผนก	 ไม่ปะปนกันว่าผ่ายก็ไม่มีเลย	 คําไทยเขียนอีกคําหนึ่งว่า	
ฟาย	คาํนัน้แปลว่า	ของทีเ่ตม็ในฝ่ามอืข้างเดยีวทีไ่ม่ได้กําเข้า	ฤๅถ้าเป็น
กิริยาคนร้องไห้	คําคนมากพูดว่าเช็ดนํ้าตาแล้ว	คําดีๆ	สูงๆ	เขาไม่ว่า
เช็ด	 เขาว่า	 ฟายนํ้าตา	 แลอีกอย่างหนึ่ง	 ผู้ที่ทําการหลายอย่างมักได้
หลายอย่าง	 เขาว่าผู้นั้นฟูมฟาย	 คําว่า	 ฟาย	 มีที่ใช้สามอย่างเท่านี้	 
คําว่า	ผ่าย	นี้อยากจะขอเสียไม่ให้ใช้เพราะไม่เป็นคําไทยเลย”

เท่ำที่คดัค�ำประกำศในรชักำลที่ ๔ มำให้อ่ำนอย่ำงยดืยำวนี้ ถ้ำท่ำน

พจิำรณำตำมไปด้วย กจ็ะเหน็ว่ำกำรใช้ค�ำดงักล่ำวในสมยันี้ได้เปลี่ยนไปมำก 

บำงค�ำเกอืบจะไม่ได้เอำมำใช้เลย อย่ำงเช่นค�ำว่ำ “ฟำย” เป็นต้น



เมื่อหลำยสิบปีมำแล้ว มีหนังสือรำยวันฉบับหนึ่งลงเรื่องอ่ำนเล่น 

เป็นท�ำนองเรื่องจีนแต่ไม่ได้แปลมำจำกภำษำจีน เป็นเรื่องที่คิดแต่งขึ้นเอง

แล้วใช้ชื่อตัวละครเป็นจีน ที่ว่ำมีชื่อเป็นจีนนี่ก็เพียงเอำส�ำเนียงมำเท่ำนั้น 

ไม่ใช่ภำษำจนีแท้ๆ คอืเลยีนเอำมำแต่เสยีงอย่ำงเช่นชื่อ โพตงุ นี่เป็นชื่อสมมติ

ให้ฟังเป็นตวัอย่ำง เพรำะไม่มเีวลำไปค้นจำกหนงัสอืพมิพ์ฉบบันั้นได้ ถงึจะ

ค้นเอำมำได้ ก็ไม่เหมำะที่จะเอำมำอ่ำนให้ฟังเพรำะเป็นภำษำที่ค่อนข้ำง 

จะหยำบเสยีโดยมำก ในตอนต้นเรื่องได้มคี�ำโคลงเขยีนไว้บทหนึ่ง ซึ่งจ�ำได้

เพยีงบำทต้นว่ำ “ฝกต๋นมชีะข้ำ ไหมหลู” ท่ำนที่ไม่คุ้นกบัภำษำเช่นนี้อำจจะ

ไม่เข้ำใจว่ำเขำหมำยถงึอะไร ดูไม่เป็นภำษำเอำเสยีเลย

“ฝกต๋นมชีะข้ำ ไหมหลู” นี้เป็นค�ำผวนทั้งนั้น เมื่อกลบัค�ำแล้วจะได้

ควำมว่ำ ฝนตกมำชะขี้หมูไหล กำรพูดหรอืเขยีนค�ำผวนอย่ำงนี้ เป็นที่นยิม

กนัมำสมยัหนึ่ง เท่ำที่อ่ำนพบในหนงัสอืเก่ำๆ พอจะคำดคะเนได้ว่ำ ค�ำผวน 

นยิมใช้กนัมำกในสมยัรชักำลที่ ๔ และรชักำลที่ ๕ บำงท่ำนไม่ได้ใช้ค�ำพูด

อย่ำงเดยีว แต่ได้น�ำเอำมำใช้ในภำษำหนงัสอืด้วย บคุคลที่พอจะน�ำมำอ้ำงองิ

ได้กค็อื ก.ศ.ร. กุหลำบ ซึ่งเป็นนกัหนงัสอืพมิพ์และนกัแต่งหนงัสอืในสมยั

กล่าวถึง...
 ค�ำผวน    หนังสือกลอนค�ำผวน

 ฉศก    ที่มำของค�ำว่ำ “ศพ”
 นิทำนเรื่อง บ้านม้าภาชี    ค�ำว่ำ “หัว” กับ “ศีรษะ”
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รชักำลที่ ๕ ท่ำนผู้นี้ชอบใช้ค�ำผวนเหมอืนกนั อย่ำงจะว่ำคนประจบสอพลอ

กจ็ะใช้ค�ำว่ำ นำยคนนั้นชอบ “ลนีเตยี” ค�ำนี้เมื่อผวนกลบัค�ำแล้วกจ็ะมคีวำม

หมำยเป็นที่เข้ำใจกนัดทีเีดยีว

ในหนงัสอื พระสทูน ฉบบัพมิพ์ครำวที่ ๒ ที่โรงพมิพ์บ้ำนพระยำสมทุ- 

บุรำนุรกัษ์เป็นผู้พมิพ์เมื่อจุลศกัรำช ๑๒๕๑ ซึ่งตรงกบัพุทธศกัรำช ๒๔๓๒ 

ได้ประกำศขำยหนงัสอืเล่มหนึ่งชื่อ ศพัท์หวน (เข้ำใจว่ำจะเป็นเล่มเดยีวกบั 

สรรพลี้หวน ที่มผีู้น�ำมำพมิพ์ในปัจจุบนั) หนงัสอืเล่มนี้แต่งเป็นเรื่องนทิำน 

ชื่อตวัละครและถ้อยค�ำผวนทั้งนั้น เข้ำใจว่ำหนงัสอืเลม่นี้จะเป็นหนงัสอืไทย

เล่มแรกที่ใช้ค�ำผวนมำกที่สดุ จนเป็นแบบอย่ำงให้คนในสมยัหลงัเลยีนแบบ 

จะผิดกันก็เฉพำะวิธีแต่ง คือหนังสือ ศัพท์หวน ได้แต่งเป็นกลอนตลอด 

ทั้งเล่ม อนัเป็นควำมนยิมในสมยันั้น แต่ที่คนสมยัหลงัมำแต่งเล่นค�ำผวน 

กแ็ต่งแบบร้อยแก้วธรรมดำ ถ้ำจะเปรยีบเทยีบกนัแล้ว หนงัสอื ศพัท์หวน 

ยังมีศิลปะในกำรประพันธ์อยู่มำก เป็นหนังสือที่แปลกและอำจจะแปลก 

ที่สุดในโลกหนงัสอื

กำรที่ยกเอำเรื่องค�ำผวนมำพดูนี้ กเ็พรำะค�ำผวนเกี่ยวกบัภำษำหนงัสอื

เป็นอนัมำก ถ้ำจะพดูกนัไปแล้ว ค�ำผวนช่วยผ่อนค�ำหนกัๆ หรอืค�ำหยำบให้

เบำลงไปได้มำก บำงทฟีังแล้วกค็่อนไปทำงข�ำ อย่ำงเช่นพูดกนัว่ำ “แขกตำม

ดอย” ถ้ำฟังอย่ำงไม่คดิ ไม่กลบัค�ำ กเ็ป็นแขกตำมภูเขำไป ถ้ำกลบัแล้วจงึจะ 

รู้ว่ำเขำหมำยถึงอะไร แต่ที่พูดอย่ำงนี้ก็มิได้หมำยควำมว่ำจะนิยมชมชอบ 

หรือสนับสนุนให้ใช้ค�ำผวน เพรำะคนโบรำณที่ท่ำนเป็นผู้ดีทำ่นไม่นิยมใช้  

ถือเป็นค�ำไม่สุภำพ และโดยเหตุที่นิยมใช้ค�ำผวนกันนี้เอง จึงได้เกิดมีกำร

เปลี่ยนแปลงภำษำขึ้น ค�ำใดที่เคยใช้กันมำแต่โบรำณ เมื่อผวนกลับแล้วมี

ควำมหมำยไปในทำงที่ไม่ด ีไม่สุภำพ ท่ำนกเ็ปลี่ยนให้เรยีกเสยีใหม่ ไม่ให้

ใช้ค�ำนั้นๆ กรำบทูลพระเจ้ำแผ่นดินหรือพูดกับเจ้ำนำยซึ่งท่ำนคงจะสังเกต

เหน็ได้เองจำกต�ำรำรำชำศพัท์ ว่ำได้เปลี่ยนชื่อหรอืภำษำที่เป็นค�ำผวนให้เป็น

ค�ำอื่นแทน ดงันี้จะเป็นว่ำค�ำผวนมอีทิธพิลท�ำให้เกดิภำษำใหม่ขึ้น
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ดงัได้กล่ำวมำแล้วในตอนต้นๆ ว่ำในรชักำลที่ ๔ นั้น เป็นสมยัที่มี

กำรเปลี่ยนแปลงภำษำหนังสือมำก เพรำะพระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำ- 

เจ้ำอยู่หวัทรงพถิพีถินัในกำรใช้ค�ำ ไม่ว่ำจะเป็นค�ำพูดหรอืกำรเขยีนหนงัสอื 

เมื่อทรงพบหรือได้ยินได้ฟังใครพูดผิดเขียนผิดก็จะทรงทักทันที หรือไม่ก็

ให้อำลกัษณ์เขยีนประกำศห้ำมใช้ พร้อมทั้งอธบิำยเหตผุลวำ่ท�ำไมจงึไมค่วร

พูดหรอืเขยีนอย่ำงนั้น หรอืถ้ำทรงทรำบว่ำผู้ใดใช้ภำษำได้ถูกต้อง กม็กัจะ

พระรำชทำนรำงวัล เพื่อเป็นตัวอย่ำงจะขอคัดประกำศให้ใช้ค�ำว่ำ “ฉศก” 

แทน “ฉ้อศก” มำให้อ่ำนดงัต่อไปนี้

“ด้วยพระธรรมการบดีศรีสุทธศาสนวโรประการ	 จางวางกรม
พระธรรมการ	รบัพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ	สัง่ว่า	ณ	วนัเสาร์	เดอืน	
๗	ขึ้น	๑๕	คํ่า	ปีขาล	ฉศก	เพลา	๔	ทุ่มเศษ	พระธรรมกิติ	วัดระฆัง
โฆสิตาราม	 เข้าไปถวายเทศนาในพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยแล้วถวาย
ศักราช	ว่าปีขาลฉศกนั้น	ทรงพระราชดําริเห็นว่า	ตามที่พระธรรมกิติ
ถวายว่า	ปีขาลฉศก	เป็นคาํถกูตามอกัษรภาษาไทยทีเ่ล่าเรยีนกนัต่อๆ	มา	
จึงทรงพระกรุณาหมายใช้แทนเงินถวายบูชาคําที่ว่า	 ปีขาล	 ฉศก	 แก่
พระธรรมกิติหมายละสลึง	๒๔	หมาย	เป็นเงินตรา	๖	บาท	แล้วทรง
พระราชดํารเิหน็ว่า	พระธรรมกติอิายวุสัสามาก	ได้ถวายเทศนาในหลวง
แลได้เทศนาในเจ้าต่างกรม	เจ้ายงัมไิด้ตัง้กรมฝ่ายหน้าฝ่ายใน	เสนาบดี	
แลข้าทูลลอองธุลีพระบาทแลราษฎรทั้งปวง	 มีผู้นับถือโดยมาก	 ซ่ึง 
พระธรรมกติถิวายศกัราชว่าปีขาลฉศกครัง้นีค้วรจะเป็นแบบฉบบัสาํหรบั 
แผ่นดินต่อไปได้	 ตั้งแต่นี้สืบไปเมื่อหน้า	 ถ้าปีใดเป็นฉศกแล้วก็ให้ใช้ว่า
ปี...ฉศก	ทกุปีตามอย่างพระธรรมกติถิวายศกัราชนัน้เถดิ	ให้พระครอูมร- 
วิไชยประกาศกับพระราชาคณะ	พระครูถานานุกรม	เปรียญเจ้าอธิการ
แลพระสงฆ์อนจุร	ถวายศกัราชแลถวายพระพรว่าปีขาลฉศกจงได้	อย่า
ให้ถวายศักราชถวายพระพรว่า	ปีขาลฉ้อศกเลยเป็นอันขาดทีเดียว”
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ค�ำประกำศนี้ได้ประกำศ ณ วนัอำทติย์ เดอืน ๗ แรม ๑ ค�่ำ ปีขำล 

จ.ศ. ๑๒๑๖ ตรงกบัวนัที่ ๑๑ มถิุนำยน พุทธศกัรำช ๒๓๙๗ และจำก 

ค�ำประกำศนี้ ท่ำนก็คงจะเห็นแล้วว่ำ พระบำทสมเด็จพระจอมเกล้ำ- 

เจ้ำอยูห่วัทรงรกัควำมถูกต้องของภำษำไทยเพยีงไร และคงไมม่ใีครอกีแลว้

ที่จะให้รำงวัลคนที่อ่ำนหรือพูดหรือเขียนภำษำไทยได้ถูกต้องเป็นเงินตรำ 

เช่นนี้ ฉะนั้นกำรที่กล่ำวมำแล้วในตอนต้นว่ำ พระบำทสมเดจ็พระจอมเกล้ำ 

เจ้ำอยู่หัวทรงสนพระทัยและคอยแก้ไขกำรเขียนกำรอ่ำนอย่ำงจริงจังนั้น  

กย็่อมจะเป็นควำมจรงิมำกขึ้น

ในประกำศเรื่องกำรใช้ภำษำในสมยัรชักำลที่ ๔ นั้น ถ้ำท่ำนสงัเกตดู

จะเหน็ว่ำภำษำที่ใช้นั้นเป็นภำษำที่เข้ำใจง่ำยๆ ไม่เยิ่นเย้อ และได้ยกตวัอย่ำง

ให้เหน็ให้เข้ำใจ มกีำรยกย่องออกชื่อผูท้ี่ใช้ภำษำถกูต้อง บำงฉบบักม็ถ้ีอยค�ำ

ที่อ่ำนแล้วออกจะข�ำๆ อย่ำงเช่นในประกำศเตอืนสต ิค�ำที่เรยีกซำกศพว่ำ

“ใครๆ	คือพระภิกษุในสงฆ์ฤๅนักปราชญ์และคนใช้หนังสือ	แล
ข้าราชการผู้จะกราบทูล	จงทราบแน่เถิดว่าคําเรียกว่าทรากผีว่าศพนั้น 
ถกูต้องแล้ว	ให้ใช้เขียนหนงัสือแลกราบทูลว่าศพอยูน่ัน้แล	ใครอย่าอตุริ
คดิตามชาววดัคดิล้นไป	เขยีนบ้าง	กราบทลูบ้าง	ว่า	‘อสภุ	(อสภุะ)	อสภ	
อาสภ’	 อย่างใดๆ	 อย่างหนึ่งเลย	 ถ้าใครขืนว่า	 อสภ	 อาสภ	 ดังน้ัน
ในหลวงทรงแช่งไว้ว่าให้ศีรษะคนนัน้ล้านเหมอืนหลวงตาในวนัโกนเป็น
นจินรินัดรไป	ถ้าใครเขยีนแลกราบทลูว่าศพตรงๆ	แล้ว	ทรงพระอธษิฐาน 
อวยพรผู้นั้นว่า	ถ้าศีรษะล้านให้ผมงอกดํา	ถ้าไม่ล้านก็อย่าให้ล้านเลย	
คําว่า	ศพ	นี้ออกมาจากคํามคธว่า	ฉโว๒	เป็นแท้ใช่อื่น”

ดังนี้จะเห็นว่ำในประกำศบำงฉบับได้แทรกถ้อยค�ำที่อ่ำนแล้วชวนข�ำ

๒ ในหนงัสอื ไวยากรณ์นุกูล ค�ำว่ำ “ศพ” มำแต่ค�ำว่ำ “ฉว” (ฉะวะ)
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หรอืแช่งคนที่ใช้ภำษำหนงัสอืนอกแบบออกไป และเป็นที่สงัเกตว่ำทรงอ้ำง

ถงึพวกชำววดัว่ำเป็นพวกที่ชกัภำษำให้เสยีอยู่เสมอ ซึ่งในสมยันี้เรำกม็กัจะ

พูดถึงกำรเอำภำษำไทยไปเป็นภำษำบำลีสันสกฤตของพวกที่รู้ภำษำบำลี

สันสกฤต ว่ำเป็นกำรลำกเข้ำวัด เป็นภำษำชำววัด กำรที่ทรงอ้ำงถึงพวก 

ชำววัดเสมอนั้นก็เป็นเพรำะพวกชำววัดถนัดใช้ภำษำบำลีสันสกฤต เห็นว่ำ

ภำษำเหล่ำนี้เป็นภำษำสูง ถ้ำใช้ภำษำเหล่ำนี้แล้ว ก็จะท�ำให้ภำษำหนังสือที่

เขียนนั้นดูมีหลักฐำนสมภูมิผู้เขียนมำกขึ้น แต่ตำมควำมจริงแล้วหำเป็น 

เช่นนั้นไม่ ภำษำหนังสือจะดีเด่นไม่ใช่อยู่ที่กำรน�ำภำษำต่ำงประเทศมำใช้ 

ไม่ใช่อยูท่ี่กำรเปลี่ยนภำษำไทยเป็นภำษำบำลสีนัสกฤต กำรท�ำเช่นนี้เท่ำกบั

แปลภำษำไทยให้เป็นภำษำต่ำงประเทศ ซึ่งจะท�ำให้อ่ำนไม่เข้ำใจมำกขึ้น เพรำะ 

คนที่จะรู้ภำษำบำลสีนัสกฤต พอที่จะแปลศพัท์ต่ำงๆ ได้นั้นมไีม่มำกนกั

เมื่อกลำ่วถงึกำรแปลค�ำไทยเป็นภำษำบำลแีละสนัสกฤต กน็กึถงึกำร

ลำกค�ำให้เป็นภำษำอื่น ซึ่งเรียกกันว่ำบวชศัพท์หรือลำกเข้ำวัด ค�ำชนิดนี้ 

มอียู่มำก จะขอยกมำให้เป็นตวัอย่ำง เช่น ค�ำว่ำ “มงัคดุ” กม็ท่ีำนที่เชี่ยวชำญ

ภำษำบำลบีอกว่ำมำจำกค�ำว่ำ “มงัสะ” ซึ่งแปลว่ำ เนื้อ กบัค�ำว่ำ “คุต” ที่แปล

ว่ำรกัษำ รวมแปลว่ำ รกัษำเนื้อ กำรที่ลำกเอำค�ำมงัคุด ว่ำมำจำกมงัส์คุตนั้น 

เข้ำใจว่ำผูค้ดิแปลจะมคีวำมรูท้ำงหมอกลำงบ้ำนอยูบ้่ำง คอืรู้ว่ำรสของเปลอืก

มังคุดนั้นฝำด มีสรรพคุณในทำงสมำนแผล เรียกว่ำรักษำเนื้อนั่นเอง จึง 

เอำค�ำว่ำ “มงัสะ” กบั “คุต” มำรวมกนัและได้เสยีงที่ตรงกนัเสยีด้วย แท้ 

ที่จรงิค�ำนี้ในภำษำมลำยูเขำกม็ ีเรยีกว่ำ Mangusten

กำรที่สุนทรภู่มีชื่อเสียงดีเด่น มีคนยกย่องสรรเสริญว่ำเขียนกลอน

ได้ไพเรำะและมีควำมหมำยชัดเจน ก็เพรำะสุนทรภู่ใช้ภำษำหนังสือง่ำยๆ 

เป็นภำษำไทยใช้พดูกนัอยูท่กุวนันั่นเอง กลอนของสนุทรภู่นั้นใครฟังกเ็ข้ำใจ 

คนที่ไม่เข้ำใจศพัท์สูงๆ กฟ็ังรู้เรื่อง เพรำะกลอนของสุนทรภู่ไม่มศีพัท์ภำษำ

ต่ำงประเทศ เป็นภำษำไทยแท้ ถ้ำท่ำนจะเปรียบเทียบกลอนของสุนทรภู่ 

กบักลอนที่แต่งในสมยัปัจจุบนันี้แล้ว จะเหน็ว่ำวธิกีำรหยบิเอำถ้อยค�ำมำใช้
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ผดิกนัมำก สนุทรภูใ่ช้ค�ำง่ำยๆ แต่กลอนสมยัปัจจบุนันี้ใช้ศพัท์พรำวไปหมด

เมื่อพูดถึงกำรเอำศัพท์บำลีสันสกฤตมำใช้แทนภำษำไทยก็อดนึกถึง

ภำษำที่ใช้พูดกนัอยู่ค�ำหนึ่งไม่ได้ คอืค�ำว่ำ “หวั” ซึ่งมบีำงท่ำนรงัเกยีจว่ำเป็น

ภำษำไทยที่ไม่ไพเรำะ มกัจะเอำค�ำว่ำ “ศรีษะ” มำใช้แทน ควำมจรงิกไ็ม่ผดิ 

จะใช้ค�ำไหนก็ได้ทั้งนั้น แต่ถ้ำใช้ผิดที่หรือไปเปลี่ยนชื่อที่เขำเรียกกันมำแต่

โบรำณก็จะกลำยเป็นเรื่องน่ำข�ำไป อย่ำงมีเรื่องเล่ำถึงนักภำษำคนหนึ่งขึ้น

รถไฟจำกกรุงเทพฯ จะไปลงที่สถำนบี้ำนภำช ี เมื่อรถไฟไปถงึสถำนบี้ำนม้ำ

ซึ่งอยู่เหนือสถำนีอยุธยำ นักภำษำคนนั้นก็เตรียมจะลง คนที่เขำรู้ว่ำนำย 

คนนั้นจะไปลงที่สถำนบี้ำนภำชกีเ็ตอืนว่ำยงัไม่ถงึสถำนบี้ำนภำช ีนี่มนัสถำนี

บ้ำนม้ำ นำยนักภำษำคนนั้นก็พูดอย่ำงวำงภูมิว่ำ บ้ำนม้ำกับภำชีก็ครือกัน  

ม้ำก็แปลว่ำภำชี แต่เมื่อลงไปแล้วจึงได้รู้ว่ำไม่ครือกันเสียแล้ว ต้องเดิน 

จำกบ้ำนม้ำไปอกีหลำยกโิลเมตรจงึได้ถงึบ้ำนภำช๓ี

ที่ยกเอำนทิำนเรื่องนี้มำเล่ำ กเ็พื่อแสดงให้เหน็ว่ำกำรแปลชื่อสถำนที่

ให้ผดิไปจำกเดมินั้นเป็นเรื่องไม่สมควร ที่อ�ำเภอพระนครศรอียธุยำมตี�ำบล

แห่งหนึ่งเรยีกกนัว่ำต�ำบลหวัรอ แต่มกัจะมคีนที่ท�ำเป็นผูด้หีรอืรูภ้ำษำสงูๆ ไป 

เรยีกต�ำบลหวัรอว่ำ ศรีษะรอ กนัมำก นี่เรยีกว่ำไปแก้ชื่อเดมิของเขำ บำงคน 

ร้ำยยิ่งไปกว่ำนี้ ค�ำใดที่มคี�ำว่ำ “หวั” เขำจะเปลี่ยนเป็นศรีษะหมด อย่ำงเช่น 

หวัตอ กเ็รยีกว่ำ ศรีษะตอ เป็นต้น ท่ำนลองคดิดูเถดิว่ำ ถ้ำเรำเหน็ค�ำว่ำ  

“หวั” เป็นค�ำต�่ำ ต้องเปลี่ยนเป็นศรีษะไปหมดแล้ว ภำษำไทยจะเปลี่ยนแปลง

ไปมำกมำยเพยีงใด อย่ำงเช่น ค�ำไทยแต่โบรำณเรยีกคนเกะกะระรำนว่ำพวก

นกัเลงหวัไม้ ถ้ำใครอุตรไิปเรยีกว่ำ นกัเลงศรีษะไม้ กจ็ะฟังดูพลิกึ

๓ มบีำงท่ำนอธบิำยว่ำ “ภำช”ี เป็นภำษำท้องถิ่น หมำยถงึ ทำงแยก แต่พระอุบำลคีุณูป- 

มำจำรย์ (สริจินโฺท) ผู้เชี่ยวชำญภำษำอสีำนท่ำนว่ำ บ้ำนภำชแีต่เดมิเป็นบ้ำนม้ำ ท่ำนแต่งไว้

ว่ำ “รถก๊ำดก๊ำดจำกบ้ำนภำชี บ้ำนภำชีแต่เดิมบ้ำนม้ำ ชื่อบ้ำนม้ำกรุงเก่ำก็มี บ้ำนภำชี 

พวกรถเขำตั้ง เป็นที่ยั้งบ่อให้ถกึกนั บอกส�ำคญัไว้เพยีงเลก็น้อย”



ในตอนที่แล้วได้พูดถงึกำรใช้ค�ำให้แปลกไปจำกค�ำเดมิ โดยหวงัจะให้เป็น

ภำษำผู้ดีหรือเป็นภำษำที่สูงขึ้น แต่ผู้ใช้ไม่ได้ค�ำนึงถึงควำมเหมำะสมของ

ภำษำ หรอืไปเปลี่ยนของเดมิจนท�ำให้ควำมหมำยเปลี่ยนไป ผู้ที่เปลี่ยนมกั

ไม่ได้คิดถึงว่ำค�ำเหล่ำนั้นได้ใช้เรียกกันมำตั้งแต่เมื่อไร หรือมีควำมหมำย 

เป็นที่รู้จักกันมำกมำยแล้วแค่ไหน คิดแต่จะหำค�ำสูงๆ เข้ำมำเปลี่ยน ซึ่ง 

แทนที่จะดกีลบัท�ำให้ภำษำเสยี กลำยเป็นภำษำแขกไปหมด

ลทัธเิปลี่ยนค�ำธรรมดำให้เป็นค�ำบำลสีนัสกฤต หรอืที่เรยีกกนัว่ำภำษำ

ผูด้นีั้น เหน็จะเนื่องมำจำกคนที่คบกบัผูด้ ีหรอืขนุนำงที่อยูใ่กล้ชดิกบัเจ้ำนำย

ได้ยนิได้ฟังค�ำรำชำศพัท์อยู่บ่อยๆ เมื่อเหน็ภำษำที่ใช้กนัตำมธรรมดำ กน็กึ

ว่ำเป็นภำษำสำมัญ ไม่ควรจะน�ำมำพูดหรือเขียนถึงผู้ที่สูงกว่ำตน จึงคิด

เปลี่ยนภำษำธรรมดำให้เป็นภำษำบำลีสันสกฤตหรือภำษำเขมร ซึ่งบำงค�ำ 

พอฟังได้ แต่บำงค�ำฟังแล้วก็ออกจะเกินไป เรื่องกำรประดิษฐ์ภำษำให ้

สูงขึ้นนี้มีเรื่องหนึ่ง ที่เจ้ำหมื่นศรีได้เขียนเล่ำไว้ในหนังสือ ราชาศัพท ์ 

ฉบบัพมิพ์ครั้งที่ ๒ รตันโกสนิทรศก ๑๒๔ ตอนหนึ่งว่ำ

กล่าวถึง...
 กำรแก้ค�ำให้เป็นบำลีสันสกฤต

 ถันวิฬำร์    สัตว์โต    หลังคำแดง
 โรงเรียนดัดจริต    หนังสือพิมพ์ดัดจริต    ฝอย
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“ด้วยสมุดราชาศัพท์ท่ีพิมพ์ข้ึนครั้งแรกนั้น	 ข้าพเจ้าได้นําขึ้น 
ทูลเกล้าฯ	ถวาย	ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	พระราชทานพระกระแส
ถึงมลูเหตท่ีุเกิดตาํราข้ึนว่า	‘เรือ่งราชาศัพท์นี	้เข้าใจว่ามผีูใ้หญ่ๆ	จดไว้
เช่น	 อาลักษณ์บ้าง	 จางวางมหาดเล็กบ้าง	 แต่ไม่ได้เคยนําขึ้นกราบ 
บังคมทูลหารือว่าจะควร	และจําเป็นฤๅไม่แต่สักครั้งเดียว	จดลงไว้นั้น
อาไศรยคําเพททลูของข้าราชการทีรู่แ้บบเคยใช้กนัมาบ้าง	ทีไ่ด้เล่าเรยีน
รูภ้าษามคธบ้าง	ท่ีว่องไวพลิกแพลงถ้อยคําซึง่เหน็ว่าหยาบให้เพราะขึน้
บ้าง	ถ้าทูลขึ้นไปโปรดว่าดีก็จดไว้	แต่โดยมากมักจะเป็นรับสั่งว่า	คํานี้
ให้เรียกเสียเช่นนั้นก็จดไว้	 แล้วเอามาเทียบเคียงกับคําอื่นที่คล้ายคลึง
จดเทียบคําลงไว้	 แล้วไม่ได้เคยกราบทูลแลไม่ได้ถวายทอดพระเนตร	
ตําราที่จดนั้นก็ต่างๆ	 กัน	 เพราะเหตุฉะนั้นบางทีก็ถูก	 บางทีก็ไม่ถูก	
บางทีก็ไม่ได้เคยเรียกเลย	จนไม่ได้ยินตั้งแต่เกิดมาจนแก่	บางทีก็เรียก
เสียอย่างอื่น	 บางคําทูลขึ้นไปก็กริ้ว	 อย่างเช่นดอกถันวิลานี้คําหนึ่ง	 
แน่ละ	พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกริ้วนัก	เห็นจะสัก	๓-๔	
หน	ว่าแมวมนัเป็นเจ้านายอะไรจงึเรยีกนมไม่ได้	ถงึทเีดก็ๆ	กนินมทาํไม 
จึงเรยีกว่ารบัพระราชทานนมได้	ทาํไมไม่เรยีกว่ารบัพระราชทานถนั	ศพัท์ 
ที่คิดขึ้นผิดเช่นนี้	อย่างเดียวกับช้างเรียกว่า	สัตว์โต	รับสั่งว่าเป็นพวก
ใจกระดุกกระดิก	 คิดเข้าใจว่าเรื่องถันวิลานี้ได้มีประกาศเหมือนกับ 
สัตว์โต	 แต่เป็นประกาศเขียนกระดาษปิดเสาท้องพระโรง	 ท่านนักจด 
ท้ังหลายไม่ใคร่จะเข้าไปถึง	 มีแต่มหาดเล็กหนุ่มๆ	 จําได้แล้วก็แล้วกัน	
ยังมีอีกหลายคําที่หายไปเสียก็มี	 คําที่เหลืออยู่เช่นนี้	 เป็นคําที่ผู้ฟังมัก
เข้าใจว่าเรียกว่านมแมวกริ้ว	 ต้องเรียกถันวิลาจึงจะถูก	 การที่เข้าใจ
กลับเช่นนี้ไม่รู้ว่าเป็นด้วยเหตุใดมีจนถึงเป็นเหตุใหญ่โตก็ได้	 เช่นกับ 
กระปิมีผูแ้ต่งหนงัสอืถวายเหน็จะเป็นฎกีา	เรียกว่า	งาปิ	ให้ตรงกบัภาษา
พม่า	 กริ้วว่าอุตริ	 รับสั่งให้เขียนประกาศสั้นๆ	 ไปปิดไว้ที่กําแพงหน้า 
พระที่นั่งสุทไธสวรรย์	 ห้ามอย่าให้เรียกกระปิว่างาปิ	 ให้เรียกว่า	 
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เยื่อเคย	ฤๅคงเรียกว่ากระปิก็ตาม”

จำกเรื่องนี้จะเห็นว่ำภำษำธรรมดำที่ใช้เรียกกันอยู่นี้ ไม่ใช่เป็นภำษำ 

ที่ต�่ำหรอืหยำบไปเสยีหมด ค�ำไทยๆ ที่เรำใช้เรยีกใช้เขยีนกนัมำแต่โบรำณ 

กเ็ป็นค�ำที่ใช้กบัเจ้ำนำยได้ ไม่ใช่ว่ำถ้ำเป็นภำษำชำวบ้ำนใช้กนัอยู่ เมื่อจะเอำ

ไปใช้พูดกบัเจ้ำนำยจะต้องเปลี่ยนให้เป็นภำษำบำลสีนัสกฤต เขมร พม่ำ ไป

เสยีหมด ซึ่งวธินีี้แทนที่เรำจะพดูภำษำไทยกนัรูเ้รื่อง กจ็ะกลำยเป็นพดูภำษำ

ต่ำงประเทศไป กำรที่คนโบรำณเปลี่ยนค�ำพดูจำกภำษำไทยพื้นๆ ไปใช้ภำษำ

อื่นแทนนั้น ก็เฉพำะค�ำที่ควำมหมำยหรือเสียงของค�ำนั้นกระเดียดไปทำง 

ไม่สุภำพแล้วเท่ำนั้น

ควำมหมำยของค�ำหรือภำษำที่เรำใช้กันอยู่ทุกวันนี้ บำงค�ำมีควำม

หมำยเปลี่ยนแปลงไปจนเรำไม่รู ้สึก บำงค�ำก็มีควำมหมำยได้ทั้งดีและ 

เสีย บำงค�ำก็เป็นส�ำนวนฟังแล้วถ้ำไม่รู้ควำมหมำยหรือที่มำก็ไม่รู้ว่ำเสีย  

อย่ำงเช่นในสมัย ๔๐ ปีมำแล้ว ถ้ำใครพูดว่ำ “นี่มำจำกหลังคำแดงหรือ

อย่ำงไร” หรอืพดูให้เตม็ว่ำ “นี่มำจำกหลงัคำแดงปำกคลองสำนหรอือย่ำงไร” 

ก็เป็นอันรู้กันว่ำ เขำพูดว่ำเป็นบ้ำไปหรือ เพรำะหลังคำแดงปำกคลองสำน

นั้นหมำยถงึโรงพยำบำลที่รกัษำโรคจติที่มุงหลงัคำด้วยกระเบื้องสแีดง คน

จึงเรียกหลังคำแดง ดังนี้จะเห็นค�ำว่ำ “หลังคำแดง” ไม่เสียหำยอะไรเลย  

ถ้ำหมำยถึงบ้ำนหลังคำแดงหลังอื่นๆ แต่ถ้ำหมำยเฉพำะหลังคำแดง

ปำกคลองสำนแล้ว ควำมหมำยกเ็ปลี่ยนไปทนัที

ท่ำนผู้ใหญ่ท่ำนหนึ่งเล่ำให้ฟังว่ำ เมื่อหลำยสิบปีมำแล้ว มีโรงเรียน

แห่งหนึ่งตั้งชื่อโรงเรยีนว่ำ โรงเรยีนดดัจรติ ตั้งอยู่ในกรุงเทพฯ นี่เอง และ

อีกโรงเรียนหนึ่งอยู่ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยำชื่อว่ำโรงเรียนดัดสันดำน 

โรงเรียนทั้งสองนี้จะแตกต่ำงกันก็เฉพำะเด็กที่เรียน โรงเรียนดัดจริตนั้นมี

นกัเรยีนธรรมดำ คอืนกัเรยีนที่พ่อแม่ส่งไปเรยีนหนงัสอืเหมอืนโรงเรยีนอื่นๆ 

ไม่เลอืกว่ำจะเป็นเดก็เกเรหรอืไม่ กำรปกครองกเ็ป็นไปตำมธรรมดำไม่ได้ใช้
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อ�ำนำจอะไร ส่วนโรงเรยีนดดัสนัดำนนั้นรบัเฉพำะนกัเรยีนที่เหลอืขอ เป็น 

เดก็เกเรที่พ่อแม่ไม่สำมำรถบงัคบัสั่งสอนให้ดไีด้แล้ว กจ็ะส่งไปอบรมสั่งสอน

ที่โรงเรยีนนี้เพื่อจะดดัสนัดำนที่ไม่ดใีห้ดขีึ้น

ค�ำว่ำ “ดดัจรติ” ถ้ำฟังกนัในปัจจุบนันี้ กม็คีวำมหมำยไปในทำงเสยี

มำกกว่ำทำงด ีในหนงัสอื พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน พุทธศกัรำช 

๒๔๙๓ ให้ควำมหมำยของค�ำว่ำ “ดดัจรติ” ไว้ว่ำ “ฝืนกริยิำหรอืวำจำให้เกนิ

ควร” อย่ำงที่เรำพดูกนัว่ำ แม่คนนั้นพดูจำดดัจรติ หรอืแมค่นนั้นท�ำดดัจรติ 

เป็นต้น ควำมหมำยดงักล่ำวนี้ เข้ำใจว่ำจะเปลี่ยนไปจำกควำมหมำยเดมิบ้ำง 

คอืใน ปทานุกรมส�าหรบันกัเรยีน ของกรมต�ำรำ กระทรวงธรรมกำร ฉบบั

พมิพ์ครั้งแรก พุทธศกัรำช ๒๔๗๒ ได้ให้ควำมหมำยว่ำ “ดดัแปลงควำม

ประพฤต ิ ฝืนท�ำท่ำทำงให้เป็นไปตำมที่ตนชอบ” นี่จะเหน็ว่ำควำมหมำยไป

ในทำงที่ดกีว่ำ อนัที่จรงิค�ำดดัจรติแยกออกไปสองค�ำคอื “ดดั” ซึ่งหมำยถงึ

ท�ำให้ตรง ให้คด หรอืท�ำให้น้อมไปตำมต้องกำร อย่ำงพวกเล่นไม้ดดั กด็ดั

กิ่งไม้ให้คดให้งอหรอืให้ตรงแล้วแต่จะต้องกำร ค�ำว่ำ “จรติ” กห็มำยถงึควำม

ประพฤต ิเมื่อรวมกนัเข้ำแล้ว ดดัจรติกห็มำยถงึกำรดดัแปลงควำมประพฤติ

ให้เป็นไปตำมควำมต้องกำร คือจะให้ดีหรือให้ชั่วก็ได้ ส�ำหรับชื่อโรงเรียน

ดดัจรตินั้น กค็งจะหมำยถงึดดัแปลงควำมประพฤตใิห้ดนีั่นเอง คงจะไมไ่ด้

หมำยควำมว่ำจะเป็นโรงเรียนสอนให้เด็กดัดจริตตำมควำมหมำยอย่ำง 

ทุกวนันี้เป็นแน่

เมื่อพดูถงึโรงเรยีนดดัจรติ กน็กึถงึชื่อหนงัสอืพมิพ์ฉบบัหนึ่งซึ่งพมิพ์

ออกจ�ำหน่ำยเมื่อวันที่ ๑ มกรำคม พุทธศักรำช ๒๔๕๓ หนังสือพิมพ์ 

ฉบับนี้ไม่ได้ออกในกรุงเทพฯ แต่ไปออกที่จังหวัดเชียงใหม่ ชื่อของ

หนงัสอืพมิพ์ฉบบันี้มชีื่อว่ำ “ดดัจรติ” ฟังดูออกจะแปลก แต่ถ้ำท่ำนสนใจ

เกี่ยวกบัหนงัสอืพมิพ์ของไทยแล้ว จะเหน็ว่ำชื่อหนงัสอืพมิพ์ในสมยัรชักำล

ที่ ๕ และรัชกำลที่ ๖ มีชื่อแปลกๆ ทั้งนั้น เพรำะพวกที่ท�ำหนังสือพิมพ ์

เหล่ำนี้ล้วนแต่เป็นนกัเรยีนนอกหรอืมคีวำมรูสู้งๆ จะขอออกชื่อหนงัสอืพมิพ์
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ที่มชีื่อแปลกๆ ให้ท่ำนฟังสกัสำมสี่ชื่อ เช่น ลกัวทิยา ถลกวทิยา อุตรวิทิยา 

นทิรานุเคราะห์ ฯลฯ หนงัสอืพมิพ์เหล่ำนี้เวลำนี้หำอ่ำนได้ยำกมำก

หนังสือพิมพ์ ดัดจริต ที่กล่ำวถึงนี้ เมื่ออ่ำนตำมค�ำน�ำที่เขียนเป็น 

กลอนไว้ก็ตีควำมหมำยได้ว่ำ เป็นหนังสือพิมพ์ที่ประสงค์จะดัดหรือท�ำให้

ควำมประพฤตทิี่เฉไปให้ตรง จะขอคดักลอนค�ำน�ำมำให้อ่ำนดงันี้

	 “ดัดจริตจิตประสงค์บรรจงดัด	 ที่คดคัดง้างลงให้ตรงที่
ชี้แยบคายหลายกระบวนที่ควรชี้	 ตามวิธีควรยึดประพฤติตาม
คณะเรา,	เขาสนุกทุกคณะ	 ห้ามโมหะหน่วงรั้งดังเราห้าม
ความสังเกตเหตุผลยุบลความ	 จะพาข้ามห่วงโม่ห์โชว์รูปเอย”

ตำมที่ได้ยกเอำเรื่องโรงเรยีนดดัจรติ และหนงัสอืพมิพ์ ดดัจรติ มำ 

เล่ำให้ฟังนี้ กเ็พื่อจะแสดงให้เหน็ว่ำ ภำษำหนงัสอืมกีำรเปลี่ยนแปลงควำม

หมำยไปตำมยุคตำมสมัย บำงค�ำนิยมกันว่ำดีในสมัยหนึ่ง พอไปอีกสมัย

หนึ่งกลับไม่ดี คือตีควำมหมำยเปลี่ยนไปเสียอีกอย่ำงหนึ่ง อย่ำงเช่นค�ำว่ำ 

“ฝอย” ในสมยัโบรำณหมำยถงึค�ำอธบิำยวธิใีช้ยำหรอืเวทมนตร์ต่ำงๆ แต่ใน

ปัจจุบนันี้หมำยควำมถงึคนพูดมำกเกนิควำมจรงิ อย่ำงพูดว่ำ ฝอยมำกไป

ละ หรอือย่ำฝอยหน่อยเลย ต่อมำค�ำว่ำ “ฝอย” ดูจะเปลี่ยนไปอกี อย่ำง 

คนหนึ่งก�ำลังพูดคุยอะไรกันอยู่ อีกคนหนึ่งก็ท�ำท่ำจุดไม้ขีดมำจ่อที่ปำก  

บอกว่ำฝอยมำกนกัจุดไฟเผำเสยีบ้ำง ฝอยค�ำนี้ออกจะเป็นมูลฝอยหรอืเป็น

วัตถุขึ้นมำภำษำก็เปลี่ยนไปอีก บำงคนบอกว่ำคนพูดมำกๆ น�้ำลำยมักจะ

กระเด็นเป็นฝอย จึงเรียกคนพูดมำกว่ำฝอย นี่จะเห็นว่ำค�ำว่ำ “ฝอย”  

ค�ำเดยีว ตคีวำมหมำยไปหลำยอย่ำง สุดแต่ว่ำใครจะเข้ำใจว่ำอย่ำงไร

ในปัจจุบันนี้คนเขียนหนังสือน�ำเอำภำษำที่ใช้พูดกันแปลกๆ เหล่ำนี้

มำใช้กนัมำก เมื่อภำษำพดูเหล่ำนี้หมดควำมนยิมไป คนไม่พดูไม่ใช้ แต่กย็งั 

ปรำกฏอยู่ในหนังสือ นำนๆ เข้ำคนรุ่นนี้หมดไปคนรุ่นใหม่ที่ไม่เคยได้ยิน 
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กอ็ำจจะงงเมื่อไปอ่ำนพบเข้ำ อย่ำงเมื่อเรว็ๆ นี้มคี�ำพูดแปลกๆ ว่ำ “เรยีน 

ให้โง่” บ้ำง “รกัให้โง่” บ้ำง ครูคนหนึ่งเตอืนลูกชำยว่ำ “ท�ำกำรบ้ำนแล้วหรอื” 

ลูกชำยกต็อบว่ำ “ท�ำให้โง่” ค�ำ “ให้โง่” นี้ ไม่ทรำบว่ำมตี้นเรื่องมำจำกไหน 

พูดกนัทั่วไป ครั้นถำมถงึที่มำกไ็ม่มใีครรู้ แสดงว่ำพูดตำมๆ กนัไป สมยั

ก่อนได้ยนิแต่ว่ำ “ยิ่งเรยีนยิ่งโง่ ยิ่งโตยิ่งเซอะ” ซึ่งยงัมคีวำมหมำย แต่ค�ำว่ำ 

“ให้โง่” พูดออกมำลอยๆ จะดีไม่ดีอะไรก็ให้โง่ไปก่อน ออกจะเลื่อนลอย 

เตม็ที

เท่ำที่กล่ำวมำนี้ จะเหน็ว่ำภำษำหนงัสอืได้คลี่คลำยขยำยตวัอยู่เสมอ 

ควำมหมำยของค�ำมีเปลี่ยนแปลงไปตำมยุคตำมสมัย ส�ำนวนโวหำรก็มี

แปลกๆ ฉะนั้นก่อนที่เรำจะเลือกค�ำมำใช้ในภำษำหนังสือ จึงจ�ำเป็นต้อง

ระมดัระวงัมำก และไม่ควรใช้ภำษำที่มคีวำมหมำยก�ำกวมเป็นอนัขำด

      


