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คํานํา
เนื่องในพระบรมราชวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จะทรงมีพระชนมายุครบ
๗๕ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ ดังนั้นเพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติและเทิดพระราช
อัจฉริยภาพแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตลอดจนเปนการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และ
ความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเปนลนพนที่ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานนาม
“สถาบันราชภัฏ” และตราพระราชลัญจกรสวนพระองค ใหเปนตราสัญลักษณของสถาบันฯ
ในวโรกาสอันประเสริฐนี้สถาบันราชภัฏนครปฐมจึงมีความประสงคจะเผยแพรผลงาน
วิจัยเฉลิมพระเกียรติ“๕๐ พรรษา มหาราช” เรื่อง “พระราชอัจฉริยปรีชญาของพระมหากษัตริยไทย
ในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม” ของ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชํานาญ รอดเหตุภัย ซึ่งเปน
ผลงานวิจัยชนะเลิศ สาขาศิลปศาสตร ไดรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร ในงาน “ราชภัฏวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ” เมื่อวัน
ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๕ ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์ แตเนื่องจากงานวิจัยดังกลาวมีขนาด
ใหญมาก สถาบันฯ จึงทําไดแตเพียงเอกสารบทคัดยอผลงานวิจัย และแผนซีดีบันทึกผลงานวิจัย
ดังกลาว เพื่อมอบใหแกมหาวิทยาลัย และสถาบันอุดมศึกษาตางๆ ตลอดจนหนวยงานและบุคคลที่
สนใจทั่วไป
สถาบันฯ หวังอยางยิ่งวางานวิจัยเรื่องนี้จะเปนสวนหนึ่งของการเทิดพระเกียรติยศแหง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ยังความปลาบปลื้มยินดีและชื่นชมในพระราชอัฉริยภาพทางดานการ
สรางสรรคภาษาและวรรณกรรมของพระองคใหบังเกิดแกพสกนิกรทั้งมวล และจะเปนประโยชน
ทางดานวิชาการอยางกวางขวางตอไป
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คํานําของผูวิจัย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนั้น ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอพสก
นิกรชาวไทยเปนลนพนเกินกวาจะมีผูใดพรรณนาไดครบถวน นอกจากจะทรงเปนพระประมุขที่อํานวย
ความสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลหิตานุหิตประโยชนแกอาณาประชาราษฎร และเปนศูนยรวมหัวใจของปวง
ประชานิกรทั้งหลายแลว พระองคยังทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจใหญนอยทั้งมวลมากมายเหลือคณานับ
ประชาชนลวนตระหนักในน้ําพระราชหฤทัยที่เปยมลนดวยพระเมตตาของพระองค และลวนรูสึกจงรัก
ภักดี เคารพบูชา และเทิดทูนพระองคไวเหนือเกลาฯ สูงสุดหาที่เปรียบมิได
พระบรมฉายาลักษณแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่พระพักตรชุมชโลมดวยพระเสโท
และมีหยาดพระเสโทยอยหยดอยูที่ปลายพระนาสิกนั้น เปนภาพที่ชินตาคนไทยทั่วไปเพราะคนไทยลวน
ซาบซึ้งมานานแลวในพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงทํางานเพื่อประชาชน โดยมิไดทรงเห็นแกความเหนื่อยยาก
ลําบากพระวรกาย แตเมื่อประมาณ ๑๕ ปที่ผานมา เมื่อครั้งที่นิตยสาร Far Eastern Economic Review
ไดอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณแบบดังกลาวมาเปนภาพหนาปกหนังสือ พรอมทั้งมีขอความกํากับไวดวย
วา Thailand’s Working Monarch นั้นชาวตางประเทศทั่วโลกรูสึกตื่นเตน และเกิดความสนใจใครรู
พระราชกรณียกิจของพระองค ซึ่งยิ่งใหญเกินกวากษัตริยในระบอบประชาธิปไตยทั้งหลายทั่วโลก ดวย
เหตุนี้ผูวิจัยจึงไดตัดสินใจทําวิทยานิพนธ (Doctoral Degree Dissertation) เรื่อง Role of Thai Monarchy
in Political and Social Development with Special Reference to King Bhumibol Adulyadej. เพื่อให
องคความรูดังกลาวไดแพรหลายกวางขวางไปทั่วโลกโดยเฉพาะในวงวิชาการ
งานวิจัยเรื่อง “พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษา และ
วรรณกรรม” นี้เปนผลสืบเนื่องมาจากความซาบซึ้งในพระราชอัจฉริยะและพระปรีชาสามารถอันยิ่งใหญ
ดังกลาว โดยเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวซึ่งไดเนนศึกษาเปนกรณีพิเศษ เนื่องจากภาระงานมีมากลนจึงทําใหศึกษาวิจัยไมไดเต็มที่และศึกษา
ไดเฉพาะบางประเด็นเทานั้น อยางไรก็ตามผูวิจัยมีความเชื่อมั่นวา องคความรูจากงานวิจัยนี้มีมากเพียงพอ
ที่จะเปนเครื่องชี้วัดถึงพระราชอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถอันยิ่งใหญทางดานภาษาและหนังสือของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
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ประกาศคุณูปการ
ดวยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณ พระราชอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถ
อันลนพนแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จึงเปนแรงบันดาลใจใหเกิดผลงานวิจัยเฉลิมพระเกียรติ
เรื่องนี้ขึ้น ขอขอบพระคุณสถาบันราชภัฏนครปฐม โดยเฉพาะสํานักวิจัย ที่กรุณาจัดสรรงบประมาณ
การวิจัย ขอขอบพระคุณหอสมุดสํานักราชเลขาธิการ หอสมุดแหงชาติ และเครือขายกาญจนาภิเษก
ที่ใหความอนุเคราะหดานขอมูลดวยอัธยาศัยไมตรี ปจจัยสําคัญที่ทําใหงานวิจัยสําเร็จลงได นอกจาก
กําลังใจ กําลังกาย และกําลังสติปญญาจากผูเปนที่รัก และกัลยาณมิตรทั้งหลายแลว ที่สําคัญเหนือ
สิ่งอื่นใดก็คือ “พรพระราชทาน” จากวรรณกรรมพระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” ที่วา
“ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปญญาที่เฉียบแหลม
กําลังกายที่สมบูรณ

May all readers be blessed with pure perseverance,
sharp wisdom
and complete physical health”

บทคัดยอ
การศึกษาวิจัย เรื่อง พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษา
และวรรณกรรม มีวัตถุประสงคสําคัญ ๒ ประการ คือ ๑. เพื่อศึกษาพระราชกรณียกิจทางดานการสราง
สรรคภาษาและวรรณกรรมของพระบุรพมหากษัตริยของไทยตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยเปนตนมา เฉพาะพอ
ขุนรามคําแหงมหาราช พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจา
อยูหัว โดยเนนพิเศษในดานการสรางสรรคภาษาเฉพาะเรื่องการประดิษฐภาษาเขียน ไดแก แบบลักษณ
ของตัวอักษรและอักขรวิธีในแตละสมัย และ ๒. เพื่อศึกษาพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพทาง
ดานภาษาและวรรณกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ผลการวิจัยพบวา
พระมหากษัตริยของไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ลวนทรงมีอัครมหาคุณูปการเปนหิตานุหิตประโยชนยิ่ง
ใหญแกชาติและพสกนิกร โดยเฉพาะดานภาษาซึ่งเปนวัฒนธรรมที่สําคัญที่สุดนั้น ก็นับวาเปนความโชคดี
ของประเทศไทยที่มหาราชของไทยทุกพระองคทรงไวซึ่งพระวิริยะอุตสาหะ และเอาพระทัยใสในการ
สรางสรรคภาษาและวรรณกรรมไทยยิ่งนัก นับตั้งแตพอขุนรามคําแหงมหาราชเปนตนมาจนกระทั่งสมัย
กรุงรัตนโกสินทร และที่สุดถึงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ก็นับวาทรงมีพระ
ราชกรณียกิจและพระปรีชาสามารถอันเปนอัจฉริยะทางดานภาษา
ในสวนที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบันนั้น นอกจากศึกษาเรื่องพระ
ปรีชาสามารถและพระมหากรุณาธิคุณที่เกี่ยวกับภาษาไทยแลว ประการสําคัญอีกดานหนึ่งที่ไดศึกษาคือ
การวิเคราะหพระราชอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถที่ปรากฏในวรรณกรรมพระราชนิพนธ ๓ เรื่อง
ไดแกเรื่อง นายอินทรผูปดทองหลังพระ ติโต และ พระมหาชนก ผลการศึกษาพบวาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนั้น ทรงไดรับการยอมรับทั่วโลกในฐานะเปนพระมหากษัตริยนัก
ปราชญผูมีพระปรีชาสามารถในทุกดาน กลาวเฉพาะดานภาษาและวรรณกรรมนั้น พระองคทรงไวซึ่ง
พระราชอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ และพระมหากรุณาธิคุณตอภาษาและวรรณกรรมอยางยิ่ง สรุป
ประเด็นสําคัญไดดังตอไปนี้
๑) ทรงใหความสําคัญแกภาษาไทยและการใชภาษาไทย จนกระทั่งเปนแรงบันดาลใจให
เกิด “วันภาษาไทย” และการทํากิจกรรมทั้งหลายที่เกี่ยวกับภาษาไทยขึ้นในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกป
๒) ทรงสงเสริมสนับสนุนการศึกษาภาษาไทย ที่สําคัญยิ่งคือการที่พระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวทรงมีพระราชประสงคที่จะใหมีหนังสือประเภทสารานุกรมภาษาไทย บรรจุสรรพวิทยาการครบทุก
ดานสําหรับเยาวชนแตละรุน คือ เด็กรุนเล็ก รุนกลาง และรุนใหญ จะสามารถศึกษาคนควาไดโดย
สะดวก พระองคจึงพระราชทานพระราชวินิจฉัยและหลักการใหคณะผูทรงคุณวุฒิไปดําเนินการตามพระ
ราชประสงค ดังนั้นจึงเกิดมีหนังสือ “สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน” ที่ทรงไวซึ่งคุณคาสูงยิ่ง

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม  ง

๓) ทรงมีพระปรีชาสามารถทางดานการใชภาษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปน
ตัวอยางที่ดีในการใชภาษาไทยที่ถูกตองและสละสลวย นอกจากนั้นยังทรงสามารถใชภาษาตางประเทศ
ไดอยางมีคุณภาพอีกหลายภาษาทั้งภาษาตะวันออกและภาษาตะวันตก สวนที่สําคัญมากคือภาษาอังกฤษ
จะเห็นไดจากทรงพระราชนิพนธเรื่องมหาชนกชาดก เปนภาษาอังกฤษกอนที่จะทรงพระราชนิพนธเปน
ภาษาไทย และทรงแปลหนังสือภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยมากกวาสิบเรื่อง เพลงพระราชนิพนธซึ่งมี
ประมาณ ๕๐ เพลงนั้น แมสวนใหญพระองคจะทรงพระราชนิพนธแตทํานองเพลงซึ่งโลกยอมรับใน
ฐานะที่ทรงเปน “คีตกวี” แตมีบางเพลงที่ทรงพระราชนิพนธเนื้อเพลงเปนภาษาอังกฤษ นับเปนพระราช
นิพนธ “คีตวรรณกรรม” ที่นาสนใจ
๔) ทรงมีพระปรีชาสามารถทางดานการวรรณกรรม หนังสือพระราชนิพนธที่สําคัญและ
งดงามอยางยิ่งในทุกๆ ดาน คือ พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” ซึ่งมีการขยายออกเปนหลายแบบ
(Version) นอกจากนั้นหนังสือพระราชนิพนธแปลทั้งสองเรื่อง คือ “นายอินทรผูปดทองหลังพระ” และ
เรื่อง “ติโต” ก็ลวนเพียบพรอมดวยสารัตถะ อรรถรส และสุนทรียรสเชนเดียวกัน หนังสือเหลานี้ แสดง
ถึงพระราชอัจฉริยภาพทางดานภาษาแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโดยแท
๕) ทรงมีพระปรีชาสามารถทางดานภาษาคณิตกรณ (คอมพิวเตอร) นอกจากการที่พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชเครื่องคณิตกรณหรือเครื่องคอมพิวเตอร ในการทรงพระอักษรแลว เรื่องที่นา
ชื่นชมอยางยิ่งก็คือทรงใชเครื่องคณิตกรณในการออกแบบตัวอักษรภาษาไทย และตัวอักษรภาษาอินเดีย
โบราณ คือ อักษรเทวนาครี หลักฐานสําคัญที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถทางดานนี้คือการที่พระองคทรง
“ปรุง” บัตรอวยพรปใหม ดวยเครื่องคณิตกรณเพื่อพระราชทานแกพสกนิกรชาวไทยอยางตอเนื่องมากวา
สิบปแลว
ผูวิจัยมีความเห็นวา การวิจัยในสวนที่เกี่ยวกับพระปรีชาสามารถทางดานภาษาของพระมหา
กษัตริยไทยนั้น มีประเด็นที่นาสนใจควรแกการศึกษาวิเคราะหอีกหลายเรื่อง เปนตนวาพระปรีชาสามารถ
ดานอักษรศาสตร ภาษาศาสตร และวรรณกรรม โดยเฉพาะความคิดสรางสรรคทางดานฉันทลักษณ
วรรณศิลป สารัตถะ และการประยุกตสาระจากบทพระราชนิพนธตางๆ มาใชใหสอดคลองกับบริบทไทย
ในยุคปจจุบัน เปนตน ประเด็นสําคัญก็คือ หนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ควรนําความรูจาก
งานวิจัยนี้ไปใชประโยชนในหนวยงาน ที่สําคัญอยางยิ่งคือสถาบันการศึกษาทุกระดับควรอยางยิ่งที่จะตอง
นําเอาผลการวิจัยไปประยุกตเปนสวนหนึ่งของหลักสูตร แบบเรียน และการจัดการเรียนการสอน เพื่อให
องคความรูที่เกี่ยวกับความเปนไทยเหลานี้ เปนปจจัยสําคัญในการสรางเสริมความรูความเขาใจ คานิยม
และวิสัยทัศนเกี่ยวกับความเปนไทยใหแกเยาวชน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความเจริญวัฒนาอยางยั่งยืนอยูบนพื้น
ฐานของความเปนไทยที่ควรคาแกความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติตลอดไป
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ABSTRACT
The research was aimed at meeting two significant objectives.The first was to
study the creation of Thai language and literary works by Thai kings dating from the
Sukhothai period to the present, The emphasis of the study was on the works of King
Rama Khamhaeng, King Mongkut, and King Vajiravudh. The research focused on
the creation of Thai written language, i.e. letter characteristics, and alphabet
methodology, in each period. The second objective was to study the standard of, and
contributions made by the language and literary works of King Bhumibol Adulyadej,
the Great. The research found that Thai kings endeavored to provide tangible benefits
to Thai people and Thai culture. One of the most important things the kings did was
their work in preserving and promoting Thai culture, of which language is the most
significant part. Thailand fortunately has been reigned over by many benevolent kings
whose cultural endeavors lead to the successful creation of language and literature.
From the time of Sukhothai Kingdom until the present time, the kings’ achievements
in, and their support of, language and literary works are evidence of the kings’
abilities in language and literature.
Amongst the present King’s most significant and well-known achievements
are the composition of Pra Maha Janaka (a Bhuddhist story), and the translations of
Nai In Phu Pid Thong Lung Phra (“A Man Called Intrepid”) and “Tito”. The study
found that King Bhumibol Adulyadej, the Great, has been accepted worldwide as a
versatile and unique scholar. The King’s ability, in particular his support for Thai
language and literature, have been demonstrated through the following :
1. the King’s belief in the importance of Thai language and its expression has inspired
Thai people and the government to proclaim “Thai Language Day”, which is an
annual event held on the 29 of July, where various activities concerning Thai
language are conducted throughout the country.
2. the King’s has enthusiastically supported the study of Thai language. One of the
most interesting works is the King’s project to establish a Thai Encyclopedia for
Children. The encyclopedia is carefully prepared to suit three age groups of
children : junior, middle and senior groups. The contents are suitably designed to
educate the three groups and to promote independent study. Due to the King’s
thoughtfulness, the Thai Encyclopedia for Children has been being prepared and
published for children throughout the country. The books are widely considered
amongst the most valuable education resources.
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3. the King is highly accomplished in language usage. His literary works are said to
be examples of tasteful and emotive language. Moreover, the King can fluently use
many foreign languages, both Eastern and Western in origin. His success in
English is demonstrated in his book “Phra Maha Janaka”, which was first written
in English and then in Thai. The King has translated more than ten famous English
books and articles. The King has received praise for over fifty songs for which he
composed the melody and music, however in only four of the songs did the King
himself write the lyrics in English. These compositions are considered interesting
musical and literary works.
4. the King has great potential in the area of literary composition. Among the royal
literary works, “Pha Maha Janaka” has been broadly accepted as a work of great
significance. In order to suit various interests of readers, the book has been
simplified and reproduced in many versions. The two royal translated books, “A
Man Called Intrepid” and “Tito”, comprise of significant essences, meaningful
wordings, and aesthetic styles of writing as well. The royal books demonstrate in
their complexity the King’s genuine language capabilities
5. the King has an avid interest in computers. Apart from using computers in data
and word processing, the King has enjoyed success in the computerized design of
both Thai and ancient Indian - Devanagri alphabets. One of the best examples of
the King’s computer skills are his New Year computerized cards, which have been
given to Thai people for more than ten years.
Many topics concerning the kings’ ability in languages, linguistics, and
literatures are ongoing. Among the various interesting topics, the most attractive ones
are the creation of poetic forms, literary styles of composition, the content or subject
matter, and the application of this content in a contemporary Thai context.
Organization, both government and non-government, should use this research in their
own works. Above all, educational institutions and other concerned bodies, should
study the knowledge derived from the research and apply it to curriculum, texts, and
study processes. The research also has validity in enhancing the understanding, values,
and vision of younger Thai generations. Finally, these desirable qualities demonstrated
in the research would support the sustained development and suitable evolution of Thai
culture for the benefit of Thai people.
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ABSTRACT

บทที่ ๑ บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
วัตถุประสงคของการวิจัย
สมมุติฐานของการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ขอบเขตของการวิจัย
คํานิยามศัพทเฉพาะ
วิธีการศึกษาและคนควา
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ

บทที่ ๒ ชนชาติไทย ภาษาไทย และอักษรไทย
ประวัติชนชาติไทย
ชนชาติไทยและภาษาไทย
ภาษาไทยนอกประเทศไทย
ภาษาไทยในประเทศไทย
ภาษาไทยและอักษรไทย
ความเปนมาของอักษรไทย
แรกกําเนิดอักษรไทยในประเทศไทย
อักษรไทยทองถิ่นในประเทศไทย

บทที่ ๓ พระบุรพมหากษัตริยไทยกับการสรางสรรคแบบลักษณของภาษา
ตอนที่ ๑ พระราชอัจฉริยภาพของพอขุนรามคําแหงมหาราช
ในการสรางสรรคแบบลักษณ ของภาษา
ความเปนมาของการประดิษฐอักษรไทย
เอกลักษณพิเศษของอักษรไทยแบบพอขุนรามคําแหงฯ
อักขรวิธีของหนังสือไทยแบบพอขุนรามคําแหงฯ
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ตอนที่ ๒ พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
ในการสรางสรรคแบบลักษณของภาษา
ทรงเปนผูนําในการอานศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงฯ
ทรงสรางสรรค “อักษรอริยกะ”
ทรงมีพระปรีชาสามารถทางดานการใชภาษาไทย
ตอนที่ ๓ พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ในการสรางสรรคแบบลักษณของภาษา
พระมหาธีรราชเจา : เอกอัครมหาราชปราชญ
พระราชอัธยาศัยนิยมภาษาไทย
พระราชดําริเรื่องปญหาของการเขียนหนังสือไทย
พระราชดําริวิธีใหมใชเพื่อแกปญหาการเขียนหนังสือไทย
การดําเนินการเพื่อเผยแพรพระราชดําริเรื่องการเขียนหนังสือแบบใหม
พระมหาธีรราชเจา : พระมหากษัตริยนักอักษรศาสตร

บทที่ ๔ พระราชอัจฉริยะปรีชญาแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการสรางสรรค
ภาษาและวรรณกรรม
ตอนที่ ๑ พระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถทางดานภาษาไทย
ทรงตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทย
ทรงเปนตัวอยางของการใชภาษาประจําชาติเปนสําคัญ
ทรงสนพระราชหฤทัยดานการใชภาษาไทย
ทรงพระราชทานแนวพระราชดําริการใชภาษาไทย
ทรงมีพระปรีชาสามารถทางดานการใชภาษาไทย
ทรงมีพระปรีชาสามารถทางดานวาทศิลป
ทรงเชี่ยวชาญในดานภาษาตางประเทศ
ทรงมีพระปรีชาสามารถทางดานภาษาคณิตกรณ
ทรงสนับสนุนการจัดทําพระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอร
ทรงไดรับการยกยองเปน “มหาราชนักคอมพิวเตอร”
ตอนที่ ๒ พระปรีชาสามารถทางดานการสรางสรรควรรณกรรม
ทรงพระราชนิพนธวรรณกรรม
ทรงพระราชนิพนธวรรณกรรมแปล
ทรงสรางสรรคและสงเสริมคีตวรรณกรรม
ทรงมีพระราชอัจฉริยภาพทางดานดนตรี
พระมหากรุณาธิคุณในการสรางสรรควรรณกรรมวิชาการ
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ตอนที่ ๓ พระราชอัจฉริยภาพทางดานการสรางสรรควรรณศิลป
ตอนที่ ๓ (๑) วรรณศิลป : หลักวิเคราะหพระราชนิพนธ
การใชคํา
การใชสํานวนโวหาร
ตอนที่ ๓ (๒) พระราชอัจฉริยภาพทางดานวรรณศิลปในพระราชนิพนธแปล
เรื่อง นายอินทรผูปดทองหลังพระ
ประวัติความเปนมาของหนังสือเรื่องนายอินทรผูปดทองหลังพระ
สังเขปเรื่องนายอินทรผูปดทองหลังพระ
วรรณศิลปในพระราชนิพนธแปลเรื่องนายอินทรผูปดทองหลังพระ
พระปรีชาสามารถทางดานการใชสํานวนโวหาร
พระปรีชาสามารถทางดานการใชโวหารภาพพจน
ตอนที่ ๓ (๓) พระราชอัจฉริยภาพทางดานวรรณศิลปในพระราชนิพนธแปล
เรื่อง ติโต
ประวัติความเปนมาของหนังสือเรื่อง “ติโต”
สังเขปเรื่อง “ติโต”
วรรณศิลปในพระราชนิพนธแปลเรื่อง ติโต
ตอนที่ ๓ (๔) พระราชอัจฉริยภาพทางดานวรรณศิลปในพระราชนิพนธ
เรื่อง พระมหาชนก
ประวัติความเปนมาของหนังสือ
- ปฐมเหตุของการพระราชนิพนธ
- การใชจิตรกรรมประกอบพระราชนิพนธ
- การจัดพิมพเผยแพร
- การจัดพิมพฉบับการตูน
สังเขปเรื่อง พระมหาชนก
พระปรีชาสามารถทางดานภาษาและวรรณศิลป
- ศิลปะการเลือกสรรแนวคิด
- ศิลปะการสรางสรรคสารัตถะ
- ศิลปะการดําเนินเรื่อง
- ศิลปะการใชภาษา
- ศิลปะการใชโวหาร
พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” ภาคภาษาอังกฤษ
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บทที่ ๑

บทนํา
๑. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
นักมานุษยวิทยา (Anthropologist)๑ นักชาติพันธุวิทยา (Ethnologist)๒ และนักชาติพันธุวรรณนา
(Ethnographer) ๓ ทั่วโลกไดศึกษาและสรุปความเห็นเกี่ยวกับความเปนมาและอารยธรรมของชนชาติไทย
ไวเปนแนวเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นอายุของชาติ และอารยธรรมไทยที่วา “ไทย” เปนชาติ
พันธุอันเกาแก มีอายุของชาติและมีวัฒนธรรมเปนเอกลักษณของตนเองตอเนื่องมายาวนานกวา ๔,๐๐๐ ป
ใกลเคียงกับชาติเกาแกในทวีปเอเชียทั้งสองชาติ คือ จีน และอินเดีย๔ นอกจากนั้นนักวิชาการดังกลาวยัง
ไดเขียนถึงประวัติศาสตรทางการเมืองระหวางประเทศของไทยไวตรงกันดวยวา ประเทศไทยมิไดเคยเปน
เมืองขึ้นของประเทศใดเลย แมกระทั่งในยุคของการลาอาณานิคม (Colonialism Period) ประเทศไทยเปน
เพียงประเทศเดียวเทานั้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ที่มิไดตกเปนอาณานิคมของประเทศตะวันตก
(Western Colonies)๕
หลักฐานที่สําคัญประการหนึ่ง ซึ่งทําใหนักวิชาการดังกลาวขางตนใชเปนขอมูลสําหรับการสรุป
ความเปนมาของชาติไทย ก็คือ “วัฒนธรรม” เพราะ “วัฒนธรรมคือเครื่องหมายของความเปนชาติ
การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติ”
แมวาปจจุบันเอกสารของชาติไทยเองที่บงบอกถึงรองรอยของ

๑

มานุษยวิทยา หมายถึง ศาสตรที่วาดวยการศึกษาเรื่องตัวคนและสิ่งที่คนสรางขึ้น (อ. anthropology).
อางถึง ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕. (กรุงเทพฯ, ๒๕๓๘), หนา
๖๔๗.
๒
ชาติพันธุวิทยา หมายถึง ศาสตรที่วาดวยการศึกษาเกี่ยวกับการแบงเชื้อชาติของมนุษย กําเนิดของ
เชื้อชาติ ความสัมพันธระหวางเชื้อชาติ ตลอดจนลักษณะเฉพาะของชนชาติตางๆ (อ. ethonology). อางถึง
เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๖๖.
๓
ชาติพันธุวรรณนา หมายถึง ศาสตรที่วาดวยการพรรณนาถึงเรื่องวัฒนธรรมแบบตางๆ
(อ. ethnography) อางถึง เรื่องเดียวกัน. ชาติพันธุวรรณนาเปนสาขาหนึ่งของวิชาชาติพันธุวิทยา เนื่องจากเปน
การศึกษาวัฒนธรรมของมนุษย ดังนั้น บางครั้งวิชาชาติพันธุวรรณนาจึงถูกจัดเปนวิชามานุษยวิทยาวัฒนธรรม
(cultural anthropology). อางถึง เรื่องเดียวกัน.
๔
Chamnan Rodhetbhai, Role of Monarchy in Thai Political and Social Development with Special
Reference to King Bhumibol Adulyadej. (Doctoral Thesis, 1990), pp.1-9.
๕

Ibid., p.1.
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๒

วัฒนธรรมดังกลาวแทบจะหาไมไดเลยก็ตาม แตขอมูลเทาที่ปรากฏอยูในเอกสารของชนชาติเกาแกเชน
จีน ซึ่งเปนชาติที่มีความภาคภูมิใจในชาติตนเองอยางยิ่งนั้น ก็เพียงพอที่จะทําใหนักวิชาการสรุปความเปน
มาของชาติไทยไดดังกลาวขางตน ปรากฏตามเอกสารภาษาจีนวามีคําโบราณที่เกี่ยวกับชนชาติไทยเปนที่
นาสนใจอยางยิ่งอยู ๒ คํา คือคําวา “ไต” และ “สยาม” คําวา “ไต” หรือ “ไท” มีความหมายเชนเดียวกับ
คําวา “ไทย” ปรากฏเปนครั้งแรกในหนังสือประวัติศาสตรจีนประมาณ ๑๙๗๒ ป กอนพุทธศักราช ๖ คํา
นี้ เซอร จอหน เบาริง (Sir John Bowring)๗ และ แอนนา เลียวโนเวนส (Anna Leonowens) ๘ กลาวไวมี
สาระตรงกันวา “ไทย” เปนคําพื้นเมืองที่คนไทยในราชอาณาจักรสยามตั้งแตครั้งอดีตกาลใชเรียกชื่อชน
ชาติของตนเองและคํานี้มีความหมายวา “อิสระเสรี”
สวนคําวา “สยาม” นั้นเปนคําที่มาจากภาษาบาลี มีความหมายวา คล้ํา ซึ่งนาจะหมายถึงสีผิว
ของคนไทยที่โดยทั่วไปมักจะคล้ํากวาคนจีน
คําวา “สยาม” มีอยูในภาษาจีนดวยโดยมีความหมายวา
“เที่ยงวัน” (high noon) ซึ่งเปนคําที่มีความหมายโดยนัยะแสดงถึงการยอมรับนับถือ๙ เรื่องนี้สอดคลอง
กับความเห็นของจอรจ มูสเลย (George Moseley) ๑๐ ที่กลาวถึงชนชาติไทยวาในบรรดาชนชาติตางๆ แต
ครั้งโบราณนั้น “ไทย” เปนชนชาติเดียวเทานั้น ที่จีนไมเคยดูถูกวาเปนคนปาคนดอย (barbarians) และ
ดับเบิลยู.ซี. ดอดด ดี.ดี. (W.C. Dodd D.D.) ๑๑ ก็ไดใหความเห็นไวคลายคลึงกันในหนังสือชื่อ “The
Tai Race : The Elder Brother of the Chinese” สรุปไดวา คนจีนไมเคยดูถูกคนไทย และบางทีอาจเปน
ไปไดที่คนจีนจะนับถือคนไทยดวย เพราะเหตุวาคนไทยมีบางสิ่งบางอยางที่เหนือกวาคนจีน อยางไรก็
ตามการที่บางทฤษฎีกลาววาบรรพบุรุษของไทยมีถิ่นฐานเดิมอยูทางตอนใตของลุมน้ําแยงซีเกียง และคน
จีนเรียกคนกลุมนี้วา “ฮวน” ซึ่งมีความหมายวา คนปา และประกอบดวยชนหลายเผารวมทั้งเผาไทยดวย
นั้น “ไทย” นาจะเปนชนเผาเดียวที่มิไดถูกคนจีนดูแคลน๑๒
ปจจัยสําคัญที่ทําใหชนเผาไทยเปนชาติที่มีอารยธรรมตอเนื่องมายาวนานนั้น ก็คือการที่ไทยมี
ประมุขเปนพระมหากษัตริยที่ถึงพรอมดวยพระปรีชาสามารถ พระมหากษัตริยของไทยทุกพระองคตั้งแต

๖

Likhit Hoontrakul, The Historical Record of the Siamese-Chinese Relations. (Bangkok, 1951),

p.104.
๗

Sir John Bowring, The Kingdom or People of Siam. (London, 1857), p.2.
๘
Anna Leonnowens, Siamese Harem Life. (London, 1952), p.1.
๙
Likhit Hoontrakul, op. cit., p.104.
๑๐
Chamnan Rodhetbhai, op. cit., p. 5. cited Frederica M. Bunge (Washington, 1981), p.9.
๑๑
Ibid. cited Likhit Hoontrakul, op. cit., p.128.
๑๒
Udayanin and Smith, Public Service in Thailand (n. p., n. d.), p.8.
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๓

อดีตจนถึงปจจุบัน ลวนทรงมีอัครมหาคุณูปการเปนหิตานุหิตประโยชนยิ่งใหญแกประเทศชาติ ธานินทร
กรัยวิเชียร กลาววา
“เปนเอกลาภของเราที่มีสถาบันพระมหากษัตริยปกเกลาฯ สืบเนื่องมาเปนเวลา
นานชา… พระราชภารกิจซึ่งทรงบําเพ็ญดีแลว ยังคงเปนมรดกตกทอดมาถึงชาวไทยในปจจุบัน”๑๓
ความจริงอันยิ่งใหญที่วา “ไทย” ไมเคยตกเปนเมืองขึ้นของใครดังกลาวขางตน เปนผลมาจาก
การที่ไทยมีผูนําที่ดี คือพระมหากษัตริยที่ทรงไวซึ่งพระปรีชาสามารถและสายพระเนตรอันยาวไกล และ
เปนเรื่องที่คนไทยทั้งชาติคงจะไดมีความรูสึกภาคภูมิใจอยางยิ่งไปโดยตลอด นักวิชาการทั้งหลายดังกลาว
ขางตน เมื่อกลาวถึงประเทศไทย ก็จะเขียนถึงนโยบายอันชาญฉลาดและความสําเร็จอันยิ่งใหญของชน
ชาติไทยไปในแนวเดียวกัน โดยเฉพาะในการที่พระมหากษัตริยไทยทรงเรงทํานุบํารงประเทศชาติและ
ประชาชนอยางเรงดวน โดยรับเอาวิทยาการสมัยใหมแบบตะวันตกมาประยุกตใชในการพัฒนาประเทศ
ชาติ และที่สําคัญที่สุดคือการที่ทรงใชวิเทโศบาย “ไผลูลม” (Bending with the wind) ผอนหนักใหเปน
เบา สามารถประคับประคองรัฐนาวาไทยฝามรสุมตะวันตกมาไดอยางงดงาม๑๔
ประธานาธิบดีมาคาปากัล (Macapagal) กราบถวายบังคมทูลพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เมื่อ
คราวเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศฟลิปปนสหนึ่งในบรรดาประเทศสมาชิกของสมาคมอาเซียนวา
“พระมหากษัตริยไทยทรงเปนผูปกครองเอเชียหมูหนึ่ง ซึ่งแตกตางจากประเทศในเอเชียอื่นๆ
กลาวคือ ไดรอดพนจากการตกเปนอาณานิคมของตางชาติมาไดโดยอัศจรรยอันเปนผลใหเจริญ
รุงเรืองมานานนับศตวรรษ บนพื้นฐานของความมีอิสรภาพและเกียรติศักดิ์อันเนื่องมาแตอิสร
ภาพนั้น ขอเท็จจริงขอนี้เอง ทําใหเราทั้งหลายรูสึกภูมิใจที่พระมหากษัตริยของประเทศ และ
ประชาชนที่มีวิถีทางในการดํารงชีวิต ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันเปนเอกลักษณและแบบอยาง
อันดี ที่หัวใจและแกนแทของความยิ่งใหญทางจิตใจชาวเอเชีย นั่นก็คือ ความเรียบงายและความ
มีเสนหมาประทับอยูทามกลางมหาสมาคมแหงนี้…”๑๕
หลักฐานที่ยกมากลาวเพียงเล็กนอยขางตน แสดงใหเห็นวาความภาคภูมิใจในเอกราชและศักดิ์ศรี
ดังกลาว มิใชจํากัดเฉพาะในหมูคนไทยเทานั้นก็หาไม แมแตตางชาติตางภาษาก็ยังแสดงความชื่นชม และ
ภาคภูมิใจแทนคนไทยดวยเชนเดียวกัน

๑๓

ธานินทร กรัยวิเชียร, พระมหากษัตริยไทยในระบอบประชาธิปไตย. (กรุงเทพฯ, ๒๕๒๐), หนา ๔.
๑๔
Fred W. Riggs, Thailand : The Modernization of a Bureaucratic Polity. (Honolulu,1967), p.22.
๑๕
‘Their Majesties are the rulers of an Asian people who, unlike their sister Asian nations, have
miraculously escaped foreign rule and have, therefore, thrived through the centuries on the rocklike foundation
of freedom and the dignity that comes from freedom. This fact alone makes it a privilege for me to have in our
midst the monarchs of a land and people whose traditional ways of life, customs and traditions have become
synonymous with the unparalelled simplicity and natural charm that are at the heart and core of the spiritual
greatness of Asia’ อางถึง ประมวลพระราชดํารัสในการเสด็จพระราชดําเนินเยือนนานาประเทศ พ.ศ.๒๕๐๒–
๒๕๑๐. (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), หนา ๗๓๐.
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๔

กลาวเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับการทะนุบํารุงศิลปวัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณสําคัญของชาติ
นั้น อาจกลาวไดวาพระมหากษัตริยทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันประเสริฐ ทรงเปนผูนําในการสงเสริม
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ และเปนนักอนุรักษ นักพัฒนา และนักเผยแพร ดังนั้นวัฒนธรรมไทยจึงไดรับ
การสงเสริมสรางสรรคใหเจริญรุงเรือง มีเอกลักษณเฉพาะของชาติไทย และมีคุณภาพเหมาะสมกับวิถี
ชีวิตไทยในแตละยุคสมัยมาโดยตลอด โดยเฉพาะอยางยิ่งวัฒนธรรมดานภาษา ไมวาจะเปนภาษาพูดหรือ
ภาษาเขียนอันหมายถึงวรรณกรรมรูปแบบตางๆ ไมวาจะเปนมุขปาฐะ หรือลายลักษณ ทั้งรอยแกวและรอย
กรองนั้น ลวนเปนวัฒนธรรมที่สําคัญที่สุดทั้งสิ้น เพราะผลิตผลทางดานภาษาและหนังสือนั้น คือสิ่งที่
แสดงถึงสมองหรือสติปญญา และเปนเครื่องชี้อารยธรรมของคนในชาติ ดังนั้นชาติใดก็ตามที่มีภาษา
หนังสือเปนของตนเอง และมีวรรณกรรมเหลือไวเปนมรดกของอนุชนมากและเกาเทาใด คนในชาตินั้นก็
จะเกิดความภาคภูมิใจมากเทานั้น ดังจะเห็นไดจากพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจา
อยูหัว ตอนหนึ่งที่วา “นานาประเทศลวน นับถือ คนที่รูหนังสือ แตงได”๑๖
นับวาเปนความโชคดีของประเทศไทยที่พระมหากษัตริยของไทยหลายพระองคทรงไวซึ่งพระ
วิริยะอุตสาหะและเอาพระทัยใสในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรมไทยยิ่งนัก นับตั้งแตพอขุนราม
คําแหงมหาราช เปนตนมาจนกระทั่งถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร โดยเฉพาะอยางยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช นั้นนับวาทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจทางดานภาษาเปนอันมาก พสกนิกร
ชาวไทยลวนประจักษในพระปรีชาสามารถทางดานภาษาและวรรณกรรมของพระองค ผลกระทบที่ตาม
มาก็คือ เกิดเปนพลังสําคัญกระตุนเตือนใหคนทั้งหลายเกิดความตระหนักในความสําคัญของภาษาและ
หนั ง สื อ ไทยมากยิ่ ง ขึ้ น โดยลํ า ดั บ อาจกล า วได ว า ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ สุ ด ประการหนึ่ ง ที่ ทํ า ให ภ าษาและ
วรรณกรรมของไทยมีพัฒนาการ เจริญกาวหนามั่นคง และถึงพรอมดวยความงดงามอันเปนเอกลักษณที่
ควรแกความภาคภูมิใจเปนอยางยิ่งมาตราบเทาทุกวันนี้ ก็เพราะพระมหากษัตริยไทยหลายพระองคเอาพระ
ทัยใสในการทํานุบํารุง สงเสริมการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรมไทยในรูปแบบและลักษณะตางๆ จึง
สมควรอยางยิ่งที่จะไดรวบรวมและวิเคราะหพระราชกรณียกิจตางๆ เหลานั้นไว เพื่อประโยชนทางการ
ศึกษา และนอมนําใหเกิดความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ตลอดจนเกิดความคิดที่จะ
รวมกันการอนุรักษ สงเสริมภาษาและวรรณกรรมของไทยใหเปนมรดกของชาติสืบตอไปในอนาคต

๒. วัตถุประสงคของการวิจัย
๑. เพื่อศึกษาพระราชกรณียกิจทางดานการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรมของพระมหากษัตริย
ของไทยตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยเปนตนมาจนถึงปจจุบัน
๒. เพื่อศึกษาพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพทางดานภาษาและวรรณกรรม ของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช

๑๖

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว. พระนลคําหลวง. (กรุงเทพฯ : ศิลปาบรรณาคาร,
๒๕๒๙). หนา ๑๓.
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๓. สมมุติฐานการวิจัย
๑. พระมหากษัตริยไทยหลายพระองคทรงเปนมหาปราชญราชบัณฑิต ทางดานการสรางสรรค
ภาษาและวรรณกรรม
๒. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระปรีชาสามารถสูงยิ่งทาง
ดานภาษาและวรรณกรรม และพระราชกรณียกิจในสวนที่เกี่ยวกับภาษาและวรรณกรรมของพระองค เปน
มหาคุณูปการหาที่สุดมิไดตอการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรมของคนไทย

๔. กรอบแนวคิดในการวิจัย
๑. พระมหากษัตริยทรงเปนผูนําของประชาชาติ
พระราชนิยมของพระมหากษัตริยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็จะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหประชาชน
พลอยนิยมชมชอบในสิ่งนั้นไปดวย ทรงเปนผูนําประชาชนในทุกดาน เมื่อพระมหากษัตริยทรงเปน
นักภาษาและวรรณศิลปน ประชาชนยอมโดยเสด็จพระราชอัธยาศัยไปดวย นอกจากนั้นพระองคยอม
ทรงชุบเลี้ยงนักปราชญราชบัณฑิตโดยเฉพาะนักปราชญทางภาษาและกวีไวในราชสํานัก จึงทําใหการ
ศึกษาสรางสรรคภาษาและวรรณกรรมในสมัยนั้นเกิดเปนความเจริญรุงเรืองมากขึ้น
๒. ภาษาพูดเปนภาษาดั้งเดิม (Proto language) ของชนชาติ
เครื่องมือสื่อสารดั้งเดิมตั้งแตครั้งดึกดําบรรพของมนุษยชาติ คือ อวัจนภาษา อันไดแกการ
ใชอากัปกิริยาทาทางตางๆ เชน ภาษาใบ และภาษาสัญญาณตางๆ ครั้นเมื่อมนุษยมีพัฒนาการทางดาน
สติปญญามากขึ้น ก็เกิดเปนภาษาพูด อันเปนวัจนภาษา และทําใหเกิดเปนชาติขึ้น และตอมาก็เกิดภาษา
หนังสือ ซึ่งเปนภาษาสัญลักษณที่เกิดขึ้นเพราะความสามารถทางดานสติปญญาของชาตินั้นๆ จึงอาจจะ
กลาวไดวาตัวอักษรและหนังสือของชาติใด ก็คือมรดกทางสติปญญาของชนชาตินั้น

๓. ภาษาเปนวัฒนธรรมที่สําคัญที่สุดของชาติ
วัฒนธรรม หมายถึง ลักษณะที่แสดงถึงความเจริญรุงเรือง ความกลมเกลียว และความ
กาวหนาของชาติ๑๗ เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวา วัฒนธรรมคือเครื่องหมายของความเปนชาติ และวัฒน
ธรรมดานที่บงบอกถึงความเปนชาติ เปนเอกลักษณที่โดดเดนยิ่งกวาอื่นใดทั้งปวง ก็คือวัฒนธรรมทาง
ดานภาษา ภาษาทําใหเกิดความกลมเกลียว มีความเปนหมูพวก อันนํามาซึ่งความสมัครสมานสามัคคี
และกอใหความเจริญรุงเรืองตามมา

๕. ภาษาและวรรณกรรมเปนคุณภาพทางสมองของชาติ
ชนบางชาติมีแตเพียงภาษาพูด แมบางชาติจะมีภาษาหนังสือดวย แตก็หาไดมีตัวอักษรของ
ตนเองโดยเฉพาะไม เมื่อจะเขียนหนังสือก็ตองขอยืมตัวอักษรของชาติอื่นมาใช สําหรับชาติที่มีทั้งภาษา
พูดและภาษาหนังสือ คือมีตัวอักษรของตนเอง ก็ยอมแสดงวาชาตินั้นเปนชาติที่มีความเจริญงอกงามทาง
สติปญญามานานชา และยิ่งมีหนังสือหรือวรรณกรรมมากเพียงใด ก็ยิ่งแสดงวาชาตินั้นมีอารยธรรมที่
รุงเรือง เปนที่ยอมรับนับถือของนานาอารยประเทศมากเพียงนั้น
๑๗

นิคม มุสิกะคามะ และคนอื่นๆ . การวัฒนธรรมศึกษา-กระบวนการบริหารและจัดการวัฒนธรรม.
(กรุงเทพฯ : มปพ., ๒๕๓๘). หนา ๕.
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๕. ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยในการสรางสรรคภาษาและ
วรรณกรรม มีขอบเขตดังนี้
๕.๑ ดานพระมหากษัตริย ศึกษาเฉพาะบางพระองค คือ
๑) พอขุนรามคําแหงมหาราช
๒) พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
๓) พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัว
๔) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน
๕.๒ ดานการสรางสรรคภาษา
๑) การสรางสรรคภาษาของบุรพมหากษัตริย ศึกษาเฉพาะดานตอไปนี้
ศึกษาเฉพาะการประดิษฐคิดคนภาษาเขียน อันไดแก
- แบบลักษณของตัวอักษร และ
- อักขรวิธีในแตละสมัย
๒) การสรางสรรคภาษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน
ศึกษาพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ๒ ดาน คือ
- การทะนุบํารุงภาษาไทย และ
- พระปรีชาสามารถทางดานการใชภาษา
๕.๓ ดานการสรางสรรควรรณกรรม
ศึกษาเฉพาะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน
โดยดําเนินการวิเคราะห
พระราชอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถที่ปรากฏในวรรณกรรมพระราชนิพนธ ๓ เรื่อง ไดแก
- พระมหาชนก
- นายอินทรผูปดทองหลังพระ
- ติโต
๕.๔ ระยะเวลาของขอมูล
ศึกษาขอมูลตั้งแตสมัยสุโขทัยเปนตนมา จนถึงสมัยรัชกาลปจจุบัน
๕.๕ ลักษณะของขอมูล
ศึกษาขอมูลประเภทลายลักษณที่ปรากฏบนสื่อและเอกสารทุกชนิด
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๖. คํานิยามศัพทเฉพาะ
๑. อัจฉริยปรีชญา มาจากคํา ๒ คํา คือ อัจฉริย และ ปรีชญา คําวา อัจฉริย มาจากภาษา
บาลี ตรงกับคําวา อัศจรรย ในภาษาสันสกฤต คํานี้มีหมายความวา วิเศษนาอัศจรรย มีความรูความ
สามารถเกินกวาระดับปกติ ๑๘
คําวา ปรีชญา มาจากภาษาสันสกฤต ตรงกับคําวา ปริญญา ในภาษาบาลี คําวา ปรีชญา มี
ความหมายวา อันประกอบดวยความรูความสามารถ ปญญาสามารถ ความรอบรูจัดเจน ๑๙
รวมความแลว “อัจฉริยปรีชญา” หมายถึง ความปรีชาสามารถทางดานสติปญญาอันล้ําลึกเปนที่นา
อัศจรรยยิ่ง
๒. การสรางสรรค (Creativity) หมายถึง สรางใหมีใหเปนขึ้น หรือ เนรมิต๒๐ โดยทั่วไป
หมายถึง ความคิดริเริ่มที่แปลกใหมในการประกอบกิจกรรมตางๆ โดยไมลอกเลียนแบบผูใด แตคิดคนขึ้น
มาดวยความปรีชาสามารถของตนเอง
๓. ภาษา ในที่นี้หมายถึง ภาษาหนังสือ หรือ ภาษาเขียน อันเกิดมาจากตัวอักษรที่มีแบบลักษณ
แตกตางกันไปในแตละภาษา รวมถึงอักขรวิธีที่กําหนดวิธีประสมตัวอักษรจนเกิดเปนคําที่มีความหมาย
สามารถใชเขียนสื่อสาร ถายทอดความรูสึกนึกคิดกันไดระหวางชนรวมชาติ
๔. วรรณกรรม (Literary Work) หมายถึง ผลงานที่เกิดจากการแตง การเรียบเรียง หรือ การ
ผูกคําทั้งหลาย (ที่เรียกวาการประพันธ) เขาดวยกันจนเกิดเปนวลี ประโยคและขอความ ที่สามารถถายทอด
เรื่องราว สื่อสารความรูสึกนึกคิดกันได วรรณกรรมอาจจะเปนภาษาพูด (Oral Literature) หรือ เปน
ภาษาเขียน (Written Lierature) ก็ได
๕. การสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความคิดริเริ่มกระทําการที่แปลกใหมใน
เรื่องเกี่ยวกับภาษาและการประพันธ เชน การประดิษฐแบบลักษณของตัวอักษร และอักขรวิธีขึ้นใหม
การแตงวรรณกรรมทั้งรอยแกวและรอยกรอง การกําหนดแนวคิด การผูกเรื่อง การคิดรูปแบบของฉันท
ลักษณ และวรรณศิลปในกวีนิพนธใหเกิดอรรถรสไพเราะเพราะพริ้ง แตกตางไปจากที่เคยกระทํากันมา
ในอดีตกาล

๗. วิธีการศึกษาและคนควา
๑. ขั้นตอนการดําเนินการ
๑) กําหนดเรื่อง วัตถุประสงค สมมุติฐาน และขอบเขตของการวิจัย
๒) วางแผน และกําหนดเคาโครงของการวิจัย
๓) เก็บรวบรวมขอมูลทุกประเภททั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ
๔) วิเคราะหขอมูล โดยจําแนกเปนหมวดหมูตามประเภทของขอมูล
๑๘

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน. (กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน, ๒๕๓๙), หนา ๙๓๐-๙๓๑.
๑๙
เรื่องเดิม, หนา ๕๑๖.
๒๐
เรื่องเดิม, หนา ๘๐๔.
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๘

๕) สังเคราะหผลที่ไดจากการศึกษา
๖) เรียบเรียงผลที่ไดจากการศึกษา

๒. อุปกรณในการวิจัย
๑) เครื่องคณิตกรณและระบบอินเตอรเนต
๒) อุปกรณบันทึกภาพ และบันทึกเสียง

๘. เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
๘.๑ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดานความเปนมาของชนชาติไทยและภาษาไทย
๑) หนังสือชื่อ วิจัยปญหาแหลงกําเนิดของชาติไทย ๒๑ ตนฉบับเดิมเรียบเรียงเปนภาษาจีน
โดย เฉินหลวี่ฟาน ผูอํานวยการสถาบันวิจัยเอเชียอาคเนย แหงมหาวิทยาลัยยูนนาน ประเทศจีน ผูแปล
เปนภาษาไทย คือ ประพฤทธิ์ ศุกลรัตนเมธี และ ประดิษฐ รตนะพน เปนหนังสือรวมบทความวิพากษ
วิจารณเรื่องที่เกี่ยวของกับชนชาติไทย คือ เรื่องถิ่นกําเนิดของชนชาติไทย ชนชาติไทยกับการอพยพลงมา
ทางใต การสถาปนาอาณาจักรนานเจา โบราณศิลปวัตถุสถานที่สําคัญของอาณานานเจาและตาหลี่ และ
จักรพรรดิกุบไลขานทรงพิชิตอาณาจักรตาหลี่กับการอพยพลงใตของชนชาติไทย
สาระสําคัญของหนังสือเลมนี้คือ การคัดคานความเชื่อและทฤษฎีเกี่ยวกับแหลงกําเนิดของชน
ชาติไทยที่ศึกษาโดยนักวิชาการตะวันตกซึ่งไดยึดถือและแพรหลายไปทั่วโลกมาแตดั้งเดิม โดยเฉพาะ
ประเด็นที่วาชาติไทยมีถิ่นที่อยูทางภาคเหนือของมณฑลเสฉวนและภาคใตของมณฑลสานวี หรือที่ยาน
เทือกเขาอัลไต รวมทั้งประเด็นที่วา ชาติไทยมีแหลงกําเนิดทางภาคใตของประเทศจีน อันไดแก กวางตุง
กวางสี ยูนนาน และไกวเจา โดยนําเสนอขอมูลตาง ๆ ซึ่งเกือบทั้งหมดเปนหลักฐานจากพงศาวดารและ
เอกสารของจีนแลวสรุปวา ถิ่นกําเนิดของชาติไทยมิไดอยูทางสวนเหนือของมณฑลเสฉวนและสวนใหญ
ของมณฑลสานชี และก็มิใชเทือกเขาอัลไต หากเปนยานที่ราบลุมและหุบเขาทางสวนเหนือของแหลมอิน
โดจีน และทางภาคใตของยูนนาน อันเปนภูมิภาคที่มีลําน้ําไหลผานและมีภูมิอากาศอบอุน
๒) หนังสือชื่อหลักภาษาไทย๒๒ หนังสือในโครงการตําราวิชาการราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
เรียบเรียงโดย สวัสดิ์ เรืองศรี มีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับประวัติความเปนมาของชนชาติไทยและภาษาไทย
ลักษณะอักษรไทย และเรื่องอื่น ๆ เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับระวัติชนชาติไทยนั้น หนังสือเลมนี้ไดสรุป
ทัศนะที่แตกตางกันได ๔ กลุม คือ กลุมแรก เชื่อวา คนไทยมีถิ่นกําเนิดในมณฑลเสฉวน และเรียกตน
เองวา “อายลาว” ตอมาถูกจีนรุกราน จึงอพยพมาทางตอนใต เขาสูมณฑลยูนนานและแหลมอินโดจีน

๒๑

เฉินหลวี่ฟาน. วิจัยปญหาแหลงกําเนิดของชาติไทย. (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, ๒๕๓๙).

หนา ๑-๒.
๒๒

สวัสดิ์ เรืองศรี. หลักภาษาไทย. (เพชรบุรี : สถาบันราชภัฏเพชรบุรี). หนา ๑–๒๒.
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๙

กลุมที่สอง เชื่อวา คนไทยมีถิ่นกําเนิดบริเวณเทือกเขาอัลไต มีเชื้อสายมองโกล ซึ่งเปนชาติที่เกาแกกวา
จีน ตอมาอพยพมาอยูแถบลุมแมน้ําเหลือง แมน้ําแยงซีเกียง และลาสุดอพยพเขาสูแหลมอินโดจีนใน
ดินแดนสุวรรณภูมิ กลุมที่สาม เชื่อวา ถิ่นกําเนิดของคนไทยอยูกระจัดกระจายทั่วไปในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต และกลุมที่สี่ เชื่อวา ถิ่นเดิมของไทยคือดินแดนที่เปนประเทศไทยในปจจุบัน ตอมาไดแยกยาย
กระจัดกระจายไปในมณฑลใกลเคียง
นอกจากนั้นหนังสือเลมนี้ยังไดกลาวถึงประวัติความเปนมาของภาษาไทย สรุปไดวา ชนเผาไทย
มีภาษาพูดที่แนนอน เมื่ออพยพกระจัดกระจายไปตามถิ่นตาง ๆ ภาษาพูดก็คอยแตกตางกันไป แตก็ยังพอ
สื่อความหมายกันได ตอมามีการนําเอาอักษรของอินเดียซึ่งไดตนเคามาจากอักษรเฟนิเซีย มาดัดแปลง
เปนอักษรไทยแบบตาง ๆ จนกระทั่งถึงตัวอักษรแบบของพอขุนรามคําแหงมหาราช
๓) หนังสือชื่อ หลักภาษาไทย เรียบเรียงโดย สุธิวงศ พงศไพบูลย ๒๓ กลาวถึงประวัติชน
ชาติไทยและภาษาไทย ไวตอนหนึ่ง สรุปสาระสําคัญไดวา ชนชาติไทยมีถิ่นกําเนิดอยูบริเวณลุมแมน้ํา
เหลือง เปนชนชาติที่เจริญชนชาติจีนจึงเรียกวา “ไต” หรือ “ไต” ตอมาชนชาติไทยตองอพยพลงมา
เพราะถูกรุกราน ความแหงแลง และภัยธรรมชาติ อาณาจักรอายลาวของไทยตกอยูในอํานาจของจีน ตอ
มาอาณาจักรนานเจา ซึ่งสันนิษฐานวาเปนของไทย ก็ตกเปนดินแดนของจีนอีก จึงทําใหคนไทยจํานวน
มากอพยพลงมาทางใต โดยแยกเปนสองสาย คืออพยพตะวันออกไปตามแถบลุมแมน้ําโขง เปนพวกไทย
นอย สวนพวกที่ไปอยูทางตังเกี๋ย ก็คือพวกไทยดํา ไทยขาว ไทยแดง อีกพวกหนึ่งไปทางตะวันตกแถบ
ลุมแมน้ําเมาแมน้ําคง พวกนี้คือ ไทยเขิน ไทยใหญ และไทยอาหม อาณาจักรไทยที่รุงเรืองในดินแดน
แหลมอินโดจีน ก็คืออาณาจักรลานนาไทย และในเวลาตอมาพวกที่ลงมาอยูแถบสุโขทัยก็ไดตั้งเปนอาณา
จักรขึ้นเชนกัน
สวนเรื่องภาษาไทยนั้นผูเรียบเรียงชี้วาที่แยกยายกันไปอยูถิ่นตาง ๆ ยอมไดรับอิทธิพลของชาติอื่น
ภาษาอื่น ดังนั้น ภาษาไทยของคนไทยเหลานั้นจึงมีความแตกตางไปจากกันและกัน ปจจุบันยังมีคนไทย
กลุมตาง ๆ ที่ยังคงใชภาษาไทยอยู เชน ไทยใหญ (คนไทยในอัสสัม) ไทยในมณฑลเสฉวน และไกวเจา
ไทยในแควนเชียงตุง ไทยในยูนนาน ไทยในมณฑลกวางซี ไทยโท ไทยเขิน ไทยในเกาะไหหลํา ไทย
ดํา และไทยขาว สุดทายผูเรียบเรียงสรุปวา คนไทยที่ใชภาษาไทยไมไดมีเฉพาะคนไทยในราชอาณาจักร
ไทยเทานั้น การที่มีคนไทยกลุมอื่นหลายกลุมยังคงใชภาษาไทยอยูเชนนี้ แสดงวาเผาไทยนั้นเปนชาติเกา
แก และมีอํานาจมากอนในดินแดนแหงทวีปเอเชียนี้
๔) หนังสือชื่อ ภาษาวรรณนา ของ เปลื้อง ณ นคร๒๔ มีลักษณะเปนหนังสือปริทรรศน
กลาวถึงเนื้อหาที่สําคัญ ๒ ภาค ภาคแรก เปนเรื่องความรูเกี่ยวกับภาษาทั่ว ๆ ไป เปนความรูเบื้องตนของ
๒๓

สุธิวงศ พงศไพบูลย. หลักภาษาไทย. (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๑๖). หนา ๑–๑๓.

๒๔

เปลื้อง ณ นคร. ภาษาวรรณนา. (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพขาวฟาง จํากัด, ๒๕๔๐). หนา ๒๔.
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๑๐

ภาษา ซึ่งเปนเครื่องมือสื่อความหมายที่สําคัญที่สุด ภาคที่สองวาดวยเรื่องราวของภาษาไทยโดยสังเขป
ทําใหทราบที่มาของชาติไทย ภาษาไทย รวมทั้งเรื่องเกี่ยวกับวรรณคดี วิวัฒนและวิบัติของภาษาไทย
ในภาคสองสวนที่วาดวยชนชาติไทยนั้น ผูเรียบเรียงกลาววาไทยเปนชาติเกาแก มีประวัติอันยาว
นาน ถิ่นฐานเดิมอยูในบริเวณเขาอัลไต ประมาณ ๖,๐๐๐ กวาปมาแลว ตอมาไดอพยพยายถิ่นลงมาทาง
ใตเรื่อย ๆ สมัยเริ่มแรกชนชาติจีนเรียกชนชาติไทยวา ไต ไต หรือ ไทย ซึ่งหมายความวารุงเรือง หรือ
มหาอํานาจ ครั้นเมื่อมาอยูในลุมแมน้ําเหลือง เผาไทยมีชื่อเรียกวา อายลาวหรือมุง ตอมาพวกตาตรุกราน
พวกจีน จนตองอพยพลงมาที่นครปา ซึ่งเปนเมืองหลวงของไทยสมัยนั้นแลวเบียดเบียนพวกไทยมากขึ้น
ไทยตองเคลื่อนยายหนีจีนหลายครั้ง จนถึงลาสุดอาณาจักรนานเจาของไทยก็สูญเสียแกจีน และอพยพลง
มาอยูทางตอนเหนือของไทย ไดครอบครองดินแดนซึ่งขอมเคยมีอํานาจมากอน พวกหนึ่งตั้งกรุงสุโขทัย
เปนเมืองหลวง และอีกพวกหนึ่งตั้งเมืองหลวงที่เชียงใหม นอกจากนั้นยังกระจัดกระจายอยูตามถิ่นตาง ๆ
เปนชนกลุมนอยอีกมาก ลวนมีคําวา ไทย นําหนาทั้งสิ้น แสดงวาเปนชนเผาไทยเชนเดียวกัน
นอกจากนั้นหนังสือเลมนี้ยังกลาวถึงเรื่องประวัติความเปนมาของภาษาไทยไวดวย โดยกลาววา
มีคนไทยก็ตองมีภาษาไทย ภาษาไทยเมื่อ ๖,๐๐๐ ปมาแลวยอมแตกตางจากภาษาไทยปจจุบันมาก แตคํา
ภาษาไทยชวยใหเห็นความเปลี่ยนแปลงของชนชาติไทย เมื่ออพยพไปตั้งรกรานอยูในแดนใดภาษาก็ยอม
ไดรับอิทธิพลของภาษาเจาถิ่น สวนเรื่องตัวอักษรนั้นผูเขียนสันนิษฐาน ตัวอักษรไทยแบบพอขุนราม
คําแหงนั้น พระองคคงจะไดแนวความคิดจากพวกพราหมณที่เขามาสูราชสํานัก โดยดัดแปลงตัวอักษร
เทวนาครี กับตัวอักษรขอมและมอญ มาเปนตัวอักษรไทยที่เขียนไดงายขึ้น

๘.๒ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของดานความเปนมาของภาษาและหนังสือไทย
๑) บทความเรื่อง “อักษรในประเทศไทยกับการตีความเรื่องชนชาติ ๒๕ ในหนังสือ ๗๐๐
ป แหงลายสือไทย สรุปความไดวา ตัวอักษรไทยแบงอยางกวางไดเปน ๒ สมัย คือ ๑. สมัยกอน
ประวัติศาสตรไทย สวนใหญเปนอักษรอินเดียใตเรียกวาอักษรปลลวะ ตอมาคลี่คลายเปนอักษรขอม
โบราณ และอักษรมอญโบราณ ๒. สมัยประวัติศาสตรไทย หลังพุทธศตวรรษที่ ๔ สวนใหญใชบันทึก
ภาษาไทยแบงเปน ๓ กลุม คือ กลุมอักษรไทย ไดแก อักษรพอขุนรามคําแหงซึ่งตอมาวิวัฒนาการเปน
อักษรสมัยอยุธยาจนถึงปจจุบัน อักษรฝกขาม อักษรไทยนอย และอักษรลาว กลุมอักษรยวน ไดแก
อักษรลานนาไทย และ กลุมอักษรธรรมอีสานและอักษรธรรมลาว ซึ่งมีวิวัฒนาการมาจากอักษรยวน

๒๕

ธวัช ปุณโณทก. “อักษรในประเทศไทยกับการตีความเรื่องชนชาติ”. ๗๐๐ ปแหงลายสือไทย.
(นครปฐม : วิทยาลัยครูนครปฐม), ๒๕๒๖. หนา ๑๑–๒๕.
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๒) หนังสือ ลายสือไทย ๗๐๐ ป (ฉบับปรับปรุง) ๒๖ ของ กําธร สถิรกุล เปนหนังสือ
ที่ใหความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเขียนหนังสือของคนไทยตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร
จนถึงสมัย
ปจจุบัน ตัวหนังสือของชนชาติตาง ๆ ที่เปนตนเคาของตัวหนังสือและการเขียนหนังสือของคนไทย การ
เขียนหนังสือของคนไทยเผาตาง ๆ ที่กระจัดกระจายตามถิ่นที่อยูตาง ๆ นอกราชอาณาจักรไทย การ
ประดิษฐลายสือไทยของพอขุนรามคําแหง
การพัฒนารูปแบบตัวอักษรไทย
ตัวหนังสือไทยสมัย
รัชกาลที่ ๔ รัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๖ การพัฒนาหนังสือไทยทั้งตัวเขียนและตัวพิมพ การเขียนตัว
อักษรอื่นๆ เชน เครื่องหมายที่อยูบนและอยูลางตัวพยัญชนะ การเขียนตัวเลข และการปรับตัวหนังสือ
ไทยเพื่อใชกับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร เปนตน
ในสวนที่เกี่ยวกับตัวอักษรไทยนั้น ผูเรียบเรียงสันนิษฐานวา กอนที่พอขุนรามคําแหงจะทรง
ประดิษฐอักษรไทยขึ้นนั้น ในฐานะที่ชาติไทยมีหลักฐานเชื่อไดวาเปนชาติเกาแกเจริญมาแตโบราณ เมื่อ
แยกยายไปอยูใกลชาติใดก็มีการปรับตัวใหกลมกลืนกับชาติเหลานั้น แตสิ่งที่ไทยยังคงรักษาไวไดตลอด
เวลา คือภาษาไทย แมจะผิดเพี้ยนกันไปเพราะกาลเวลาและถิ่นที่อยู แตรูปลักษณะหลัก ๆ ของภาษาไทย
ยังคงอยู จึงทําใหคนไทยเผาตาง ๆ สามารถสื่อสารเรื่องสําคัญในการดํารงชีวิตกันได ๒๗ สวนตัวอักษรนั้น
คนไทยคงรับเอาการเขียนหนังสือของมอญโบราณ และขอมโบราณมาใช เมื่อพอขุนรามคําแหงทรง
ประดิษฐอักษรไทยขึ้นแลว คนไทยก็ไดใชตอเนื่องมาหลายศตวรรษโดยเฉพาะในการเขียนเรื่องราวของ
ฆราวาส แตเรื่องทางศาสนาสมัยกรุงศรีอยุธยากลับนิยมเขียนเปนตัวอักษรขอมเพื่อใหดูเปนของขลัง ๒๘
๓) หนังสือชื่อ ศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ ๑ ๒๙ เรียบเรียงโดย ฉ่ํา ทองคําวรรณ เปน
หนังสือที่แสดงคําอานศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงมหาราช
พรอมทั้งการอธิบายคําศัพทยากและศัพท
โบราณในศิลาจารึกดังกลาว สาระสําคัญอยางยิ่งอีกสวนหนึ่งอยูในคํานําของกรมศิลปากร เปนตนวา
การพบศิลาจารึกของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ขณะยังทรงผนวชเมื่อ ป พ.ศ. ๒๓๗๖ พรอม
กับพระแทนมนังคศิลา ขอสันนิษฐานวาไดมีการจารึกเมื่อมหาศักราช ๑๒๑๔ ในเวลาฉลองพระแทน
และการที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชอุตสาหะอาน ศึกษา และนําออกเผยแพร
เปนพระองคแรก เนื้อความในศิลาจารึกพอขุนรามคําแหง แบงออกเปน ๓ ตอน ตอนแรก เปนพระราช
ประวัติของพอขุนรามคําแหง ตอนสองเลาเรื่องราวตาง ๆ ในเมืองสุโขทัย รวมทั้งเรื่องการประดิษฐ
อักษรไทย และตอนที่สามเปนเรื่องยอพระเกียรติพอขุนรามคําแหง มีขอสันนิษฐานวาตอนแรกเปนพระ
๒๖

กําธร สถิรกุล. ลายสือไทย ๗๐๐ ป (ฉบับปรับปรุง). (กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา,
๒๕๒๗), ๒๖๒ หนา.
๒๗
เรื่องเดียวกัน, หนา ๓.
๒๘
เรื่องเดียวกัน, หนา ๕๐.
๒๙
ฉ่ํา ทองคําวรรณ. ศิลาจารึกสุโขทัย หลักที่ ๑ (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๑๔),
นับหนาไมได.
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ราชนิพนธของพอขุนรามคําแหงเอง สวนตอนที่สองและสาม เปนขอความที่นักปราชญราชบัณฑิตใน
ราชสํานักนิพนธขึ้น เฉพาะตอนที่สามนั้นคงจารึกหลักจากสองตอนแรกหลายปเพราะลักษณะตัวอักษร
แตกตางไปจากเดิม ศิลาจารึกหลักนี้มีคุณคาหลายดาน ทั้งทางประวัติศาสตร อักษรศาสตร รัฐศาสตร
และนิติศาสตร เฉพาะดานอักษรศาสตร พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ กลาวไววา “วิธีเขียนหนังสือไทยที่
พอขุนรามคําแหงบัญญัตินั้นเขียนสระอยูบรรทัดเดียวกับพยัญชนะ ไมเอาสระไวบนไวลางเหมือนแบบ
ขอม
ความจริงวิธีเขียนอยางพอขุนรามคําแหงนี้ตรงกับแบบของยุโรป ซึ่งเปนที่ประหลาดใจยิ่งนักวา
พอขุนรามคําแหงไมรูจักหนังสือยุโรปเลย เหตุไฉนจึงไปมีความคิดตรงกันเขาได” ๓๐
๔) หนังสือชื่อ ตํานานอักษรไทย ตํานานพระพิมพ การขุดคนที่พงตึก และความสําคัญ
ตอประวัติศาสตรสมัยโบราณแหงประเทศไทย ศิลปไทยสมัยสุโขทัยราชธานีรุนแรกของไทย ๓๑ ของ
ยอรช เซเดส เปนหนังสือตํานานที่สําคัญยิ่งเฉพาะตํานานอักษรไทย กลาวถึง กําเนิดอักษรไทย ประวัติ
อักษรไทยในประเทศอินเดีย ประวัติอักษรไทยในภูมิภาคตาง ๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศ เปนตน
ยอรช เซเดส สันนิษฐานวา พอขุนศรีอินทราทิตยทรงมีพระราชประสงคใหคนไทยเลิกประพฤติตาม
ธรรมเนียมขอม จึงไดใหเลิกใชภาษาเขมรในทางราชการ ตอมาพอขุนรามคําแหงทรงมีพระราชดําริเห็น
วา อักษรไทยที่ไดแบบอยางมาจากมอญ ไมสะดวกแกการเขียนภาษาไทยทั้งการใชอักษรขอมก็ไมเปน
การสมควร จึงทรงเปลี่ยนแปลงรูปสันนิษฐานตัวอักษรและวิธีเขียนหนังสือไทยใหเรียงเปนแนวเดียว คน
ไทยในภูมิภาคตาง ๆ พากันยอมรับและเอาไปใชอยางกวางขวาง แมจะมีการเปลี่ยนแปลงบางในสมัยตอ
มา แตก็ยังยึดหลักสําคัญตามแบบของพอขุนรามคําแหง ทําใหเกิดความสะดวกในการคิดแบบเครื่องพิมพ
ดีด และการพิมพหนังสือเชนในปจจุบัน ตัวอักษรแบบของไทยชนิดนี้ไดแพรหลายไปในอาณาจักรใกล
เคียงดวย เชน อาณาจักรลานชาง และอาณาจักรลานนาไทย เปนตน
๕) หนังสือชื่อ ๗๐๐ ป ลายสือไทย (อักขรวิทยาไทย ฉบับยอ)๓๒ เรียบเรียงโดย กองแกว
วีระประจักษ เปนหนังสือที่กรมศิลปากรจัดพิมพเพื่อรวมฉลอง ๗๐๐ ป ลายสือไทย ประกอบดวยเรื่อง
สําคัญ ๒ ตอน คือ กําเนิดอักษรไทย และแบบอักษรสมัยตาง ๆ ตอนเริ่มตนกลาวถึงการเขียนหนังสือ
ของคนสมัยกอนโดยใชอักษรปลลวะ ซึ่งตอมาไดวิวัฒนาการมาเปนอักษรมอญโบราณ และอักษรขอม
โบราณ อักษรเหลานี้ปรากฏในศิลาจารึกหลักตาง ๆ โดยเฉพาะจารึกที่พบในประเทศไทย ประมาณ พ.ศ.
๑๗๑๐–๑๗๕๖ นั้น เปนภาษาไทยที่จารึกดวยตัวอักษรขอม มีรูปแบบเปนของไทยโดยเฉพาะ เรียกวา
๓๐

เรื่องเดียวกัน, หนา ง.
ยอรช เซเดส. ตํานานอักษรไทย ตํานานพระพิมพ การขุดคนที่พงตึก และความสําคัญตอประวัติ
ศาสตรสมัยโบราณแหงประเทศไทย ศิลปไทยสมัยสุโขทัยราชธานีรุนแรกของไทย ฯลฯ. (กรุงเทพฯ : องคการ
คาของคุรุสภา, ๒๕๐๗), ๑๗๙ หนา.
๓๒
กองแกว วีระประจักษ. ๗๐๐ ป ลายสือไทย (อักขรวิทยาไทย ฉบับยอ). (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,
๒๕๒๖), ๘๐ หนา.
๓๑
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อักขรวิธีของอักษรขอมไทย ครั้นถึงปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๘ จนถึงตนพุทธศตวรรษที่ ๒๐ อันเปน
สมัยกรุงสุโขทัยอักษรไทยไดกําเนิดขึ้นเปนเอกลักษณของไทยอยางแทจริง พอขุนรามคําแหงมหาราชได
ทรงคิดประดิษฐขึ้น รูปอักษรไทยจึงไดมีขึ้นในโลก มีรูปสันนิษฐานแหงเสนอักษร และอักษรวิธีที่เปน
เอกลักษณของตนเอง “สิ่งเหลานี้ยอมแสดงถึงความเปนอัจฉริยะอันสูงสงล้ําเลิศยิ่งของพอขุนรามคําแหง
มหาราช ในการที่พระองคไดทรงศึกษาคนควาดวยพระวิริยะอุตสาหะ ดวยพระปรีชาญาณอันลึกซึ้งและ
กวางไกล ในอันที่จะไดทรงวินิจฉัยและปรุงแตงรูปแบบอักษรใหมีลักษณะที่แสดงถึงความเปนไทยอยาง
แทจริง เปนศรีสงาแกชาติ และเปนแบบอยางใหคนในชาติไดเรียนรู ศึกษา และใชสืบตอ” ๓๓
สาระสําคัญที่นาสนใจอีกประการหนึ่งของหนังสือเลมนี้ ก็คือ เรื่องการพัฒนาอักษรไทย ซึ่ง
กลาวถึงการเปลี่ยนแปลงการเขียนหนังสือไทยยุคตาง ๆ เชน สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และสมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม เปนนายกรัฐมนตรี
จนกระทั่งถึงปจจุบัน ซึ่งกรมอาลักษณไดกําหนดมาตรฐานของรูปอักษรไทยขึ้นแลว แตวิวัฒนาการของ
ตัวอักษรไทยก็ยังคงมีอยูตอไปตามความกาวหนาของเทคโนโลยี
๖) หนังสือชื่อ วิวัฒนาการอักษรไทย ๓๔ ของ นันทนา ดานวิวัฒน กลาวถึง ประวัติความ
เปนมาของตัวอักษรไทย นอกจากนั้นยังไดกลาวถึงภาษาไทยที่พูดอยูในประเทศไทยวาเปนภาษาตระกูล
“ไต” เชนเดียวกับภาษาของคนไทยในพมา เวียดนาม ลาว และจีน ซึ่งมีเอกลักษณโดดเดนในเรื่องเสียง
วรรณยุกต และเรื่องคําพยางคเดียวสําหรับตัวอักษรของภาษาตระกูลไตนั้น ผูเขียนแบงออกเปน ๒
ประเภท คือ ประเภทที่ดัดแปลงมาจากอักษรจีน และประเภทที่ดัดแปลงมาจากอักษรอินเดีย ประเภท
หลังนี้มีมากมายหลายชนิด แบงประเภทใหญได ๒ ชนิด คือ ๑. อักษรสยาม ไดแก อักษรไทยใน
ประเทศไทย อักษรลาว อักษรไทยดํา อักษรไทยขาว และอักษรไทยลื้อ และ ๒. อักษรฉาน ไดแก
อักษรที่ใชเขียนภาษาไทยอาหม ไทยฉาน และไทยคําตี
๗) หนังสือชื่อ อักษรไทย ๓๕ ของ เรืองเดช ปนเขื่อนขัติย เปนหนังสือที่อธิบายความรู
เกี่ยวกับอักษรของไทย กวา ๑๐ แบบอยางละเอียด ตอนตนอธิบายเรื่อง สรุปไดวา ชนชาติไทยมีตัว
อักษรใชมาเปนเวลานานชาทั่วไปเกี่ยวกับอักษรไทยไมวาจะอยูในประเทศไทย หรือในประเทศอื่น ๆ ตาง
ก็มีตัวอักษรใชเปนของตนเองเฉพาะในประเทศไทย กอนที่จะรวมตัวกันตั้งเปนราชอาณาจักรไทยขึ้นนั้น
คนไทยทองถิ่นตาง ๆ ลวนมีตัวอักษรของไทยในปจจุบัน บทที่ ๙ วาดวยเรื่องลายสือไทย ผูเขียนสรุปวา
พอขุนรามคําแหงมหาราช ทรงประดิษฐอักษรไทยโดยนําเอาอักษรไทยที่มีใชกันอยูแตเดิมมาดัดแปลงขึ้น
ใหม บางตัวก็เอามาโดยไดมีการดัดแปลง แตเปลี่ยนแปลงวิธีการเขียนเสียใหม ใหอยูบรรทัดเดียวกัน
๓๓
๓๔

เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๐.
นันทนา ดานวิวัฒน. วิวัฒนาการอักษรไทย. กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร, ๒๕๒๕),

๖๔ หนา.
๓๕

เรืองเดช ปนเขื่อนขัติย. อักษรไทย. (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยมหิดล, ๒๕๓๐), ๓๔๕ หนา.)

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม 

๑๔

และสรางเครื่องหมายวรรณยุกตกํากับคําใหอานไดงายขึ้น ผูเขียนสันนิษฐานวา ลายสือไทย ของพอ
ขุนรามคําแหง นาจะไดเคามาจากอักษรไทยเดิมที่มีใชอยูในสมัยนั้น คืออักษรพื้นเมืองของลานนาไทย
และอักษรไทยฝกขาม มากกวาที่จะไดเคามาจากอักษรมอญ หรือเขมร และกลาวดวยวาไทยเปนชาติที่มี
นิสัยชอบประดิษฐคิดคนใชกับภาษาของตนเอง และหยิ่งในศักดิ์ศรีของตน ชนชาติไทยแตละถิ่นจะมี
อักษรใชเกือบทุกเผา จึงนับไดวาไทยเปนชาติเดียวที่มีอักษรใชกับภาษาของตนมากชนิดที่สุดในเอเชีย
อาคเนย ในขณะที่ชนชาติอื่นไมมีอักษรใชกับภาษาของตนเลย
๘) รายงานการวิจัยเรื่อง อักษรโบราณที่ใชบันทึกวรรณกรรมไทย ๓๖ ของ วาที่รอยโท
กตัญู ชูชื่น กลาวถึงถิ่นดั้งเดิมของชนเผาไทยวามี ๔ ทฤษฎี คือ ทฤษฎีที่ ๑ มีความเห็นวา ถิ่นที่อยู
ดั้งเดิมของชนเผาไทย คือ บริเวณเทือกเขาอัลไต แลวอพยพลงมายังมณฑลเสฉวน มณฑลไกวเจา และ
มณฑลยูนนาน ที่สุดหนีการรุกรานของจีนลงมาสูดินแดนสุวรรณภูมิ ทฤษฎีที่ ๒ มีความเห็นวา ชนเผา
ไทยมีถิ่นที่อยูดั้งเดิมแบบมณฑลกวางตุง กวางสี ตอมาอพยพลงมาอยูที่มณฑลยูนนาน และมณฑลเสฉวน
ครั้นเมื่อถูกจีนรุกรานก็อพยพลงมาทางใตกระจัดกระจายทั่วไปยังประเทศตางๆ
รวมทั้งประเทศไทย
ปจจุบันดวย ทฤษฎีที่ ๓ มีความเห็นวาชานเผาไทยมีแหลงกําเนิดในดินแดนอันเปนประเทศไทยปจจุบัน
และ ทฤษฎีที่ ๔ มีความเห็นวาชนเผาไทยอพยพขึ้นมาจากคาบสมุทรมลายูและหมูเกาะอินโดเนเซีย
อพยพขึ้นมาตามลุมแมน้ําเจาพระยา ไปจนถึงบริเวณมณฑลยูนาน ครั้นเมื่อถูกจีนรุกราน ก็ถอยกลับลง
มาที่เดิมคือ ประเทศไทยปจจุบัน
ในบทที่ ๖ ของงานวิจัยชิ้นนี้มีตอนหนึ่งกลาวถึงอักษรไทยที่พอขุนรามคําแหงทรงประดิษฐขึ้น
มาวาไดแพรหลายเขาไปในอาณาจักรลานนาในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท แลวกลายเปนอักษรไทย
ฝกขาม หรืออักษรไทยนิเทศ นอกจากนั้นตัวอักษรที่คนไทยเผาตาง ๆ ใชในประเทศลาว และเวียดนาม
ก็เปนแบบที่วิวัฒนาการไปจากอักษรไทยของพอขุนรามคําแหงมหาราช
เนื้อหาในตอนทายของบทนี้
กลาวถึง อักษรไทยสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทย และสมัยอยุธยา ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงมากจากแบบ
ของพอขุนรามคําแหงมหาราชที่เปลี่ยนแปลงมากคือ แบบอักษรวิธีสมัยพระเจาลิไทที่มีการวางสระไวรอบ
พยัญชนะและยึดถือปฏิบัติกันมาจนกระทั่งปจจุบัน
๙) หนังสือเรื่อง อักษรโบราณอีสาน ๓๗ ของ ธวัช ปุณโณทก มีสาระสําคัญตอนหนึ่ง
กลาวถึงอักษรไทยของพอขุนรามคําแหงมหาราชวา ตามหลักฐานทางดานศิลาจารึกสรุปไดวา อักษรไทย
หรือลายสือไทยของพระองคมีอายุเกากวาอักษรแบบอื่น ๆ ในสกุลอักษรไทย จากการศึกษาผูเขียนเนน
วาไมพบศิลาจารึกในดินแดนภาคอีสาน และลาว ที่เปนอักษรไทยที่มีอายุเกากวาอักษรพอขุนรามคําแหง

วาที่รอยโท กตัญู ชูชื่น. อักษรโบราณที่ใชบันทึกวรรณกรรมไทย. (กรุงเทพฯ : หนวยศึกษา
นิเทศก กรมการฝกหัดครู, ๒๕๓๔), ๑๒๖ หนา.
๓๗
ธวัช ปุณโณทก. อักษรโบราณอีสาน. (กรุงเทพฯ : สยามเพรสแมเนจเมนท, ๒๕๔๐), ๑๑๐ หนา.
๓๖
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มหาราช อีกตอนหนึ่งกลาวถึงการการแพรกระจายของอักษรสุโขทัยสมัยพระยาลิไทย วาระยะแรกได
แพรหลายไปยังภูมิภาคอีสานของไทยแลวเขาสูลุมแมน้ําโขง และระยะที่สองอักษรสุโขทัยแพรกระจาย
เขาสูลุมแมน้ําโขงโดยผานทางอาณาจักรลานนาเชียงใหม

๘.๓ เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยดานภาษา
และวรรณกรรม
๑) หนังสือชื่อ พระปรีชาญาณของพระมหากษัตริยไทยในอดีตและปจจุบัน๓๘ เปนผลงาน
การเรียบเรียงของ อุทัย ศุภนิตย กลาวถึงพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยไทยในอดีต และปจจุบัน
ที่ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาใหจารึกขอความไวในหลักศิลา พระราชทานกระแสพระราชดํารัส พระ
บรมราโชวาทพระราชบันทึก ในวาระตาง ๆ ที่สําคัญเกี่ยวกับประวัติศาสตร โบราณคดี การศึกษา การ
แพทย วิทยาศาสตร การเกษตร การศาสนา นิติศาสตร รัฐศาสตร วรรณคดี และอื่น ๆ สิ่งตาง ๆ เหลานี้
นอกจากแสดงถึงพระปรีชาสามารถของพระมหากษัตริยรัชสมัยตาง ๆ แลว ยังแสดงถึงการดํารงอยูในทศ
พิธราชธรรมของพระมหากษัตริยอีกดวย
ในสวนที่เกี่ยวกับภาษาและวรรณกรรมนั้น ไดกลาวถึง พอขุนรามคําแหงวาทรงประดิษฐอักษร
ไทยไวเมื่อพุทธศักราช ๑๘๒๖ สืบทอดเปนเอกลักษณสําคัญของชาติเปนสื่อทางสรางสรรคทรัพยสินทาง
ปญญา และเสริมสรางใหเกิดความเจริญรุงเรืองทางวิทยาการ เปนรากฐานอันมั่นคงและเปนเกียรติภูมิ
ของชาติ ตอนตอมากลาวถึงพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช ทรงพระราชนิพนธบท
ละคร พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ทรงพระราชนิพนธหนังสือมากจึงทรงเปนพระมหากวี
พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระบรมราโชวาทและพระราชนิพนธ
จํานวนมากของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ความเปนจอมปราชญแหงพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว เพราะทรงพระราชนิพนธหนังสือมาก จึงไดรับเฉลิมพระปรมาภิไธยวา “พระมหา
ธีรราชเจา” สุดทายกลาวถึงพระราชดํารัสอันแสดงถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
รัชกาลปจจุบันในวโรกาสตาง ๆ รวมทั้งพระราชดํารัสเกี่ยวกับการสงเสริมมาตรฐานของภาษาไทยดวย
๒) หนังสือชื่อ ลายสือไทย๓๙ ของ ประเสริฐ ณ นคร กลาวถึงกําเนิดลายสือไทยวา พอ
ขุนรามคําแหงทรงประดิษฐขึ้นเมื่อมหาศักราช ๑๒๐๕ ทั้งทางดานรูปตัวอักษร และดานอักขรวิธี แลว
สรุปถึงคุณวิเศษของลายสือไทยรวม ๗ ประการ คือ การมีอักษรครบทําใหสามารถเขียนคําไทยไดทุกคํา
การมีอักษรวิธีที่สามารถออกเสียงไดงายไมสับสน การเขียนเรียงลําดับพยัญชนะ และสระไวในบรรทัด
๓๘

อุทัย ศุภนิตย. พระปรีชาญาณของพระมหากษัตริยไทยในอดีตและปจจุบัน. (กรุงเทพฯ :
สยามบรรณ, ๒๕๒๗), ๒๔๑ หนา.
๓๙
ประเสริฐ ณ นคร. ลายสือไทย. (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการโครงการสงเสริมหนังสือตามแนว
พระราชดําริ, ๒๕๒๗), ๓๘ หนา.
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เดียวกัน ความสะดวกที่จะนําอักษรไทยไปใชกับเทคนิควิธีการพิมพสมัยใหม ความสูงเทากันของตัว
อักษรทําใหเปนระเบียบและพิมพงาย ตัวอักษรเขียนไดงายกวาอักษรของชาติอื่น และการมีเครื่องหมาย
วรรณยุกตที่จําเปนมากสําหรับลักษณะของภาษาไทย นอกจากนั้น หนังสือเลมนี้ยังกลาวถึงการเปลี่ยน
แปลงอักษรไทยสมัยพระเจาลิไทย สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว และสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม
๓) หนังสือชื่อ นิทรรศการสัญจรฉลอง ๗๐๐ ป ลายสือไทย พุทธศักราช ๒๕๒๖๔๐ ของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย มีเนื้อหาสาระทั้งหมด ๔ สวน คือ ภาษาและความหลายหลากของภาษาใน
ประเทศไทยวิวัฒนาการอักษร และอักขรวิธีไทย วิวัฒนาการตัวเลขไทย และวิวัฒนาการออกแบบตัว
อักษรในงานพิมพ สาระสําคัญที่นาสนใจคือเรื่องภาษาตระกูลไท ซึ่งเปนตระกูลภาษาหนึ่งในทวีปเอเชีย
มีหลายภาษา เชน ภาษาอาหม ภาษาไทยใหญ ภาษาไทยจวง ภาษาไทยสิบสองปนนา ภาษาไทยดํา
ภาษาไทยอ ภาษาลุงเจา และภาษาไทยในประเทศไทยในสวนที่กลาวถึงวิวัฒนาการอักษรไทยนั้นระบุวา
ตัวอักษรไทยสมัยพอขุนรามคําแหงมหาราช มีลักษณะคอนขางเหลี่ยม ตัวพยัญชนะและสระมีขนาดเทา
กัน และเมื่อประสมคําจะเขียนไวบนบรรทัดเดียวกัน สมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช ตัวอักษรไทยได
พัฒนามาจนมีรูปคลายตัวอักษรปจจุบัน สมัยพระเจาบรมโกศ มีอักษรไทยยอเพิ่มขึ้นจากอักษรธรรมดา
และถือกันวาเปนแบบที่งดงามที่สุด สมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน อักษรไทยเหมือน
ปจจุบันมากที่สุด สมัยรัชกาลที่ ๔ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงประดิษฐอักษรอริยกะ ขึ้น
สําหรับใชเขียนภาษาบาลีและนิยมใชกันในหมูพระธรรมยุติกนิกาย ตอมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัวทรงประดิษฐสระขึ้นใหมบางตัว และทรงกําหนดเขียนใหวางสระไวขางหลังพยัญชนะ ใหอยูใน
บรรทัดเดียวกัน ใหเวนชองไฟทุกคําและใหใชเครื่องหมายวรรคตอนตามแบบยุโรป ปรากฏวา อักขรวิธี
แบบนี้ไมเปนที่นิยมและเลิกใชไปในที่สุด ตอมามีการเปลี่ยนแปลงอักขรวิธีอีกครั้งหนึ่ง ใน พ.ศ. ๒๔๘๕
แตก็ลมเลิกไปเมื่อจบสมัยนายกรัฐมนตรีจอมพล ป.พิบูลสงคราม
๔) หนังสือชื่อ ภาษาไทยกับสังคมไทย ๔๑ ซึ่งเปนรายงานการสัมมนาวาดวยภาษาไทย
เนื่องในการเฉลิมฉลอง ๗๐๐ ป ลายสือไทย พ.ศ. ๒๕๒๖ ประกอบดวยบทความและเอกสารประกอบ
การสัมมนารวม ๑๙ เรื่อง ในจํานวนเรื่องดังกลาวมีเรื่องที่เกี่ยวกับประวัติความเปนมาของภาษาไทย ๑
เรื่อง คือ “๗๐๐ ป ลายสือไทย” ของ ศักดิ์ศรี แยมนัดดา บทความเรื่องนี้ ๔๒ กลาวถึงความสําคัญของ
การประดิษฐอักษรไทยของพอขุนรามคําแหงมหาราช โดยอางถอยคําของพระยาอนุมานราชธน ตอน
หนึ่งวา “ถาพระองคไมทรงริเริ่มคิดตัวอักษรไทยขึ้น และโปรดฯ ใหจารึกเรื่องราวของพระองคไว ความ
๔๐

นิทรรศการสัญจรฉลอง ๗๐๐ ป ลายสือไทย พุทธศักราช ๒๕๒๖ (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๒๖), ๘๖ หนา.
๔๑
ภาษาไทยกับสังคมไทย. (กรุงเทพฯ : ประกายพรึก, ๒๕๒๖), ๓๗๖ หนา.
๔๒
เรื่องเดียวกัน. หนา ๒๖๓-๒๗๔.
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๑๗

เจริญกาวหนาของชาติไทยตอมาจะเปนอยางไรก็ทราบไดยาก . . . กอนที่พอขุนรามคําแหงมหาราชยังไม
ไดทรงเปนพระผูริเริ่มสรางอักษรไทยนั้น
หนังสือที่ใชเขียนกันอยูในอาณาจักรสุโขทัยจะตองเปนตัว
หนังสือขอม และมีผูอานออกเขียนไดแตในวงจํากัด ถาพอขุนรามคําแหงมหาราชไมทรงริเริ่มสรางตัว
อักษรไทยขึ้น ความเจริญทางอักษรศาสตรภาษาไทยจะมีขึ้นไดอยางไร . . พระองคจึงทรงคิดสรางตัว
อักษรไทยโดยอาศัยตัวอักษรขอมเปนครูอยางไร . . . พระองคจึงทรงคิดสรางตัวอักษรไทยโดยอาศัยตัว
อักษรขอมเปนครูแตทรงดัดแปลงแกไขและเพิ่มใหเหมาะกับภาษาไทย ไมไดเอาอยางตัวอักษรขอมอยาง
ไมมีกระดิก . . .”๔๓ นอกจากนั้นบทความนี้ยังระบุดวยวา กอนหนาอักษรขอมพอขุนรามคําแหงมหาราช
คนไทยนาจะมีตัวอักษรไทยเดิมใชมาแลว เพราะไทยเปนชาติเจริญมีเอกราชนับพันป แตอักษรดังกลาว
ขาดวิวัฒนาการไมสะดวกในการใช ดังนั้นพอขุนรามคําแหงมหาราช จึงไดทรงประดิษฐตัวอักษรไทย
ขึ้นใหม
๕) บทความเรื่อง “อักษรและอักขรวิธีไทย”๔๔ ของ นันทนา ดานวิวัฒน กลาวถึง
ประวัติความเปนมาของอักษรไทย ความสําคัญสรุปไดวา กอนพอขุนรามคําแหงมหาราชจะทรงประดิษฐ
ลายสือไทยนั้น คนไทยมีตัวอักษรไทยชนิดอื่นใชอยูแลว เพราะนักโบราณคดีไทยคนพบศิลาจารึกโบราณ
เปนอักษรมอญหลายหลัก สันนิษฐานวาเปนตัวอักษรที่คนไทยดัดแปลงมาใชเขียนภาษาไทย เชนเดียวกับ
พวกไทยอาหมและไทยลื้อ๔๕ นอกจากนั้นยังคนพบศิลาจารึกดวยตัวอักษรขอมหวัด และอักษรขอม
โบราณอีกหลายหลัก ดังนั้น ผูเขียนจึงสรุปวา คนไทยไดใชตัวอักษรมอญโบราณและขอมโบราณมากอน
ที่พอขุนรามคําแหงมหาราชจะทรงประดิษฐตัวอักษรไทยขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๖ ตอมาในรัชสมัยของพระ
เจาลิไทย อักขรวิธีของไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปบาง โดยเฉพาะการวางรูปสระซึ่งมีอยูรอบตัวพยัญชนะ
เชนเดียวกับภาษาขอมและเปนแบบเดียวกับภาษาไทยปจจุบัน แตตัวอักษรยังคงเปนเหมือนตัวอักษรของ
พอขุนรามคําแหงมหาราช ๔๖
๖) บทความเรื่อง “อักษรไทยสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช”๔๗ ของ นภารัตน มณีรัตน
มีสาระสําคัญกลาวถึงการศึกษาจารึกและเอกสารสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช วาทําใหทราบวาอักษร

๔๓

เรื่องเดียวกัน. หนา ๒๖๕.
นันทนา ดานวิวัฒน. “อักษรและอักขรวิธีไทย” ลายสือไทย. (นครศรีธรรมราช : วิทยาลัยครู
นครศรีธรรมราช, ๒๕๒๖) หนา ๒๕–๓๘.
๔๕
เรื่องเดียวกัน. หนา ๒๕.
๔๖
เรื่องเดียวกัน. หนา ๒๘.
๔๗
นภารัตน มณีรัตน. “อักษรไทยสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช”. ที่ระลึกงานแผนดินสมเด็จพระ
นารายณมหาราช. (กรุงเทพฯ : จังหวัดลพบุรีจัดพิมพ, ๒๕๓๒) หนา ๔๑–๕๙.
๔๔
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๑๘

ไทยซึ่งใชอยูสมัยนั้น ไดวิวัฒนาการมาจากอักษรไทยสมัยพระเจาลิไทย โดยชาวกรุงศรีอยุธยาไดรับมาใช
ตั้งแตแรกสรางกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี
๗) การศึกษาเรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว : พระราชอัจฉริยะทางภาษาที่ปรากฏใน
พระราชนิพนธแปลเรื่อง นายอินทรผูปดทองหลังพระ๔๘ ของ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เปนผลงาน
วิจัยที่ชี้ใหเห็นถึงพระปรีชาสามารถในพระราชนิพนธแปล ประกอบดวยเรื่องที่สําคัญคือ ที่มาของพระ
ราชนิพนธแปล ชั้นเชิงและลีลาในพระราชนิพนธแปล เชน กลวิธีแปลและถายทอดพระราชนิพนธ กล
วิธีใชภาษาถายทอดเนื้อหา การเลือกสรรคํามาใช การสํานวนโวหาร และการประเมินคุณคาของพระ
ราชนิพนธ ไดแก คุณคาทางภาษาและวรรณศิลป และคุณคาทางเนื้อหาและความคิด
๘) หนังสือเรื่อง เพ็ญพิริยะเกินจะรําพัน.๔๙ ของ สมาคมภาษาและหนังสือแหงประเทศ
ไทยในพระบรมราชูปถัมภ เปนหนังสือรวมบทความเกี่ยวกับพระปรีชาสามารถแหงพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวในดานตางๆ ไดแก เรื่องพระราชดํารัสวาดวยภาษาและหนังสือ บทพระราชนิพนธพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ภาษาไทยในพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาท อันเนื่องมาจาก
พระราชนิพนธแปลเรื่องนายอินทรผูปดทองหลังพระและเรื่องติโต พรอมพระปรีชาญาณดานภาษา อัจฉ
ริยภาพทางภาษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ตามรอยพระยุคลบาทดวยเอกราชทางภาษา พระราช
กรณียกิจดานภาษาและหนังสือ ทรงเปนยิ่งกวากษัตริย และบทความอื่นๆ ที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวอีกหลายบทความ
๙) หนังสือเรื่อง พระมหากรุณาธิคุณตอภาษา วรรณกรรม และหองสมุด.๕๐ กรมศิลปากร
เปนผูจัดพิมพเผยแพร มีเนื้อหาสาระที่สําคัญคือเชิดชูพระเกียรติคุณแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว วา
ทรงเปนพระมหากษัตริยที่ทรงไวซึ่งพระปรีชาสามารถอันเปนอัจฉริยะทุกดาน เนื้อหาสาระที่เกี่ยวของที่
สําคัญ ไดแกตอนที่วาดวย พระมหากรุณาธิคุณตอภาษา พระปรีชาสามารถในภาษาประดิษฐ พระปรีชา
สามารถทรงแปล พระราชนิพนธฉบับลาสุด เรื่อง “พระมหาชนก” พระบรมราโชวาทและพระราชดํารัส
เปนธรรมะ ทรงสงเสริมงานดานวรรณกรรม พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกับงานพระราชนิพนธเพลง
และดนตรี พระมหากษัตริยแหงจักรีบรมมหาราชวงศกับการสังคายนาพระไตรปฎกและการสรางสรรค
วรรณกรรมพระพุทธศาสนา และ เรื่องพระบาทสมเด็จพระเจาอยูกับงานทางดานหองสมุด

๔๘

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย. พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ปรากฏในพระราช
นิพนธแปลเรื่อง นายอินทรผูปดทองหลังพระ. (กรุงเทพฯ : พิมพอัดสําเนา, ๒๕๓๘)
๔๙
ภาษาและหนังสือแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ, สมาคม. เพ็ญพระพิริยะเกินจะรําพัน.
กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือฯ, ๒๕๓๐.
๕๐
กรมศิลปากร. พระมหากรุณาธิคุณตอภาษา วรรณกรรม และหองสมุด. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร,
๒๕๓๙).
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๑๙

๑๐. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
๑. ผลการวิจัยเปนเอกสารเพื่อการเฉลิมพระเกียรติของพระมหากษัตริยไทยตั้งแตอดีตโดยเฉพาะ
ในสวนที่เกี่ยวของกับพระราชกรณียกิจทางดานการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม
๒. ผลการวิจัยเปนองคความรูที่ชัดเจนทางดานพระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยปรีชญา ในการ
สรางสรรคภาษาและวรรณกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน
๓. ผลการวิจัยเปนขอมูลสําคัญสําหรับการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาและวรรณกรรม ใหทัน
สมัย ทําใหเกิดความภาคภูมิใจทางดานเอกลักษณของวัฒนธรรมทางดานภาษาและวรรณกรรม
๔. ผลการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน
พระบรมราชวโรกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๗๒ พรรษา

บทที่ ๒

ชนชาติไทย ภาษาไทย และอักษรไทย
ความเปนมาของชนชาติไทย
ชนชาติไทยเปนชาติเกาแก มีประวัติยาวนาน กอปรดวยอารยธรรมที่รุงเรือง ซึ่งคนไทยทั้งหลาย
ควรจะภาคภูมิใจ และชวยกันรักษาความเปนไทยใหยั่งยืนมั่นคงตลอดไป ตามหนังสือตํานานไทยสังเขป
ของพระยาอาหารบริรักษ สันนิษฐานวา คําวา “ไทย” นาจะมาจากคําวา “ไต” แปลวา ใหญ รุงเรือง
ดังนั้นอาณาจักรไทยคงจะตองเคยเปนอาณาจักรใหญแหงหนึ่งมากอน แตถิ่นฐานเดิมของไทยกอนที่จะมี
การสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยจะอยูที่ใด นักประวัติศาสตร นักโบราณคดี และนักมานุษยวิทยา ตลอดจน
นักสังคมวิทยาที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ ไดมีความเห็นแตกแยกเปน ๒ ทฤษฎี๑ ดังตอไปนี้

ทฤษฎีที่ ๑ เปนกลุมที่เชื่อวาถิ่นฐานเดิมของชาติไทยอยูในประเทศจีน กลุมนี้มีแนวความคิด
แยกเปน ๓ พวก คือ

๑.๑. พวกที่เชื่อวาถิ่นเดิมของคนไทยอยูในบริเวณมณฑลเสฉวน

ดินแดนสวนนั้นอยู

ทางตอนกลางของประเทศจีนในปจจุบัน บุคคลที่สนับสนุนแนวความคิดนี้ ไดแก
๑.๑.๑ สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ทรงกลาวถึงถิ่นเดิมของ
คนไทยไวในหนังสือ ลักษณะการปกครองประเทศสยามแตโบราณ วาคนไทยนั้นถิ่นฐานเดิมอยูระหวาง
ดินแดนธิเบตติดกับแดนจีน (แถบมณฑลเสฉวนในปจจุบัน) ตอมาราว พ.ศ. ๕๐๐ คนไทยถูกจีนรุกราน
ตองอพยพลงทางทิศใตโดยแยกยายกันอยู บางพวกตั้งหลักแหลงอยูทางตะวันตกของยูนนาน เรียกวา
เงี้ยว หรือ ฉาน หรือ ไทยใหญ อีกพวกหนึ่งอพยพลงมาทางใต ตั้งหลักแหลงอยูในยูนนาน และทางตอน
ลางของยูนนาน ที่เรียกวา แควนสิบสองเจาไทยหรือแควนสิบสองจุไทย บางพวกก็อพยพลงมาอยูแถบ
ลานนา ลานชาง และตั้งตัวเปนอิสระขึ้นตามที่ตางๆ เชน ในเขตลานนา ลานชาง สุโขทัย ลพบุรี
อยุธยา โดยสามารถตั้งตัวเปนอิสระไดในระยะเวลาแตกตางกัน โดยพวกที่อยูตอนบน เชน ลานนา
สุโขทัยตั้งเปนอิสระไดกอนกลุมคนไทยที่อพยพลงสูดินแดนตอนลางของลุมแมน้ําเจาพระยา ซึ่งเปนเขต
อิทธิพลของพวกขอม สําหรับการเปลี่ยนแปลงฐานะของคนไทยจากสภาพรัฐอิสระมาเปนประเทศโดย
สามารถรวมดินแดนไทยเขตตาง ๆ เขาอยูใตการปกครองเดียวกันไดสําเร็จเปนครั้งแรกนั้น สมเด็จพระเจา

๑

ฐิติมา อนุกูลวรรธกะ. ไทยศึกษา. (กรุงเทพฯ : ฝายเอกสารตํารา สถาบันราชภัฏสวนดุสิต,
๒๕๔๐). หนา ๒๗–๓๑.
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บรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพทรงถือวาอาณาจักรสุโขทัยเปนอาณาจักรไทยแหงแรกในดินแดน
ประเทศไทยปจจุบัน
๑.๑.๒ หลวงวิจิตรวาทการ ไดกลาวไวในหนังสือเรื่อง “งานคนควาเรื่องชนชาติไทย”
สนับสนุนความคิดเห็นวา ชนชาติไทยเคยอยูในดินแดนจีนแถบลุมแมน้ําเหลือง กอนที่จีนจะเขาไปตั้ง
หลักแหลงในดินแดนนั้น อาณาจักรของไทยแตเดิมตามขอสันนิษฐานของหลวงวิจิตรวาทการคือ บริเวณ
ผืนแผนดินระหวางแมน้ําเหลือง (ฮวงโห) และแมน้ําแยงซี (หยั่งจื้อ) อาณาจักรดังกลาวมีชื่อเรียกวา
อาณาจักรมุงใหญ หรือตามุง และอาณาจักรปา

๑.๒. พวกที่เชื่อวาคนไทยอยูบริเวณเทือกเขาอัลไต ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจีน
ติดกับพรมแดนรัสเซีย และคอย ๆ อพยพถอยรนลงมา ๓ ครั้งใหญ ๆ เขาสูมณฑลเสฉวน มณฑลยูนนาน
และกอตั้งอาณาจักรนานเจาขึ้น จนกระทั่งพุทธศตวรรษที่ ๑๘ จึงอพยพจากอาณาจักรนานเจาเขาสู
ประเทศไทย และกอตั้งอาณาจักรสุโขทัยขึ้น บุคคลที่สนับสนุนแนวคิดนี้ ไดแก
๑.๒.๑ วิลเลียม คลิฟตัน ดอดด มิชชันนารีชาวอเมริกัน ผูแตงหนังสือเรื่อง “ไทย” มี
ความเห็นวาถิ่นเดิมของคนไทยนาจะอยูบริเวณเทือกเขาอัลไต
ตอมาอพยพเขามาอยูทางตะวันตกเฉียง
เหนือของมณฑลเสฉวน โดยตั้งเปนอาณาจักรใหญ ซึ่งจีนเรียกวาอาณาจักรตามุง (Ta Mung) อาณาจักร
ดังกลาวมีราชธานีใหญอยู ๒ แหง คือ นครลุง (บริเวณตนแมน้ําฮวงโห) กับนครปา (ตอนเหนือของ
มณฑลเสฉวน) เมื่อราชธานีทั้งสองแหงถูกจีนสมัยราชวงศโจวรุกราน ชนชาติไทยไมสามารถจะทน
ความกดดันได จึงอพยพตอลงไปทางใตแถบมณฑล ยูนนาน ไกวเจา กวางสี กวางตุง ตั้งเปนอาณาจักร
เล็ก ๆ แหงใหมขึ้น เรียกวา อาณาจักรอายลาว มีนครเพงายเปนเมืองหลวง อาณาจักอายลาว ตองเผชิญกับ
การรุกรานของจีนตลอดมา จนกระทั่งถึงสมัยสามกก คนไทยทนการรบกวนไมได จึงเริ่มอพยพเขาสู
แหลมอินโดจีน
๑.๒.๒ ขุนวิจิตรมาตรา (สงา กาญจนาคพันธุ) ไดสันนิษฐานเรื่องถิ่นฐานเดิมของไทย
ไวในหนังสือหลักไทยวา คงจะอยูในบริเวณภูเขาอัลไต อันเปนบอเกิดของพวกมองโกลดวยกัน ภายหลัง
จึงแยกมาขางใต มาตั้งภูมิลําเนาใหญโตขึ้นในลุมแมน้ําเหลือง ขณะที่จีนแยกไปเรียงราย อยูทางตะวันตก
ของทะเลสาบแคสเปยน เมื่อไทยมาอยูในลุมแมน้ําเหลืองนั้นอยางนอยที่สุด รวม ๖,๐๐๐ ป มาแลว ทั้งนี้
เพราะในขณะที่พวกจีนเขาสูลุมแมน้ําเหลืองเมื่อประมาณ ๕,๐๐๐ ปนั้น ปรากฏวาชาติไทยไดเปนเจาของ
ที่อยูแลว ทั้งมีความเจริญรุงเรืองแลวดวย อาณาจักรไทยในยุคดึกดําบรรพนี้ตั้งกันอยูเปนนครเหนือ และ
นครใต รวม ๒ นคร นครเหนืออยูราวตนแมน้ําเหลือง มีนามวา ลุง สวนนครใตอยูตรงภาคเหนือของ
มณฑลเสฉวนทุกวันนี้ มีนามวา ปา และเปนราชธานีใหญของอาณาจักรไทย สวนชื่อชาติไทยยุคนั้นยัง
เรียกกันวา อายลาว หรือ มุง
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๑.๓. พวกที่เชื่อวาคนไทยในประเทศไทยเปนคนในกลุมตระกูลภาษาไต-ไท (กลุมภาษา
จีน-ธิเบต) ซึ่งมีถิ่นฐานเดิมกระจัดกระจายอยูในบริเวณกวาง ตั้งแตทางภาคตะวันออกเฉียงใต และทาง
ตอนใตของจีน บริเวณมณฑลไกวเจา กวางตุง กวางสี และยูนนาน ตลอดจนบริเวณตอนเหนือของเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต รวมทั้งในบริเวณแควนอัสสัมของอินเดีย บุคคลที่สนับสนุนแนวความคิดนี้ ไดแก
๑.๓.๑ ศาสตราจารยพระยาอนุมานราชธน ใหความเห็นไววากําเนิดชนชาติไทยจะอยู
ที่ใดไมปรากฏชัดเจน แตจากจดหมายเหตุของจีนทราบวา พวกคนไทยอยูทางแถบตอนลางของแมน้ํา
ซีเกียง ทางตะวันออกเฉียงใตของจีนมานานกวา ๒,๐๐๐ ป โดยคนไทยแยกยายกันอยูเปนกลุมๆ ซึ่งจีน
เรียกรวมๆ วา ไตมุง หรือ ตามุง ตอมาประมาณ พ.ศ. ๑๑๖๑–๑๑๙๔ ชนชาติไทยสามารถสถาปนา
อาณาจักรขึ้นสําเร็จทางแถบแควนยูนนาน เรียกวา อาณาจักรนานเจา เมื่ออาณาจักรนานเจาเสื่อมลงเพราะ
การรุกรานของกุบไลขาน คนไทยในประเทศจีนจึงอพยพเขาสูแหลมอินโดจีน ในลักษณะทยอยกันลงมา
เปนกลุมเล็ก ๆ โดยกําหนดไดเปน ๓ ทาง คือ ไปทางตะวันตกของยูนนาน ไดแก พวกไทยใหญหรือ
ไทยหลวง อพยพลงมาทางใตสูดินแดนลานนา เรียกวา พวกไทยเมือง และไปทางตะวันออกเฉียงใตของ
จีน เขาสูดินแดนแควนสิบสองจุไทย และตังเกี๋ย รวมทั้งหลวงพระบาง
๑.๓.๒ นายเอเตียน เอโมนิเอร กลาววาถิ่นฐานเดิมของชนเชื้อชาติไทยอยูในที่ราบสูง
ยูนนาน หรือธิเบตตะวันออก ไดเคลื่อนลงมายึดครองลุมแมน้ําหลายแหงในประเทศจีนตอนใต และ
แหลมอินโดจีนเกือบทั้งหมด ภายหลังที่ไดขับไลชาวปาชาวดอย เจาของถิ่นเดิมใหเขาไปในปาดง และ
ภูเขาแลว ชนเชื้อชาติไทยก็เขาครอบครองดินแดน โดยเหลือที่ยื่นออกตามชายฝงทะเลไวใหแกชนชาติ
อื่นที่เจริญแลว คือ ญวน จัมปา เขมร มลายู มอญ และพมา

ทฤษฎีที่ ๒ เปนกลุมที่เชื่อวาถิ่นเดิมของไทยนาจะอยูในดินแดนประเทศไทยปจจุบัน ตอมา
ถูกพวกมอญ เขมร รุกราน จึงขึ้นไปอยูทางใตของจีน และเมื่อจีนรุกรานก็ไดถอยกลับเขามาใน แควน
อัสสัมของอินเดีย พวกที่มีความคิดตามทฤษฎีนี้แยกไดเปน ๒ พวก คือ
๒.๑. พวกที่เชื่อวาถิ่นเดิมของไทยอยูบริเวณจังหวัดกาญจนบุรี เพราะจากการศึกษา
คนควาดานโบราณคดีในประเทศไทย บริเวณดังกลาวทําใหนักโบราณคดีบางคนเริ่มมีความคิดเห็นวาผืน
แผนดินที่เปนประเทศไทยนั้นเปนแหลงอารยธรรมดั้งเดิมแหงหนึ่งของโลก บุคคลที่สนใจคนควาและเชื่อ
ในความคิดนี้ ไดแก
๒.๑.๑ นายแพทยสุด แสงวิเชียร และนายแพทยสรรใจ แสงวิเชียร ไดศึกษาโครงกระดูก
มนุษยยุคหินใหม ซึ่งพบเฉพาะที่จังหวัดกาญจนบุรี มีอายุประมาณ ๑,๕๐๐ ป กอนพุทธกาล เปรียบเทียบ
ลักษณะกระดูกสวนตาง ๆ ของกะโหลกศีรษะ กับกะโหลกศีรษะของคนไทยปจจุบัน (ซึ่งรวบรวมอยูที่
โรงพยาบาลศิริราช) แลวพบคําตอบที่นาจะมีผลสําคัญที่สุดตอการศึกษาในเรื่องถิ่นฐานเดิมของชนชาติ
ไทย คือ พบวา กะโหลกศีรษะ ของคนทั้ง ๒ กลุม ไมมีความแตกตางกันจนแบงเปนคนละเชื้อชาติได
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จากการศึกษาเรื่องนี้อาจสันนิษฐานไดวาประมาณ ๔,๐๐๐ ปลวงมาแลว คงจะมีมนุษยชน
ชาติไทยอาศัยอยูแลวในเขตจังหวัดกาญจนบุรี และนาจะกระจายไปในบริเวณใกลเคียง เชน ราชบุรี
เพชรบุรี สุพรรณบุรี ลพบุรี นครสวรรค ซึ่งเปนอาณาบริเวณที่มีสภาพทางภูมิศาสตรเปนแบบเดียวกัน
และตอเนื่องกันอยู วัฒนธรรมของคนไทยดังกลาวเปนวัฒนธรรมในยุคหินใหม ชีวิตความเปนอยูของคน
ไทยบริเวณภาคกลางของประเทศไทยในยุคนั้นเจริญไปในระดับเดียวกันกับคนยุคหินใหมในดินแดนอื่นๆ
ของเอเชีย เชน ในจีน เวียดนาม แหลมมลายู พมา ยกเวนในภาคอีสานของไทย เพราะคนในภาค
อีสานนั้น มีอารยธรรมสูงกวามาก เนื่องจากสามารถสรางเครื่องมือสําริด และเครื่องมือเหล็กขึ้นใชได
แลว อีกทั้งรูจักปลูกพืชผล เชน ขาว รูจักการเลี้ยงไหม ทอผาไหม รูจักใชสีเขียนลายนับเปนพันๆ ลาย
ลงบนเครื่องปนดินเผา ขณะที่คนไทยภาคกลางยังทําไดเพียงแตเครื่องปนดินเผา แลวขีดเปนลายหยาบๆ
เชน ลายเชือกทาบ ลายจักสาน และเพิ่งเริ่มรูจักใชสีแดงเพียงสีเดียวมาเขียนบนเครื่องปนดินเผาของตน
๒.๑.๒ ดร. ควอริชท เวลล ไดศึกษากะโหลกศีรษะมนุษยสมัยทวารวดี ซึ่งขุดพบที่
ตําบลพงตึก ริมแมน้ําแมกลองฝงขวา อําเภอทามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบวามีลักษณะคลายกับ
กะโหลกศีรษะของคนไทยมากที่สุด เกี่ยวกับอาณาจักรทวารวดีนี้ นักประวัติศาสตรยุคหลังๆ สืบคนไดวา
อาณาจักรนี้เปนอาณาจักรของคนไทยอาณาจักรแรกที่พบแลวทางแถบลุมแมน้ําเจาพระยา ซึ่งเปนสิ่งที่
แสดงใหเห็นวาถิ่นฐานเดิมของคนไทยอยูในดินแดนนี้มาตั้งแตดั้งเดิม อารยธรรมของคนไทย ในสมัย
ทวารวดี นาจะเปนวัฒนธรรมพื้นฐานที่สําคัญของอาณาจักรไทยทางตอนกลางของลุมแมน้ําเจาพระยาใน
สมัยตอๆ มา เชน อาณาจักรละโว อาณาจักรอโยชฒปุระ อาณาจักรอโยธยา ซึ่งเปนอาณาจักรสําคัญๆ
ทางแถบลุมแมน้ําเจาพระยาตอนลาง เทาที่สืบคนไดในขณะนี้ ความเกี่ยวพันประการหนึ่งที่นาสังเกต คือ
นามของเมืองหรืออาณาจักรจะเปนอโยชฒปุระ หรืออโยธยา หรืออยุธยาก็ตาม ลวนแตมีความเกี่ยวพันกับ
ชื่อทวารวดีทั้งสิ้น เชน กรุงทวารวดีศรีอโยธยา เปนตน
๒.๑.๓ ศาสตราจารย พอล เบเนดิค นักภาษาศาสตร ชาวอเมริกัน ไดพยายามศึกษา
เรื่อง การอพยพโยกยายถิ่นฐานของชนชาติไทย เพื่อหาคําตอบที่วาทําไมจึงมีคนกลุมที่พูดภาษาไทย
กระจัดกระจายในดินแดนตาง ๆ เชน ในแควนอัสสัม รัฐฉาน ตอนใตของจีน ตอนบนของเวียดนาม ใน
ลาว และในประเทศไทย ศาสตราจารย พอล เบเนดิค ไมเห็นดวยกับการจัดตระกูลภาษาไทย วาอยูใน
กลุมภาษาจีน-ธิเบต แตไดจัดใหม เรียกวา ภาษาตระกูลกาได (Kadai) โดยใหความเห็นวาภาษาไทยมี
สวนคลายภาษาจีน-ธิเบต นอยมาก แตคลายคลึงกับภาษาของชนกลุมตาง ๆ เชน ไทยในประเทศไทย
ไทยในจีน ในพมา ในอินเดีย ในอินโดนีเซีย และในเวียดนาม ศาสตราจารยเบเนดิค สันนิษฐานวาเมื่อ
ประมาณ ๔,๐๐๐-๓,๐๐๐ ปลวงมาแลว (ประมาณ ๑,๕๐๐-๑,๐๐๐ ปกอนพุทธกาล) ชนชาติไทยซึ่งมีถิ่น
ฐานดั้งเดิมอยูในดินแดนไทยปจจุบัน ไดอพยพออกจากถิ่นฐานเดิม เนื่องจากถูกพวกชาติตระกูลมอญ
เขมร ซึ่งไปจากอินเดีย รุกรานจนแตกแยกไปเปน ๒ ทาง คือ
(๑) อพยพขึ้นเหนือ ไปตั้งถิ่นฐานทางแถบมณฑลเสฉวน เซนสี และฮูเป เปนตน
คนไทยกลุมนี้ตอมาถูกจีนรุกรานจึงอพยพลงทางใตอีก โดยไปตั้งถิ่นฐานตามที่ตาง ๆ กันเชน ในยูนนาน
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ของจีน ในอินเดียแถบแควนอัสสัม ในรัฐฉาน รวมทั้งทางแถบมณฑลชายทะเลของจีน เชน
กวางสี
(Kwangsi) ไกวเจา (Kweichow) กวางตุง (Kwangtung) และเกาะไหหลํา (Hainan) รวมทั้งตังเกี๋ย
(Tongking)
(๒) อพยพลงใต ลองไปตามแหลมมลายู เขาไปตั้งหลักแหลงตามหมูเกาะตาง ๆ ซึ่ง
ปจจุบันเปนประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย

๒.๒. พวกที่เชื่อวาคนไทยมีถิ่นเดิมอยูบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ของประเทศ
ไทย

หรือมิฉะนั้นก็อาจเปนบริเวณใกลเคียงประเทศไทย เชน อินโดจีน หรือคาบสมุทรมลายู แลว
คอยๆ แพรกระจายไปทางใตและทางตะวันตกของอินโดจีน และตอนใตของจีน พวกที่มีความเชื่อเชนนี้
สวนใหญเปนนักวิชาการดานการแพทย ที่ศึกษาจากหมูเลือดและยีน ซึ่งพบวา คนไทยมีหมูเลือดคลายคลึง
กับคนที่อยูทางชวาตอนใตมากกวาจีนทางเหนือ
จากแนวคิดที่กลาวมาทั้งหมดจึงยังไมสามารถจะหาขอยุติได อยางไรก็ตามความคิดที่วาถิ่นเดิม
ของไทยอยูในบริเวณมณฑลเสฉวน จะเปนที่ยอมรับกันมากในหมูนักวิชาการ ทั้งชาวไทยและตาง
ประเทศ สวนทฤษฎีที่เชื่อวา คนไทยมีถิ่นฐานเดิมอยูบริเวณเทือกเขาอัลไต ไมนาจะเปนไปไดเพราะ
อารยธรรมบริเวณนั้นมีความคลายคลึงกับอารยธรรมของชาวเปอรเซียมากกวาคนไทย สําหรับทฤษฎีอื่น ๆ
นั้นยังไมเปนที่ยอมรับกันเทาใดนัก เพราะหลักฐานยังมีนอยมาก
เรื่องราวของอาณาจักรไทยในสมัย พ.ศ. ๑๔๐๐ เปนตนมา มีหลักฐานมากขึ้น แตหลักฐานสวน
ใหญเปนลักษณะของตํานาน เชน ตํานานโยนก วามีพระเจาพรหมเปนหัวหนาของคนไทยพวกหนึ่ง นํา
พวกไทยลงมารบไดดินแดนในมณฑลพายัพจากขอม ซึ่งมีอํานาจอยูกอน และไดสรางเมืองฝางขึ้น ไทยที่
อยูทางเหนือจึงไดอพยพตามลงมาเรื่อย ๆ ตอมาพวกรามัญยกทัพมาตีไทย พระเจาไชยศิริซึ่งเปนเชื้อสาย
ของพระเจาพรหมผูครองเมืองฝาง
สูไมไดจึงอพยพลงมาที่เมืองรางชื่อเมืองแปบ
(อยูแขวงเมือง
กําแพงเพชร) และตั้งนครใหมขึ้นที่นี่ เรียกชื่อวา เมืองไตรตรึงษ อีกตํานานหนึ่งกลาววา ราชธิดาเจา
เมืองแปบ ไดสวามีเปนคนเข็ญใจ ชื่อนายแสนปม จึงถูกขับออกจากเมือง นายแสนปมมาตั้งเมืองชื่อ เมือง
เทพนคร ครองราชยมีพระนามวา พระเจาสิริไชยเชียงแสน ตอมาไดพระโอรสองคหนึ่ง พระองคทรงทําอู
ดวยทองคําใหพระโอรสองคนี้นอน จึงไดนามวาพระเจาอูทอง และไดสืบราชสมบัติสืบมา ตอมาเกิดโรค
ระบาดขึ้น จึงยายราชธานีมาตั้งที่หนองโสน (คือกรุงศรีอยุธยา) เมื่อ พ.ศ. ๑๘๑๙
ในระยะเดียวกันนี้ คนไทยซึ่งอยูทางตอนเหนือไดตั้งกรุงสุโขทัยเปนเมืองหลวงพวกหนึ่ง อีก
พวกหนึ่งตั้งเมืองหลวงขึ้นที่เชียงใหม ตอมาไทยสุโขทัยมีความเจริญรุงเรืองยิ่งกวาพวกอื่น ก็ไดตั้งวงศ
พระรวงหรือวงศสุโขทัย มีพระมหากษัตริยที่ทรงอานุภาพมากคือ พอขุนรามคําแหงมหาราช ตั้งแต พ.ศ.
๑๘๐๐ ถึง พ.ศ. ๑๙๒๐ กรุงสุโขทัยก็ดอยอํานาจลงในสมัยพระเจาไสยลือไทย แตไทยอยุธยากลับเรือง
อํานาจขึ้น โดยเริ่มตั้งแตพระเจาอูทองตั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี พ.ศ. ๑๘๙๓ ทรงพระนามวา สมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ ๑ แลวมีพระมหากษัตริยราชวงศตาง ๆ ไดครองราชยตอมาจนถึง พ.ศ. ๒๓๑๐ จึงไดเสีย
กรุงศรีอยุธยาแกพมา ตอมาพระเจาตากสินมหาราชไดกอบกูอิสรภาพไดภายใน ๑ ป และยายราชธานีมา
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ตั้งที่กรุงธนบุรี ครองราชยอยูไดเพียง ๑๕ ป เกิดจลาจลวุนวายขึ้นในพระนคร สมเด็จพระพุทธยอดฟา
จุฬาโลกมหาราชทรงปราบปรามไดสําเร็จและขึ้นครองราชยเปนรัชกาลที่ ๑ ตนราชวงศจักรี ยายราชธานี
มาตั้งทางฝงตรงขามนครหลวงเกา เมื่อ พ.ศ. ๒๓๒๕ คือ กรุงเทพมหานคร

ภาษาไทยและชนชาติไทย
เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวา ภาษาพูด คือ ภาษาที่แทจริงและดั้งเดิมของมวลมนุษยชาติ มีหลักฐาน
ทางประวัติศาสตรจํานวนมากที่ยืนยันถึงความเปนมาของชนชาติไทยเอาไวตรงกันประการหนึ่ง ก็คือ ชน
ชาติไทยมีอายุของชาติไมต่ํากวา ๓,๐๐๐ ป ความจริงนี้แสดงวา ภาษาไทยจะตองมีมานานเชนเดียวกันกับ
อายุของชาติ เพราะภาษาคือเอกลักษณที่สําคัญที่สุดที่บงบอกถึงความเปนชาติ ภาษาที่ใชพูดกันอยูในโลก
นี้มีเปนจํานวนมากมายหลายภาษา บางภาษาอาจจะมีลักษณะคลายคลึงกัน บางภาษาก็แตกตางกัน ภาษา
ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน อาจจะสืบเนื่องมาจากแหลงเดียวกัน หรืออาจวิวัฒนาการมาจากภาษาเดียวกัน
วิธีการจําแนกภาษามีอยู ๒ วิธีคือ ๑. จําแนกตามรูปลักษณะของภาษา และ ๒. จําแนกตามตระกูลภาษา

๑. การจําแนกภาษาตามรูปลักษณะของภาษา ๒
เปนการจําแนกภาษาโดยพิจารณาลักษณะของคําในภาษาเปนเกณฑ
วิธีนี้นักภาษาศาสตร
(Linguists) ไดจําแนกภาษาทั้งหลายในโลกออกเปน ๔ ประเภท คือ ภาษาคําโดด (Isolating Language)
ภาษามีวิภัตติปจจัย (Inflectional Language) ภาษาคําติดตอ (Agglutinative Language) และภาษาคําควบ
มากพยางค (Poly-synthetic Language) สําหรับภาษาไทย นักภาษาศาสตรจัดใหอยูในประเภทภาษาคํา
โดด (Isolating Language) มีรูปลักษณะที่เดนเปนพิเศษ คือถอยคําในภาษาสวนใหญจะเปนคําพยางคเดียว
(Monosyllables) และเปนภาษาเสียงดนตรี (Tonal Language) คือมีหนวยเสียงวรรณยุกต แตกตางจาก
ภาษามอญ เขมร ชวา มลายู บาลี สันสกฤต และภาษาของชาวตะวันตก เพราะภาษาเหลานั้นลวนไมมี
หนวยเสียงวรรณยุกต ภาษาคําโดดที่สําคัญ ไดแก ภาษาไทย ภาษาจีน ภาษาเวียดนาม เปนตน
สําหรับภาษาจีนซึ่งชนชาติเจาของภาษามีความเกี่ยวของทางประวัติศาสตรกับชนชาติไทย มาเปน
เวลานับพันป และเปนภาษาคําโดดเชนเดียวกัน มีหนวยเสียงวรรณยุกตเชนเดียวกับภาษาไทย ตางกันตรง
ที่มีระดับเสียงสูงต่ํามากระดับกวาภาษาไทย นอกจากนั้นยังมีความแตกตางกันอยางมากทางดานการเรียง
ลําดับคําและอื่น ๆ อีกหลายเรื่อง ดังนั้น แมภาษาทั้งสองจะถูกนักภาษาศาสตรจัดไวในตระกูลเดียวกัน
คือ ตระกูลไทย-จีน เพราะมีรูปลักษณะของภาษาใกลเคียงกันมาก จึงมีคนจํานวนไมนอยที่เขาใจคลาด
เคลื่อนวาไทยกับจีนเปนชนชาติเชื้อสายเดียวกัน หรือเขาใจวาภาษาไทยกับภาษาจีนมีกําเนิดมาจากบรรพ
บุรุษเดียวกัน แทที่จริงตระกูลภาษากับตระกูลของคนนั้นมิใชเรื่องเดียวกัน ดังนั้น เมื่อศึกษาความเปนมา
ของภาษาไทยจึงไมมีสวนเกี่ยวของกับภาษาจีนมากนัก

๒

หนา ๒๘.

พระยาอนุมานราชธน. นิรุกติศาสตร ภาค ๑. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพสวนทองถิ่น, ๒๕๑๐).
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ภาษาของชนชาติไทยแตครั้งอดีตกาล สมัยที่มีแตเพียงภาษาพูดนั้น ยอมจะมีความแตกตางกัน
ไปในแตละทองถิ่น เปนเพราะอิทธิพลของภาษาของชนชาติอื่นที่คนไทยมีความสัมพันธดวยอยางไรก็ตาม
รูปลักษณะที่สําคัญของภาษาไทยยังคงเดนชัด และสามารถใชติดตอสื่อสารกันไดระหวางชนชาติไทยที่
กระจัดกระจายอยูทั่วไปในภูมิภาคสวนนี้ของโลก

๒. การจําแนกภาษาอีกวิธีหนึ่งคือจําแนกตามตระกูลภาษา๓
เปนการจําแนกโดยยึดความสัมพันธของภาษาเปนหลัก วิธีนี้จะมีตระกูลภาษาตาง ๆ มากมาย
เชน ภาษาตระกูลอินโด-ยูโรเปยน (Indo-European) ภาษาตระกูลแฮมิโต-เซมิติก (Hamito-Semetic) ภาษา
ตระกูลซิโน-ทิเบตัน (Sino-Tibetan) ภาษาตระกูลไต (Tai) ภาษาตระกูลมอญ-เขมร (Mon-Khmer)
ภาษาตระกูลออสโตร-ไท (Austro-Tai) ภาษาตระกูลมาลาโย-โพลิเนเซียน (Malayo-Polonesian) ภาษา
ตระกูลออสเตรเลียน (Australian) ภาษาตระกูลปาปวน (Papuan) ภาษาตระกูลเจเปนนิส (Japanese) ภาษา
ตระกูลอัฟริกัน (African) ภาษาตระกูลอเมรินเดียน (Amerindian) ฯลฯ และยังมีภาษาอีกมากมายที่ยัง
ไมไดนํามาจัดแบงตระกูล แตสําหรับภาษาไทยเรานั้นจัดอยูในกลุมภาษาตระกูลไท ซึ่งภาษาตระกูลนี้เปน
ภาษาที่ใชพูดกันอยูทั่วไปในเอเชียตะวันออกเฉียงใต ผูพูดภาษาตระกูลไทกระจายอยูในประเทศตาง ๆ
๘ ประเทศ คือ จีน พมา อินเดีย เวียดนาม เขมร ลาว ไทย และมาเลเซีย ตั้งแตแควน ยูนนานตอนใต
ของประเทศจีนเขาไปถึงรัฐฉานของประเทศพมา รัฐอัสสัมของอินเดีย และจากรัฐฉานเขามายังประเทศ
ไทยจนมาถึงประเทศมาเลเซีย จากแควนยูนนาน กวางสีไปถึงประเทศลาว เวียดนาม และเขมร ซึ่ง
ภาษาตระกูลนี้แบงออกเปน ๓ สาขา คือ ๔
๑. สาขาตะวันตกเฉียงใต (The Southwestern group) เปนภาษาตระกูลไท ที่ใชพูดในประเทศ
เวียดนาม พมา ลาว ไทย อินเดีย มีภาษาไทย (Siamese) ลาว (Lao) ไทยดํา (Black Tai) ไทขาว
(White Tai) ไทลื้อ (La) ไทอาหม (Ahom) ชาน (Sham)
๒. สาขากลาง (The Central group) คือ ภาษาตระกูลไทที่ใชพูดในแถบบริเวณระหวางจีนและ
เวียดนามใต มีภาษาไท (Tay) โท (Tho) ไทนุง (Tai Nung) ลุงโจว (Lung-Chow) เทียนเปา (Tienpao) ยุงชุน (Yung-chun)
๓. สาขาเหนือ (The Northern Group) คือภาษาไทยที่ใชพูดในแถบบริเวณตะวันตกเฉียงใตของ
จีน มีภาษาภูมิง (Wu-ming) เชียนเชียง (Chien-Chiang) เซเฮง (Tse-heng) ลิงยุน (Ling-Yun) ซีลิน
(Tsi-lin) เทียนโจว (Tien-chow) และโปอาย (Po-ai)
๓

เปรมจิต ชนะวงศ. วิเคราะหการใชคําและการเรียงคําในภาษาถิ่นใต : ชุมพรและนครศรีธรรมราช.
(วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๓). หนา ๔.
๔
Fang kuei li “Classification by Vocabulary : Tai Dialects” An Topological Linguistics.
Vol.1. No.2, p.p. 15-21.
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ภาษาไทยทั้ง ๓ สาขานี้ กลุมที่มีผูพูดมากที่สุดคือสาขาตะวันตกเฉียงใตเปนภาษาตระกูลใหญ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะภาษาไทยที่พูดอยูในประเทศไทยเปนภาษาในตระกูลนี้

เอกลักษณของภาษาไทย
ภาษาไทยเปนภาษาในกลุมภาษาคําโดด ตระกูลไท มีเอกลักษณโดยเฉพาะ ดังนี้
๑. ระบบเสียงในภาษาไทยมี ๓ ประเภทคือ เสียงพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต
๒. คําพื้นฐานในภาษาไทยเปนคําพยางคเดียว อาทิ คําเรียกเครือญาติ เชน พอ แม พี่ นอง ปู
ยา ตา ยาย ลูก หลาน คําสรรพนาม เชน มึง กู เรา เขา แก เอ็ง ขา คําเรียกอวัยวะในรางกาย
เชน หัว ผม ตา หู ปาก ลิ้น ฟน แขน ขา คําบอกกิริยาอาการ เชน นั่ง นอน ยืน ยาง คลาน ย่ํา
เหยียบ กิน เลน คําบอกจํานวน เชน อาย ยี่ สาม สิบ รอย พัน ลาน คําเรียกชื่อเครื่องใชในบาน
เชน หมอ ไห ถวย ชาม โอง โถ ถาด ฯลฯ
๓. คํามีเสียงสูงต่ําตางกัน ความหมายก็จะตางกัน เชน ขา ขา ขา คา, ปา ปา ปา ปา ฯลฯ
๔. มีวิธีการสรางคําใหมโดยการประสมคํา เชน น้ํา + ปลา = น้ําปลา, ลูก + น้ํา = ลูกน้ํา
หาง + เสือ = หางเสือ, พัด + ลม = พัดลม ฯลฯ
๕. คําในภาษาไทยถือเปนคําสําเร็จรูป นําไปใชในประโยคไดทันที โดยไมตองมีการเปลี่ยน
แปลงรูปคํา ถาตองการบอกรายละเอียดเกี่ยวกับ เพศ พจน กาล จะตองใชคําอื่นมาประกอบ
๖. การเรียงลําดับคําในประโยคเปนเรื่องสําคัญของภาษาไทย โดยเรียงคําแบบประธาน + กริยา
+ กรรม ถาเรียงคําสับที่กันความหมายจะเปลี่ยนไป
๗. ภาษาไทยมีคําลักษณะนามใช และจะอยูหลังจํานวนนับ เชน ขวด ๒ ใบ, พระพุทธรูป ๒
องค, ฟน ๓๒ ซี่, แมว ๕ ตัว ฯลฯ
๘. คําขยายในภาษาไทยจะวางไวตามหลังคําที่ถูกขยาย เชน เด็กซน เสื้อสวย วิ่งเร็ว
๙. การใชคําในภาษาไทยใชตามระดับชั้นของบุคคลในสังคม คือ มีคําราชาศัพทและคําสุภาพใช
เปนการใชภาษาตามความนิยมของสังคมไทย
ตัวอยาง๕
คําสามัญ
คําสุภาพ
คําราชาศัพท
กิน
รับประทาน
เสวย
ตาย
ถึงแกกรรม
สวรรคต
ตีน
เทา
พระบาท
เลือด
โลหิต
พระโลหิต
หัว
ศีรษะ
พระเศียร
เหลา
สุรา
น้ําจัณฑ
๕

เปรมจิต ชนะวงศ. เรื่องเดิม. หนา ๓๐.
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ลักษณะของภาษาไทยที่กลาวมานี้นับเปนเอกลักษณเฉพาะของภาษาไทยซึ่งจะแตกตางจากภาษา
อื่นๆ

ภาษาไทยนอกประเทศไทย
เนื่องจากชนชาติไทยไดอพยพไปตามถิ่นตาง ๆ ดังไดกลาวแลว จึงมีคนพูดภาษาตระกูลไทย
กระจัดกระจายอยูนอกประเทศไทยอีกมาก ถาจะแบงภาษาไทยที่พูดกันอยูนอกประเทศไทย ออกเปนกลุม
ตาง ๆ ตามลักษณะทางภูมิศาสตร จะแบงได ๕ กลุม คือ
๑. ภาษาไทยกลุมตะวันตก
๒. ภาษาไทยกลุมแมน้ําโขงตอนกลาง
๓. ภาษาไทยกลุมที่ราบสูง
๔. ภาษาไทยกลุมตะวันออก
๕. ภาษาไทยกลุมไทยกะได
ภาษาไทยทั้ง ๕ กลุม มีขอมูลสังเขปดังตอไปนี้
๑. ภาษาไทยกลุมตะวันตก (Western Group) เปนภาษาไทยถิ่นตาง ๆ ที่สวนใหญพูดกันอยูใน
ประเทศพมาตอนเหนือ และรัฐอัสสัมในประเทศอินเดีย เชน ภาษาไทยอาหม (Ahom) อยูในรัฐอัสสัม
ของอินเดีย ภาษาไทยคําตี่ (Hkamti Shans) ใชพูดกันอยูทางเหนือสุดของพมาและอีกพวกหนึ่งพูดอยู
ใกลพรมแดนทิเบตเชิงเขาหิมาลัย ภาษาชานจีน (Chinese Shan) หรือไตแข อยูบริเวณชายแดนยูนนาน
ตามลําน้ําไทปงและสาละวิน ภาษาชานพมา (Burmese Shan) หรือภาษาไตใหญ หรือเงี้ยว อยูทางเหนือ
ของรัฐชานทางเหนือของประเทศพมา ภาษาไทยรง (Tairong) อยูทางตอนเหนือเยื้องไปทางทิศตะวันตก
ของรัฐอัสสัมของอินเดีย ภาษาไทยโนรา (Nora) มีพูดในรัฐอัสสัมของอินเดีย ภาษาไทยอายตน (Aiton)
มีพูดในรัฐอัสสัมของอินเดีย ภาษาไทยพาเก (Pake) พูดอยูใน รัฐอัสสัมของอินเดีย เชน เดียวกัน
๒. ภาษาไทยกลุมแมน้ําโขงตอนกลาง (Central Makong River Group) เปนภาษาไทยถิ่นที่พูด
อยูแถบที่ราบลุมแมน้ําโขง นับตั้งแตพมาลงไปทางตอนเหนือของลาว เลยไปถึงประเทศเวียดนาม ซึ่งมี
ภาษาไทยเหนอ (Nua, No, Nu) อยูทางยูนนานตะวันตกเฉียงใตระหวางแมน้ําโขงกับแมน้ําสาละวิน
ภาษาไทยลื้อ (Lu) พูดอยูในสิบสองปนนาแลวมาอยูในรัฐชานเมืองยอง ประเทศพมาและในประเทศลาว
(ที่มาอยูในประเทศไทย ไดแก แถบอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา และอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย)
ภาษาไทยขืน (Khun) หรือไตเขิน เปนภาษาของชาวเชียงตุงในพมา ภาษาไทยลาว (Laotian Tai) ไดแก
ภาษาไทยที่พูดในประเทศลาวทั้งหมด
๓. ภาษาไทยกลุมที่ราบสูง (Central upland Group) เปนกลุมที่พูดอยูในประเทศลาวและเวียด
นาม ไดแก ภาษาไทยดํา (Black Tai) หรือลาวโซง อยูในเวียดนามและลาว ภาษาไทยขาว (White Tai)
พูดอยูในเวียดนาม ภาษาไทยแดง (Red Tai) พูดอยูในประเทศเวียดนามภาคเหนือในแถบเมืองแดงและ
ในประเทศลาว ภาษาไทยซําเหนือ (Sam Neua) มีพูดอยูในเมืองหัวพันทั้งหกในเขตซําเหนือและเมือง
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หลวงพระบาง ประเทศลาว ภาษาไทยพวน (Phuan) มีพูดอยูในเมืองพวน จังหวัดเชียงขวาง ประเทศ
ลาว ภาษาผูไทย (Phu Thai) มีพูดอยูในประเทศลาวและเวียดนาม ภาษาไทยญอ (Nyo, Yo) มีพูดอยู
ในเมืองคําเกิดประเทศลาว ภาษาไทยโยย (Yooy) มีพูดในประเทศเวียดนามและลาว
๔. ภาษาไทยกลุมตะวันออก (Eastern Group) ภาษาไทยกลุมนี้สวนใหญมีพูดในจีน และใน
เวียดนาม ไดแก ภาษาไทยยอย (Yoi) พูดอยูในจังหวัดไกวเจาประเทศจีน ภาษาไทยจวง (Chuang) มีพูด
อยูในมณฑลกวางสี ประเทศจีน ภาษาไทยกํา (Kam, Nin, Kam Tung, Tung-Jen) ผูพูดภาษานี้สวน
ใหญตั้งหลักแหลงอยูทางตะวันออกเฉียงใตของเมืองไกวเจา และกระจายไปอยูใกลๆ แถบเมืองฮูนานและ
กวางสี ภาษาไทยโท (Tho) อยูแถบชนบทในประเทศเวียดนามเหนือทางตะวันออกของแมน้ําแดง ภาษา
ไทยชองเกีย (Chong Kia, Trung-Cha) มีถิ่นฐานอยูทางแถบชายแดนระหวางเวียดนามและจีน ภาษา
ไทยนุง (Nung) มีพูดอยูในประเทศจีนและเวียดนาม ภาษาไทยญัง (Nhang, Nyang) อยูติดกับชายแดนจีน
และเวียดนามเหนือตามลําน้ําแดงตั้งแตยูนนานไปถึงเวียดนาม ภาษาไทยทาวลาว (Tou Lao, Thu Lao)
พวกนี้อยูในแถบซองไก พรมแดนจีนติดตอกับเวียดนามเหนือทางอาวตังเกี๋ย ภาษาไทยปาอีหรือปายี่
(Pa-y, Padi) ไดแกไทยพวกหนึ่งที่อยูในเวียดนามตอนเหนือ สวนใหญอพยพมาจากจีนและสวนมากจะ
อยูในแถบภูเขาปาคา และในบริเวณเมืองขวางหรือเมืองขวง ใกลพรมแดนจีน
๕. ภาษาไทยกลุมไทยกะได (Tai Kadai) มีพูดสวนใหญบนเกาะไหหลําของจีน ไดแก ภาษา
ไทยลี (Li) เปนชาวไทยพวกหนึ่งที่อยูในเกาะไหหลํา แถบภูเขาตอนใตของเกาะ ภาษาไทยเกลาว
(Kelao, Khalao, Thu) สวนใหญอยูแถบตะวันตกเฉียงเหนือติดกับพรมแดนจีน ภาษาไทยลักกะหรือละ
เกีย (Lagua หรือ ManLagua) พูดอยูในแถบภูเขาเล็ก ๆ ในตอนเหนือของแมน้ําแดง ระหวางชายแดน
เวียดนามและยูนนาน ภาษาไทยลาตี (Lati) ไทยพวกนี้จะอยูบนเขาเล็กๆ ทางตอนเหนือของแมน้ําแดง
ระหวางชายแดนเวียดนามและแควนยูนนานในจีน ใกล ๆ กับเมืองฮาเกียง

ภาษาไทยในประเทศไทย
ภาษาไทยที่พูดกันในประเทศไทยนั้น เปนภาษาไทยกลุมใต (Southern Group) หรือเรียกวา ภาษา
ไทยสยาม (Siamese Tai) เปนภาษาไทยที่พูดอยูในประเทศไทยทั้งหมด โดยมีภาษาไทยภาคกลางที่ใช
เปนภาษาทางราชการหรือเรียกวา ภาษาไทยมาตรฐาน แลวยังมีภาษาไทยถิ่นตาง ๆ อีกมากมายที่พูดอยูใน
ประเทศไทย ภาษาถิ่นเปนภาษายอยของภาษาที่คนสวนใหญพูดกันในแตละประเทศหรือในแตละทองถิ่น
ของประเทศ ซึ่งจะเปนภาษาที่พูดแตกตางกันออกไปตามทองถิ่นตางๆ ที่เจาของภาษาถิ่นนั้น ๆ ตั้งหลัก
แหลงอยู แตสามารถพูดจาติดตอสื่อความกันโดยใชภาษาถิ่นของตนรูเรื่องกันได เพราะภาษาถิ่นก็คือ
ภาษาที่มีลักษณะทั่วไปเหมือนกันหรือคลายคลึงกันมากที่สุด และเจาของภาษามีความสัมพันธทางเชื้อ
ชาติอยางใกลชิดกันมาแตดั้งเดิม จนเจาของภาษาถิ่นนั้น ๆ สื่อความซึ่งกันและกันโดยใชภาษาถิ่นของตน

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม ๓๐

พอรูเรื่องกันได แมจะอยูคนละทองถิ่นคนละภูมิภาคก็ตาม ภาษาไทยถิ่นตาง ๆ ที่มีพูดอยูในประเทศไทย
นอกเหนือไปจากภาษาไทยภาคกลางหรือเรียกวาภาษาไทยสยาม ซึ่งเปนภาษาทางราชการแลวมีดังนี้ ๖
๑. ภาษาไทยถิ่นใต (Southern Thai Dialect) ไดแก ภาษาไทยที่พูดโดยคนไทยสวนใหญ
บริเวณภาคใตของประเทศไทย นับตั้งแตจังหวัดชุมพรลงไปจนถึงชายแดนประเทศมาเลเซีย รวม ๑๔
จังหวัด
๒. ภาษาไทยตากใบ (Thai Tak Bai) หรือภาษาเจะเห เปนภาษาไทยถิ่นหนึ่งที่พูดโดยคนไทย
สวนใหญที่อยูบริเวณอําเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส และที่อยูในพื้นที่ตั้งแตอําเภอปะนาเระ อําเภอมายอ
กิ่งอําเภอทุงยางแดง อําเภอสายบุรี และกิ่งอําเภอไมแกน ในจังหวัดปตตานี และคนไทยที่อยูตามเขต
อําเภอตาง ๆ ในจังหวัดนราธิวาส ภาษาไทยตากใบจะมีลักษณะที่เปนเอกลักษณของตนเองไมเหมือนกับ
ภาษาไทยถิ่นใตทั่วไป
๓. ภาษาไทยถิ่นอีสาน (Northeastern Thai Dialect) ภาษาไทยถิ่นอีสาน ไดแก ภาษาไทยลาว
ที่พูดโดยคนไทยสวนใหญ ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย คนไทยในประเทศไทยนิยม
เรียกภาษาไทยถิ่นนี้วา ภาษาอีสาน หรือ ภาษาลาว มีพูดในพื้นที่ไมต่ํากวา ๑๖ จังหวัด ในภาคตะวันออก
เฉียงเหนือของประเทศไทย
๔. ภาษาไทยญอ (Thai Yo, Thai Nyo) เปนภาษาถิ่นหนึ่งของภาษาถิ่นตระกูลไทยกลุมภาษา
ลาว ชาวไทยญอไดอพยพมาจากเมืองคําเกิด ประเทศลาวเขามาสูประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ ๓ ผูพูด
ภาษาไทยญอในปจจุบันอยูหลายจังหวัดในภาคตะวันอออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เชน ที่อําเภอทา
บอ จังหวัดหนองคาย อําเภอทาอุเทน อําเภอเรณู อําเภอศรีสงคราม อําเภอนาหวา จังหวัดนครพนม และ
หลายอําเภอในจังหวัดสกลนคร อําเภอธัญประเทศ จังหวัดปราจีนบุรี และที่อําเภอหนองแค จังหวัด
สระบุรี
๕. ภาษาไทยโยย (Thai Yooy) มีพูดอยูทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย โดยเฉพาะบาง
หมูบานในเขตอําเภอวานรนิวาส อําเภอพังโคน และกิ่งอําเภออากาศอํานวย จังหวัดสกลนคร ชาวไทยโยย
ไดอพยพจากประเทศลาวเขามาสูประเทศไทย ในสมัยรัชกาลที่ ๓-๔ นี่เอง
๖. ภาษาไทยพวน (Thai Phuan) คนไทยภาคกลางนิยมเรียกภาษานี้วา ลาวพวน ผูพูดภาษานี้
เดิมอยูที่เมืองพวน จังหวัดเชียงขวาง ประเทศลาว ไดอพยพมาอยูในประเทศไทยหลายรอยปมาแลว ผูพูด
ภาษานี้อยูในพื้นที่หลายจังหวัด เชน สุโขทัย กําแพงเพชร อุทัยธานี พิจิตร ชัยนาท สิงหบุรี ลพบุรี
สระบุรี นครนายก ปราจีนบุรี อางทอง เพชรบุรี สุพรรณบุรี เลย อุดรธานี หนองคาย แพร ฯลฯ
๗. ภาษาผูไทย (Phu Thai) ผูพูดภาษานี้เดิมอยูในแควนสิบสองจุไทย ประเทศลาวและเวียด
นาม อพยพเขามาอยูในประเทศไทย อยูหลายจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เชน
๖

เรืองเดช ปนเขื่อนขัติย. ภาษาถิ่นตระกูลไทย. (กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อ
พัฒนาชนบท. มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๐). หนา ๑๓๔.
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อําเภอธาตุพนม คําชะอี นาแก และศรีสงคราม จังหวัดนครพนม อําเภอพรรณานิคม วาริชภูมิ และ
วานรนิวาส จังหวัดสกลนคร จังหวัดอุดรธานี หนองคาย อุบลราชธานี และกาฬสินธุ
๘. ภาษาไทยกะเลิง (Thai Kalerng) ภาษานี้จัดอยูในกลุมภาษาลาว สันนิษฐานวาชาวไทยกะเลิง
อพยพมาจากประเทศลาวมาอยูประเทศไทยเมื่อประมาณรอยกวาปนี้เอง ปจจุบันไทยกะเลิงตั้งบานเรือน
อยูในเขตพื้นที่อําเภอกุดบาก และอําเภอเมือง จังหวัดสกลนคร และอําเภอนาหวาจังหวัดนครพนม
๙. ภาษานครไทย (Nakhon Thai) ผูพูดภาษานี้สวนใหญอยูในเขตอําเภอนครไทย อําเภอชาติ
ตระการ และบางหมูบานในเขตอําเภอวัดโบสถ จังหวัดพิษณุโลก อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ อําเภอ
หลมสัก จังหวัดเพชรบูรณ และอําเภอดานซาย จังหวัดเลย
๑๐. ภาษาไทยแสก (Thai Saek) มีผูพูดอยูเฉพาะในจังหวัดนครพนมเทานั้น ชาวไทยแสกเดิมมี
ถิ่นกําเนิดอยูที่เวียดนาม และอพยพมาอยูในลาว และบางพวกมาอยูในประเทศไทยสมัยอยุธยา มาอยูใน
ตําบลอาจสามารถ อําเภอเมือง จังหวัดนครพนม
๑๑. ภาษาไทยถิ่นเหนือ (Northern Thai Dialect) หรือเรียกวา ภาษาลานนา หรือภาษาไทยยวน
คนไทยที่พูดภาษานี้สวนใหญอยูในพื้นที่ ๘ จังหวัดในภาคเหนือของไทย ไดแก จังหวัดเชียงใหม
ลําพูน เชียงราย พะเยา แพร นาน ลําปาง แมฮองสอน บางอําเภอและหมูบานในเขตจังหวัดตาก
สุโขทัย และอุตรดิตถ ภาษาถิ่นนี้เจาของภาษานิยมเรียกภาษาของตนวา คําเมือง
๑๒. ภาษาไทยใหญ (Tai Yai) หรือเรียกวา ภาษาเงี้ยว หรือภาษาชาน ผูพูดภาษานี้เดิมอยูใน
รัฐชาน ประเทศพมา และไดเขามาอยูในประเทศไทยทางภาคเหนือ เชนที่จังหวัดแมฮองสอนมีมากที่สุด
รองลงมา ไดแก เชียงใหมและเชียงราย และบางพื้นที่ในจังหวัดตาก พิษณุโลก และพิจิตร
๑๓. ภาษาไทยหยา (Tai Ya) ผูพูดภาษานี้เดิมอยูที่เมืองหยาในมณฑลยูนนานหรือคุนหมิง เขต
ติดตอระหวางประเทศจีนกับเวียดนามภาคเหนือ ไดอพยพเขามาสูประเทศไทยทางอําเภอแมสาย จังหวัด
เชียงราย เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๗๐–๒๔๗๙ มีผูพูดภาษานี้อยูใน ๒ หมูบาน คือ หมูบานน้ําบอขาวและ
หมูบานปาสักขวาง ตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
๑๔. ภาษาไทยขืน (Tai Khuen หรือ Tai Khun) เปนภาษาที่พูดอยูในเขตเชียงตุง ประเทศพมา
ไดอพยพมาอยูในทองที่เขตอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย และที่อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม
๑๕. ภาษาไทยลื้อ (Tai Lu) ผูพูดภาษานี้เดิมอยูในแควนสิบสองพันนา มณฑลยูนนาน
ประเทศจีน ตอมาบางสวนไดอพยพเขาสูลาวและรัฐชาน ประเทศพมา บางสวนอพยพสูประเทศไทย โดย
เฉพาะทางภาคเหนือของไทย เชน ที่อําเภอเชียงมวน อําเภอปง ตําบลหยวน บานน้ําแวน ฯลฯ อําเภอ
เชียงคํา จังหวัดพะเยา ที่ตําบลยางฮอม อําเภอเทิง บานทาขาม ตําบลมวงยาย ตําบลปอ อําเภอเชียงของ
หลายหมูบานในเขตอําเภอเชียงแสน อําเภอแมสาย และบานสันมะแฟน อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
๑๖. ภาษาไทยยอง (Tai Yong) ภาษาไทยยองเปนภาษาถิ่นของภาษาไทยลื้อที่พูดอยูในเมือง
ยอง ชาวไทยยองอพยพเขามาอยูในลานนาไทยสมัยกูเอกราชจากพมา ปจจุบันมีอยูในจังหวัดลําพูนเปน
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สวนใหญ นอกนั้นอยูในจังหวัดเชียงใหมและเชียงราย รวมทั้งที่ตําบลสวนกลวย จังหวัดลําปาง ที่บาน
ถิ่น อําเภอเมือง จังหวัดแพร และที่อําเภอปว จังหวัดนาน
๑๗. ภาษาไทยดํา (Tai Dam) มีพูดสวนใหญในประเทศเวียดนามและลาว ไดอพยพมาสู
ประเทศไทย ๓ ครั้ง คือ สมัยกรุงธนบุรี จนถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ แหงกรุงรัตนโกสินทร และไปตั้งบาน
เรือนอยูในจังหวัดเพชรบุรีเปนแหงแรก ตอมาก็อพยพไปตามจังหวัดตาง ๆ ในภาคกลาง เชน นครปฐม
ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา นนทบุรี สระบุรี พิจิตร และสุโขทัย
๑๘. ภาษาไทยแดง (Tai Deang) ชาวไทยแดงมีภูมิลําเนาเดิมอยูบริเวณเดียวกันกับพวกไทยดํา
ในเวียดนาม ตอมาอพยพเขาสูภาคเหนือของลาว บางสวนอพยพเขาสูรัฐชาน ประเทศพมา และจากรัฐ
ชาน ไดอพยพเขามาตั้งรกรากอยูที่หมูบานสบรวก ตําบลเวียง อําเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย
ที่กลาวมานี้เปนภาษาไทยถิ่นตางๆ ที่มีพูดกันอยูในประเทศไทย นอกเหนือไปจากภาษาไทย
สยามที่พูดกันอยูในภาคกลางของประเทศไทยดังกลาวแลว

ภาษาไทยและอักษรไทย
๑. กําเนิดตัวอักษร
ตัวอักษรหรือตัวหนังสือ เปนเครื่องหมายที่มนุษยคิดขึ้นเพื่อใชเปนสัญลักษณแทนเสียงพูดใน
ภาษา ทั้งนี้เพราะเสียงพูดไมสามารถคงอยูไดนาน จึงมีผูพยายามคิดหาสัญลักษณตาง ๆ มาเขียนแทนเสียง
พูด อาทิ การทําเครื่องหมายบอกเรื่องราวไวตามผนังถ้ํา หนาผา แผนหิน เชน ภาพเขียนปลาใหญ
พรอมเครื่องมือจับสัตวน้ําที่ผาแตม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี ภาพวัวแดงที่ภูพานนอย อําเอ
บานผือ จังหวัดอุดรธานี ภาพวัวที่ถ้ําผายนต กิ่งอําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร๗
แตการใชสัญลักษณภาพดังกลาวรูเฉพาะบุคคลและสื่อสารไปไมไดไกล ตอมาเมื่อมีผูคนเริ่มรวม
กันเปนกลุม รูจักวาดสิ่งที่มองเห็นใหเปนรูปธรรม เพื่อสื่อความหมายไดดียิ่งขึ้น เชน วาดรูปคน หมาย
ถึง คน วาดรูปนก หมายถึง นก นั่นคือวาดรูปอะไรก็หมายถึง สิ่งนั้น ภาพที่วาดเพื่อสื่อสารนี้ เรียกวา
อักษรภาพ (Pictograhps) เชน หนังสือภาพของอียิปตหรือจีน๘ แตอักษรภาพก็ยังจํากัดไมสามารถสื่อ
ความหมายที่เปนนามธรรมได มนุษยจึงคิดสรางเครื่องหมายขึ้นแทน ใหเปนตัวหนังสือ เรียกวา อักษร
แทนความคิด (Ideographs) ซึ่งก็ยังมีปญหาในการสื่อสาร ตอมาอักษรภาพและอักษรความคิดคอยๆ
พัฒนาขึ้น โดยชาวอิยิปตสามารถคิดตัวอักษรขึ้นใชแทนเสียง เรียกวา อักษรแทนเสียง (Alphabet) แตก็ยัง
ไมสามารถแยกเอาตัวอักษรออกมาใชได จนกระทั่งราวป ๑๒๐๐ ป กอนคริสตกาล ชาวเฟนีเซียน ซึ่งตั้ง
ภูมิลําเนาอยูในบริเวณประเทศอิสราเอล ในปจจุบันไดพยายามคิดใชตัวอักษรแทนเสียงขึ้นโดยเลือกอักษร
๗

ธวัช ปุณโณทก. การอานจารึกสมัยตางๆ. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, ๒๕๓๕).

หนา ๒.
๘

นันตพร นิลจินดา, อักษรไทย (สกลนคร : สถาบันราชภัฏสกลนคร, ๒๔๔๒). หนา ๓.

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม  ๓๓

อีโรกลีฟ อักษรฮีเรติก และอักษรรูปลิ่ม ที่พัฒนาจากอักษรภาพมาปรับใชเปนภาษาของตน ในระยะแรก
มีอักษรใชแทนเสียงพยัญชนะ ๑๙ ตัว ไมมีสระ ๙ ดังตัวอยาง
อียิปต
โฟนีเซียน
กรีก
โรมัน (ลาติน)
นกฮูก
น้ํา
วัว
นก
รั้ว

ชาวเฟนีเซียนไดติดตอคาขายกับชนชาติตาง ๆ ทําใหอักษรเฟนีเซียนแพรกระจายไปทั่ว
และไดกลายเปนตนแบบของตัวอักษรแทนเสียงที่ดัดแปลงเปนอักษรกรีกโบราณ อักษรโรมัน อักษร
อังกฤษ เยอรมัน รัสเซีย ฝรั่งเศล รวมทั้งอักษรของชาติตาง ๆ ในเอเชียดวย ๑๐

ความเปนมาของอักษรไทย
ตัวอักษรของชาติในเอเชียที่พัฒนามาจากอักษรเฟนีเซียน ก็คือ อักษรพราหมี ซึ่งมีการเปลี่ยน
แปลงที่เห็นไดดังภาพ ๑๑
เฮียโรกลิฟฟค เฮียราติค เฟนีเซียน
กรีก
โรม
พราหมี
ก
ค
น
ธ

๙

ธวัช ปุณโณทก, เรื่องเดิม. หนา ๑๒.

๑๐

นันตพร นิลจินดา, เรื่องเดิม. หนา ๖.
๑๑
การศึกษาอักขรวิธีโบราณ. ( สาขาจารึกภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร, เอกสารสําเนา, มปป.)

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม ๓๔

อักษรพราหมีนี้ใชกันในประเทศอินเดีย สมัยพระเจาอโศกมหาราช (พ.ศ. ๑๗๑–๓๑๑) มีตัว
อักษรที่เปนพยัญชนะ สระ และเครื่องหมายอื่นๆ รวมกันถึง ๖๔ ตัว ดังตัวอยางอักษรพราหมี
ตัวอยางอักษรพราหมี

คําอาน
เทวาน ปเยน ปยทสิน ลาชิน วีสติวสาภิสิเตร
อตน อาคา จ มหียิเต หิท พุเธ ชาเต ลกฺยมุนีติ
สิลาวิคฑถี จา กาลาปต สีลาถเภจอุสปาปเต
หิท ภควํ ชาเตติ ลุมินิคาเม อุลิเก กเฏ อฐภาคิเย จ
คําแปล
พระเจาปยทัสสีผูเปนที่รักของทวยเทพ ผูไดอภิเษกแลว ๒๐ ป ไดเสด็จมาดวยพระองคเองทรง
แสดงความเคารพเพื่อใหรูกันวาพระพุทธเจาผูเปนศากยมุนีไดประสูติ ณ ที่นี้ รูปนางลาหินออนไดถูก
สลักไวแลว และเสาหินไดถูกยกขึ้นตั้งไวแลว หมูบานลุมพินีพระองคไดทรงกระทําใหปลอดภาษี และ
ใหเสียภาษีที่ดินเพียงเศษหนึ่งสวนแปดของรายไดจากที่นา เพราะวาพระภาคไดประสูติ ณ ที่นี้
ขอความดังกลาวปรากฏในศิลาจารึกที่ลุมพินี (Rummindei) ใกลเนาตันวา ของพระเจาอโศก
มหาราช ประมาณ พ.ศ. ๒๗๑–๓๑๑ โดยจารึกเปนภาษาปรากฤต ๑๒

ลักษณะของอักษรพราหมี
อักษรพราหมี ประกอบดวย พยัญชนะ สระ และอักขรวิธี ดังนี้
พยัญชนะ มี ๓๓ ตัว แบงเปนวรรคเชนเดียวกับภาษาบาลี ดังตัวอยางตอไปนี้

๑๒

ชูศักดิ์ ทิพยเกสร, จารึก และอักขรวิธีโบราณ. มปพ., ๒๕๒๗). หนา ๓๗.

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม  ๓๕

พยัญชนะ มี ๓๓ ตัว คือ

สระ มี ๙ ตัว คือ

อักขรวิธี ในกรณีที่ประสมกับพยัญชนะ สระดังกลาวจะลดรูปลงดังนี้

หลังจากสมัยพระเจาอโศกมหาราชแลว ประเทศอินเดียแบงออกเปน ๒ ฝาย คือ อินเดีย ฝาย
เหนือกับอินเดียฝายใต อักษรพราหมีที่อินเดียฝายเหนือนําไปดัดแปลงใหมีรูปเปนเหลี่ยมแตกตางจากเดิม
เรียกวา อักษรเทวนาครี

สวนอินเดียฝายใตไดดัดแปลงอักษรพราหมีใหเปนรูปโคง เรียกวา อักษรคฤนถ ดังตัวอยางจาก
ทานบัตรของพระเจานทิวรมาแหงราชวงศปลลวะพุทธศตวรรษที่ ๑๓ ดังตอไปนี้

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม ๓๖

เนื่องจากอักษรเทวนาครีและอักษรคฤนถวิวัฒนาการมาจากแหลงเดียวกัน จึงมีลักษณะที่คลายกัน
ดังตารางเปรียบเทียบตอไปนี้ ๑๓

๑๓

ชูศักดิ์ ทิพยเกสร, เรื่องเดิม. หนา ๑๕๓.

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม  ๓๗

ตอมาเมื่อราชวงศปลลวะ มีอํานาจขึ้นในอินเดียฝายใตราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑–๑๒ ไดพัฒนา
อักษรคฤนถ เปนอักษรปลลวะ ซึ่งมีลักษณะเปนตัวอักษรที่เรียบงายและสวยงาม ดังตัวอยาง

คําอาน สวฺสติศฺรีมเหนฺทฺรวกรม
มตฺตวิลาส ชยชยกกุ

ตัวอักษรปลลวะนี้ไดแพรกระจายมาในดินแดนสุวรรณภูมิ
จังหวัดนครปฐม หรือจารึกเยธมฺมา ซึ่งพบที่พระปฐมเจดีย ดังนี้

ดังหลักฐานในจารึกวัดโพธิ์ราง

คําอาน เย ธมฺมา เหตุปฺภวา ตํเหตุ ตถคโต อรหํ เตสฺโจ นิโรโธ เอวํ
วาทิ มหาสมฺปติ อิติปโสภควา อิรหํ
ตอมาในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๕ ชาติที่เจริญสูงสุดในดินแดนสุวรรณภูมิคือ ขอม ซึ่งไดดัด
แปลงอักษรปลลวะใหเปนเหลี่ยมเปนมุม และเพิ่มหนามเตยขึ้นบนตัวอักษร กลายเปนตัวอักษรที่เรียกวา
อักษรขอมพระนครหรืออักษรขอมโบราณ๑๔ ซึ่งมีลักษณะดังนี้
๑. เสนกลางของตัวอักษรปลลวะจะยาว เมื่อดัดแปลงเปนอักษรขอมโบราณจะหดใหเหลือเทา
บาอักษรที่ลากลงมา เชน

๑๔

อักษรปลลวะ

อักษรขอมโบราณ

= ก

อักษรปลลวะ

อักษรขอมโบราณ

=ย

ธวัช ปุณโณทก. เรื่องเดิม. หนา ๒๗.

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม ๓๘

๒. ตกแตงบาอักษรเพื่อความสวยงามเปนรูปแกะ รูปเขา ลวดลายสวยงาม ซึ่งตอมาเรียกวา ศก
หรือหนามเตย เชน
= นรปติ
๓. เขียนพยัญชนะตัวสะกด ตัวตาม หรือตัวควบกล้ําไวขางลางบรรทัด ซึ่งตอมาเรียกวา ตัวเชิง
กอนหนาที่จะจัดเรียงไวบนบรรทัดเดียวกัน เชน

ศรี

ศูรยย

ช

ย

ว

มฺม

๔. สระวางไวรอบตัวพยัญชนะเชนเดียวกับอักขรวิธีของอักษรปลลวะ
๕. สระแบงเปน ๒ ชนิด คือ สระลอย กับสระจม
สระลอย คือ สระที่ปรากฏตามลําพังได เชน
= อุตฺตระ
= อาจารย
สระจม คือ สระที่ใชประสมกับพยัญชนะตนโดยวางไวรอบพยัญชนะ เชน
= โลก
= ศรีบดี
ตัวอักษรปลลวะนี้นอกจากไดพัฒนามาเปนอักษรขอมโบราณดังกลาวแลว อักษรปลลวะยังไดรับ
การนํามาดัดแปลงเปนอักษรมอญโบราณของชนชาติมอญซึ่งเดิมมีหลักแหลง อยูในเมืองสะเทิม (ประเทศ
พมาในปจจุบัน) โดยเปลี่ยนแปลงตัวอักษรปลลวะใหมีเสนกลางหดสั้นลง บาอักษรลากลงมาเสมอเสน
กลางหัวอักษรไมมีโครงสรางสัณฐาน จะมีลักษณะเปนตัวอักษรเกลี้ยงเกลา เชน๑๕

๑๕

นันตพร นิลจินดา. เรื่องเดิม. หนา ๒๓–๒๔.

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม  ๓๙

ลักษณะและอักขรวิธีมอญโบราณ
๑. ลักษณะโครงสรางลายเสนตัวอักษรจะเปนโครงสรางเกลี้ยง ๆ โดยลากเสนกลางลงมาเสมอ
เสนบาอักษร สวนหัวอักษรหดหายไป
๒. การประสมสระ จะนําสระวางไวรอบตัวพยัญชนะ ซึ่งสระที่ใชจะมีทั้งสระจม และสระลอย
๓. สระบางตัวจะออกเสียงเชนเดียวกับภาษาบาลี คือ สระโอ จะเขียนดวยสระ เ – า แตเวลาอาน
ออกเสียงเปน โ –
๔. พยัญชนะประสม ถาเปนตัวสะกดจะวางไวบนบรรทัด แตถาเปนพยัญชนะตัวตามจะวางไว
ใตบรรทัด
ตัวอยางตัวอักขรวิธีอักษรมอญโบราณ ๑๖

๑๖

นันตพร นิลจินดา. เรื่องเดิม. หนา ๒๓–๒๔.

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม ๔๐

เมื่อชนชาติไทยอพยพเขามาในดินแดนสุวรรณภูมินั้น มอญกําลังเจริญรุงเรืองอยูในฝายตะวันตก
ไทยไดศึกษาศาสนาและอักษรจากมอญโดยเอาตัวอักษรมอญมาเขียนภาษาไทย ตอมาราว พ.ศ. ๑๕๐๐
ขอมแผอํานาจมาถึงดินแดนของไทย ทําใหไทยไดศึกษาอักษรของขอมดวย จนถึงสมัยพอขุนรามคําแหง
มหาราชครองสุโขทัย เมื่อ พ.ศ. ๑๘๑๘ พระองคทรงพระราชดําริวา ตัวอักษรที่ใชตามแบบอักษรมอญ
ไมสะดวกแกการเขียนภาษาไทย ครั้นจะใชอักษรขอมลวนๆ ก็ไมเหมาะสม พระองคจึงทรงประดิษฐ
ตัวอักษรไทยขึ้น โดยดัดแปลงจากตัวอักษระปลลวะ อักษรขอมโบราณ และอักษรมอญโบราณ ในป
พ.ศ. ๑๘๒๖

การเปรียบเทียบตัวอักษรปลลวะ อักษรขอม และอักษรมอญโบราณ
ตัวอักษรทั้ง ๓ ชนิดนี้ ซึ่งเปนตนเคาของตัวอักษรไทยของพอขุนรามคําแหงฯ ดังกลาวแลว มี
ลักษณะดังนี้
๑. อักษรปลลวะ
๑.๑ พยัญชนะ

๑.๒ สระ

๒. อักษรขอม
ตัวอักษรขอมบรรจงพรอมตีนหรือพยัญชนะเชิง

ตัวพยัญชนะเชิงใชสําหรับเขียนอยูใตพยัญชนะตัวอื่น หรือเมื่อเขียนพยัญชนะตัวเดียวซอนกัน
สองตัว ขอมใชเขียนตัวสะกด ตัวตาม หรือตัวควบ ตัวกล้ําซอนกันสองตัวแทน ตัวเขียนซอนกันนี้เรียก
วา ตัวสังโยค ซึ่งตัวอยูบนเปนตัวหนา ตัวอยูลางเปนตัวตาม ตัวหนา เขียนดวยตัวพยัญชนะเชิงหรือตีน
ของตัวอักษรเทานั้น โดยเขียนเรียงกันจากซายไปขวาทุกตัวแบบหนังสือไทย

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม  ๔๑

๓. อักษรมอญ
พยัญชนะมอญ ๓๕ ตัว

แรกกําเนิดอักษรไทยในประเทศไทย
อักษรของชาติไทยไดกําเนิดขึ้นมาเมื่อพอขุนรามคําแหงฯไดทรงประดิษฐขึ้น ดังขอความในศิลา
จารึกหลักที่ ๑ ดานที่ ๔ บรรทัดที่ ๘–๑๑ วา “เมื่อกอนลายสือไทยนี้บมี ศักราช ๑๒๐๕ ศก ปมะแม พอ
ขุนรามคําแหง หาใครใจในใจ และใสลายสือไทยนี้ ลายสือไทยนี้ จึงมีเพื่อขุนผูนั้นใสไว” แลวพระองค
ก็โปรดใหจารึกภาษาของพระองคไวในศิลาจารึกหลักที่ ๑ เมื่อ พ.ศ. ๑๘๓๕
ตัวอักษรที่พอขุนรามคําแหงดัดแปลงมาใชนั้นปรากฏวาคนไทยที่ตั้งอยูบริเวณลําน้ํายมและแมน้ํา
เจาพระยายอมรับวาดีและนําไปใชทั้งหมด ตอมาไดแพรหลายไปในอาณาจักรลานนา อาณาจักรลานชาง
และในป พ.ศ. ๑๘๙๓ พระเจาอูทองประกาศตั้งกรุงศรีอยุธยาเปนราชธานี ชาวสยามฝายใตจึงรับเอา
แบบอักษรสุโขทัยของพอขุนรามคําแหงมาใช และไดวิวัฒนาการมาเปนอักษรไทยที่ใชในทุกวันนี้ ๑๗

อักษรไทยทองถิ่นในประเทศไทย
ตัวอักษรที่วิวัฒนาการมาเปนอักษรไทยสุโขทัย ของพอขุนรามคําแหงมหาราช ดังไดกลาวมา
แลวขางตน ไดวิวัฒนาการมาเปนตัวอักษรไทยที่ใชกันอยูในปจจุบันนี้ และจะใชกันในประเทศไทยแถบ
ภาคกลางและภาคใต ยังมีตัวอักษรทองถิ่นที่ใชในภาคอื่นของประเทศไทยอีกหลายชนิด ดังนี้

๑๗

ยอรช เซเดย, ตํานานอักษรไทย. (กรุงเทพฯ : โรงพิมพสงเสริมการอาชีพ, ๒๕๐๕). หนา ๑๙.

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม ๔๒

๑. อักษรไทยถิ่นลานนา
เปนตัวอักษรที่ใชบันทึกภาษาไทยถิ่นภาคเหนือ ซึ่งมีตัวอักษรใชอยู ๒ ชนิด คือ
๑.๑ อักษรธรรมภาคเหนือ (ลานนา) หรือเรียกวา ตัวเมือง มีลักษณะตัวกลมคลายกับอักษร
มอญ และมักจะใชบันทึกเรื่องราวที่เปนเรื่องทางพุทธศาสนา เชน พระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธ
เจาหรือพระไตรปฎก จึงเปนที่เขาใจกันวาอักษรธรรมลานนานั้นจะมาพรอมกับพุทธศาสนา ซึ่งไดรับ
โดยตรงมาจากสิงหล มอญ และพมา อักษรธรรมลานนาหรือตัวเมืองนี้ถือกันวาศักดิ์สิทธิ์ จะเหยียบ
ขามมิได เปนตัวอักษรที่นาจะเกาแกกวาลายสือไทยของพอขุนรามคําแหง๑๘ สวนใหญอักษรธรรมลานนา
นี้นิยมใชจารในใบลานหรือสมุดขอย
แตไมทราบหลักฐานแนนอนวาอักษรธรรมลานนานี้ใครเปนผู
ประดิษฐขึ้น และประดิษฐขึ้นเมื่อใด ไดแตสันนิษฐานกันวาผูประดิษฐอักษรธรรมลานนานาจะเปนพอขุน
เม็งราย กษัตริยองคแรกของอาณาจักรของอาณาจักรลานนาไทย
ตัวอยางของอักษรธรรมลานนา

๑.๒ ตัวอักษรฝกขาม เปนตัวอักษรที่มีรูปรางลักษณะยาว และมีเสนโคงงอ คลายฝก
มะขาม จึงเรียกวา อักษรฝกขาม มีรูปรางคลายกับอักษรไทยสุโขทัยและอักษรไทยนอย จึงนาจะเปน
ตัวอักษรรวมสมัยเดียวกัน ชาวลานนานิยมใชตัวอักษรฝกขามบันทึกเรื่องราวที่เกี่ยวกับราชอาณาจักร เชน
บันทึกประวัติของวัดหรือเรื่องราวของบานเมืองหรือสังคมสมัยนั้น มักจะนิยมใชอักษรฝกขามจารึกลงใน
หลักศิลา ในทางภาคเหนือของประเทศไทยนั้นพบวา มีศิลาจารึกดวยอักษรฝกขามจํานวนรอยกวาหลัก

๑๘

เรืองเดช ปนเขื่อนขัติย. เรื่องเดิม. หนา ๙.

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม  ๔๓

ตัวอยางอักษรฝกขาม

๒. ตัวอักษรไทยถิ่นอีสาน
เปนตัวอักษรที่ใชบันทึกภาษาไทยถิ่นภาคอีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเอง ซึ่งมีการ
ใชตัวอักษร ๒ ชนิด คือ
๒.๑ ตัวอักษรธรรมอีสาน
มีรูปลักษณะกลมเชนเดียวกับตัวอักษรธรรมลานนา และมีลักษณะคลายกันกับตัวอักษร
ธรรมลานนา จะมีแตกตางกันบางก็เฉพาะบางตัวเทานั้น ในบางครั้งก็อาจใชรวมกับตัวอักษรธรรม
ลานนา มักจะใชบันทึกเรื่องราวในทางพระพุทธศาสนา เชน ใชจารคัมภีรเทศนที่เปนคําสั่งสอนของพระ
พุทธเจา เพื่อพระจะไดนําไปใชเทศนใหพุทธบริษัทฟงในงานบุญตาง ๆ หรือในวันธรรมสวนะในระหวาง
เขาพรรษา และไดจางวานทานผูรูจารหรือคัดลอกสืบตอ ๆ กันมา แลวถวายในพุทธศาสนาเพราะถือวา
ไดบุญ ทําใหคัมภีรใบลานที่จารดวยอักษรตัวธรรมอีสานแตละวัดมีอยูมากมาย และถือวาเปนอักษร
ศักดิ์สิทธิ์ ใครจะเหยียบจะขามมิไดเชนเดียวกัน
ตัวอักษรธรรมอีสานวิวัฒนาการมาจากอักษรธรรมลานนา๑๙ โดยทางประเทศลาวรับมาจากอาณา
จักรลานนาไทย เพราะสมัยนั้นอาณาจักรลานนารุงเรืองมาก มีอิทธิพลตอประเทศลาวและประเทศใกล
เคียงมากภาคอีสานของไทย ซึ่งเปนคนลาวเหมือนกัน ไดรับเอาอักษรธรรมจากลาวมาใชอีกทีหนึ่ง และมี
การเปลี่ยนแปลงตัวอักษรไปบาง จึงกลายเปนอักษรธรรมอีสานดังกลาว เอกสารโบราณที่จารดวยอักษร
ธรรมอีสาน ซึ่งเกาแกที่สุดที่มีอยูในหอสมุดแหงชาติของประเทศไทย คือ คัมภีรใบลานที่พบที่วัดศรี
ชมชื่น จังหวัดหนองคาย จารดวยอักษรธรรมอีสาน เปนภาษาบาลี ๒๐
๑๙

เรืองเดช ปนเขื่อนขัติย. อักษรไทย. (กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนา
ชนบท. มหาวิทยาลัยมหิดล โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, ๒๕๓๐). หนา ๖๒.
๒๐
คงเดช ประพัฒนทอง. การวิจัยเอกสารโบราณเบื้องตน. (กรุงเทพฯ : หอสมุดแหงชาติ กรมศิลปากร,
๒๕๒๐). หนา ๑๖.

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม ๔๔

ตัวอยางอักษรธรรมอีสาน

คําอาน ดังนี้ ๒๑
โส พฺราหฺมณ อันวาชูชกพราหมณ อาทาย มันก็ถือเอาแลว ยังนางแกวอมิตตตา ควาคี
หนีฟงฟาว ไปสูดาวทุนวิฐคาม ตามประเทศ เขตเมืองกลิงราษฎร วสิ มันก็อยูดอมอัครชายาก็มีแล
อมิตฺตตาปนา สวนดั่งนางอมิตตตาผูโฉมงามบริสุทธิ์ มันไดเถาพิรุธเปนผัว เหตุมันไดเอาดอกบัวบาน
หับแลวเมือบูชาพระปจเฉกพุทธิเจา เมื่อยามค่ําคอย บุญนอยแลต่ํา จิ่งไดผัวเถาพ่ําสามซาว ทังแขวขาว
แลตาเหลือกเสือกเพือกขี้แมงวันประมาณทอหมากทันแลหมากกอก หมากมอกแลนาวกาน นางก็บัวรับัติ
ตามบุราณทุกค่ําเชา แกผัวเถาเปนธรรมดาก็มีแลนา
๒.๒ ตัวอักษรไทยนอย
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยนั้น นอกจากจะใชอักษรธรรมอีสานแลว ยังมีการใช
อักษรไทยนอยดวย โดยจะใชตางกัน คือ อักษรธรรม ใชจารเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมในพระพุทธศาสนา
สวนอักษรไทยนอยนิยมใชจารลงในใบลานเหมือนกัน แตมักจะเปนเรื่องราวที่เปนนิทาน ตํานาน คําสอน
ที่เปนสุภาษิตเปนทํานองนิยาย หรือนิทานพื้นบานที่อิงชาดกตาง ๆ และสวนใหญเรื่องราวก็จะคลายคลึง
กับนิทานที่จารดวยตัวอักษรฝกขามของภาคเหนือ แตก็จะมีแตกตางกันไปบาง ที่แตกตางเพื่อเพิ่มความ
บันเทิงสนุกสนานยิ่งขึ้นใหเขากับประเพณีทองถิ่นอีสานเทานั้น เรื่องสวนใหญเปนวรรณกรรมทองถิ่น
สํานวนที่แตงเปนสํานวนกลอนอีสานโดยเฉพาะ เชน เรื่องสังขสินไชย บุษบาปลาแดกปลาหมอ ทาวก่ํา
กาดํา นางแตงออน การะเกด ฯลฯ

๒๑

ธวัช ปุณโณทก อักษรโบราณอีสาน. (กรุงเทพฯ : บริษัทสยามเพรสแมเนจเมนท จํากัด, ๒๕๔๐).
หนา ๘๐–๘๑.

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม  ๔๕

ตัวอักษรไทยนอยมีรูปลักษณะคลายกับอักษรฝกขามของภาคเหนือ เปนอักษรที่คอนขางจะ
มีระบบและมีอักขรวิธีที่แนนอน เหมาะสมกับภาษาไทยถิ่นในยุคนั้นมาก นิยมจารลงในใบลานมากกวา
จะเขียนลงในสมุดขอย เพราะสมุดขอยนิยมเขียนดวยตัวอักษรธรรมเปนสวนใหญ
ตัวอยางอักษรไทยนอย

คําอาน ดังนี้
พระบรมราชา (กูแกว) มีบุตรชายชื่อวา ทาวอุทธัง (ราชา) ทาวพรหมา ทาวศรีวิชัย ทาว
อุนเมือง ทาวเลาคํา ทาวราช ทาวแกวมณีโชติ ทาวพรหมบุตร รวมแปดคน บุตรหญิงชื่อวา นางแทงคํา
นางแทงแกว (นางคําเพา) นางมิ่ง นางตอม นางยอด นางคําพัว นางเบา บางแมะ (เมาะ) รวมบุตรหญิง
เกาคน พระบรมราชา (กูแกว) อยูในราชการ ๑๒ ป
๒.๓ อักษรไทยลื้อ
ชาวไทยลื้อที่อยูในประเทศไทยสวนใหญจะอยูในแถบจังหวัดทางภาคเหนือของไทย เชน
ในอําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา และอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย และจะมีตัวอักษรไทยลื้อใชเฉพาะ
ซึ่งมีลักษณะคลายกับตัวอักษรธรรมลานนา แตมีลักษณะที่แตกตางกันอยูบาง
ตัวอยางอักษรไทยลื้อ

ตัวอยางตางๆ ที่กลาวมาขางตนนี้เปนตัวอักษรไทยทองถิ่น ที่มีใชในทองถิ่นทางภาคเหนือ
และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยังคงมีตัวอักษรไทยทองถิ่นอื่นอีกหลายแบบ ซึ่งลวนมีรูปแบบตัวอักษร
และอักขรวิธีที่แปลกออกไป แตก็เห็นไดชัดวาอักษรเหลานั้นมีวิวัฒนาการมาจากแหลงเดียวกัน

บทที่ ๓
พระบุรพมหากษัตริยไทย
กับการสรางสรรคแบบลักษณของภาษา
การนําเสนอผลการศึกษาในบทนี้จะจําแนกออกเปน ๓ ตอน คือ
ตอนที่ ๑ พระราชอัจฉริยภาพของพอขุนรามคําแหงมหาราช
ในการสรางสรรคแบบลักษณของภาษา
ตอนที่ ๒ พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
ในการสรางสรรคแบบลักษณของภาษา
ตอนที่ ๓ พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ในการสรางสรรคแบบลักษณของภาษา

ตอนที่ ๑
พระราชอัจฉริยภาพของพอขุนรามคําแหงมหาราช
ในการสรางสรรคแบบลักษณของภาษา
ความเปนมาของการประดิษฐตัวอักษรไทย
พอขุนรามคําแหงมหาราช ทรงมีพระราชประสงค “หาใครใจในใจ”๑ ที่จะใหคนไทยมีตัวอักษร
ไทยสําหรับเขียนหนังสือไทย เปนเอกลักษณของตนเองโดยเฉพาะ ใหสมกับที่เปนชาติสําคัญเกาแกมา
แตครั้งอดีตกาล ดังนั้นพระองคจึงไดทรงประดิษฐอักษรไทยขึ้นเมื่อมหาศักราช ๑๒๐๕ ซึ่งตรงกับพุทธ
ศักราช ๑๘๒๖ พระองคทรงเรียกอักษรที่พระองคประดิษฐขึ้นนี้วา ลายสือไทย ดังที่กลาวในศิลาจารึก
พอขุนรามคําแหงฯ ตอนหนึ่งวา “เมื่อกอนลายสือไทยนี้บมี ๑๒๐๕ ศกปมะแม พอขุนรามคําแหงหา
ใครใจในใจ แลใสลายสือไทยนี้ ลายสือไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผูนั้นใสไว’’๒
๑

“หาใครใจในใจ” เปนขอความในศิลาจารึก หา โบราณหมายความวา ดวยตนเอง สวน ใครใจในใจ
หมายความวา คํานึงในใจ. ดูเพิ่มเติมใน พจนานุกรมศัพทวรรณคดีไทย ศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงมหาราช
หลักที่ ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๓๖). หนา ๗.
๒
สนิท ตั้งทวี. วรรณคดีและวรรณกรรมไทยเบื้องตน. (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๒๔).
หนา ๑๓.
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เรื่องเกี่ยวกับปฐมกําเนิดตัวอักษรไทยนี้ นักวิชาการทางดานภาษามีความเห็นที่แตกตางกัน บาง
พวกมีความเห็นวาพอขุนรามคําแหงทรงประดิษฐตัวอักษรไทยโดยไดแบบอยางมาจากอักษรไทยเดิมและ
อักษรขอมหวัด๓ แตนักวิชาการบางกลุม มีความเห็นวาพวกไทยยังไมมีตัวอักษรของตนเองมากอนที่
พอขุนรามคําแหงจะไดทรงประดิษฐขึ้น เพราะไมมีหลักฐานอยางใดเลย๔ ความเห็นที่ขัดแยงกันนี้สวน
หนึ่งมาจากการตีความคําวา “ลายสือไทยนี้บมี” ในศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงมหาราช ซึ่งมีผูอธิบาย
ความหมายไวแตกตางกัน ดังนี้
๑. หมายความวา หนังสือไทยอยางนี้ไมมีอยูกอน มิไดหมายความวาหนังสือของชน
ชาติไทยพึ่งเริ่มมีเมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๖ เพราะคนไทยนาจะใชตัวอักษรแบบอื่นอยูกอนแลว เชน พวกไทย
นอยทางลุมน้ํายม เดิมใชอักษรไทยที่ไดแบบมาจากมอญ ตอมาเมื่อขอมมีอํานาจปกครองในดินแดน
แถบนั้น พวกไทยก็ไดรับอิทธิพลของอักษรขอมหวัดซึ่งเปนอักษรแบบราชการของขอม ตัวอักษรแบบ
ของไทยจึงไดเปลี่ยนแปลงมามีรูปรางคลายกับอักษรขอมหวัด๕
๒. หมายความวา ตัวอักษรไทยยังไมเคยมีมากอนในดินแดนแถบนี้ เพราะไมปรากฏ
หลักฐานการเขียนหนังสือของคนไทยกอนศิลาจารึกของพอขุนรามคําแหงฯ ในที่ใดๆ เลย ตอมาตัว
อักษรไทยแบบของพอขุนรามคําแหงมหาราชไดแพรหลายเขาไปในลานนา ซึ่งตอมาไดวิวัฒนาการแบบ
ลักษณและอักขรวิธีไปจากเดิมกลายเปนตัวอักษรแบบฝกขาม นอกจากนั้นตัวอักษรไทยแบบของพอขุน
รามคําแหงมหาราชยังไดแพรหลาย และวิวัฒนาการไปปรากฏในศิลาจารึกของคนไทยนอกประเทศอีก
เปนจํานวนมาก เชน คนไทยในประเทศพมา ลาว และเวียดนาม เปนตน๖
เกี่ยวกับตัวหนังสือแบบไทยนี้ ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร เปนผูหนึ่งที่มีความเห็นวา
พวกไทยในสมัยกรุงสุโขทัยนาจะยังไมเคยมีตัวอักษรเปนเอกลักษณของตนเองมากอน เพราะถาหากมี
อักษรไทยเดิมอยูกอนแลว ก็คงจะไมยอมรับลายสือไทยเขาไปใชจนแพรหลายในประเทศพมา ลาว และ
เวียดนามดังไดกลาวแลว นอกจากนั้นยังไดแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวาในชั้นแรกคนไทยยังมิไดเปน
ชนชั้นปกครองจึงตองศึกษาภาษาของผูปกครองเพื่อใหสามารถอานประกาศตางๆ ได ในชวงนั้นจึงยังคง
ไมมีตัวอักษรของตนเอง ครั้นเมื่อพวกไทยไดตั้งอาณาจักรสุโขทัยขึ้นไดแลว ก็กลับเปนชนชั้นปกครอง
พอขุนรามคําแหงมหาราชจึงทรงไดโอกาสที่จะประดิษฐอักษรไทยขึ้นเปนเอกลักษณประจําชาติ มีสาระ
สําคัญตอนหนึ่งวา

๓

เชน ยอรช เซเดส และ นายฉ่ํา ทองคําวรรณ. อางถึงใน พจนานุกรมศัพทวรรณคดีไทย ศิลาจารึก
พอขุนรามคําแหงมหาราช หลักที่ ๑ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๓๖). หนา ๗.
๔
เชน ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร. ดูเพิ่มเติมใน เรื่องเดิม. หนา ๘.
๕
ยอรช เซเดส. ตํานานอักษรไทย. หนา ๑-๑๑. อางถึงใน เรื่องเดิม. หนาเดิม.
๖
เรื่องเดิม. หนา ๘-๙.
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“...เมื่อใดคนไทยไดเปนชนชั้นปกครองขึ้น ก็นาจะดัดแปลงตัวหนังสือที่ใชกันอยูในถิ่นนั้นมา
เปนตัวหนังสือของไทย เชน คนไทยในเมืองจีนคงดัดแปลงตัวหนังสือจีนมาใช คนไทยในลานนาคงจะ
ดัดแปลงตัวหนังสือมอญซึ่งนิยมใชกันในถิ่นนี้มากอน สวนพอขุนรามคําแหงมหาราชก็นาจะดัดแปลง
ตัวหนังสือขอมซึ่งนิยมใชกันอยูแถวลุมแมน้ําเจาพระยามาแตเดิม หากมีตัวอักษรไทยเดิมอยูแลว พอขุน
รามคําแหงมหาราชคงจะใชตัวอักษรไทยเดิม หรือทรงดัดแปลงจากนั้นบางเล็กนอยแทนที่จะดัดแปลง
จากอักษรขอมเปนสวนใหญ...”๗

เอกลักษณพิเศษของอักษรไทยแบบพอขุนรามคําแหงมหาราช
๑. ตัวอักษรแบบพอขุนรามคําแหงมหาราชมีแบบลักษณที่โดดเดนเปนพิเศษ คือมีลักษณะเปน
เสนโคง ตัวปอมๆ กลมๆ มีลักษณะของศิลปะที่สวยงามตามแบบธรรมชาตินิยมมากที่สุด แตกตาง
อยางมากกับแบบลักษณตางๆ ของตัวอักษรไทยที่ใชกันอยูในปจจุบันซึ่งสวนใหญจะเปนแบบเสนตรงๆ
ตัวเปนเหลี่ยมๆ
๒. พยัญชนะและสระเรียงอยูในระดับเดียวกัน เหมือนกับการเขียนหนังสือของชาวตะวันตก
แตกตางกับปจจุบันที่วางรูปสระไวรอบตัวพยัญชนะเชนเดียวกับขอมและอินเดีย
นับเปนเรื่องที่นาเสียดายอยางยิ่งที่การเขียนสระในปจจุบัน มิไดเปนไปตามแบบของพอขุน
รามคําแหงมหาราช โดยเฉพาะการเขียนสระไวขางบนและขางลางพยัญชนะ เปนอุปสรรคในการเขียน
หนังสือมากเพราะทําใหไมสามารถเขียนใหบรรทัดชิดกันไดมากเหมือนหนังสือตะวันตก เปนเหตุใหสิ้น
เปลืองกระดาษพิมพและกระดาษเขียนมากกวาหนังสือภาษาอังกฤษ
นอกจากนั้นในการประมวลผลคําภาษาไทยปจจุบันดวยเครื่องคณิตกรณ (คอมพิวเตอร) ก็
ตองใชเวลากวาดจับ (scan) มากกวาตัวอักษรภาษาอังกฤษถึงสี่เทา เพราะตองกวาดจับ ๔ ครั้ง คือ
วรรณยุกต สระบน พยัญชนะ และสระลาง ถาเขียนแบบพอขุนรามคําแหงจะกวาดจับเพียง ๒ ครั้ง
คือวรรณยุกต และ พยัญชนะ ซึ่งถาปรับใหวรรณยุกตอยูในระดับเดียวกับพยัญชนะ เครื่องคณิตกรณ
ก็จะใชเวลากวาดจับเพียงครั้งเดียวเหมือนภาษาอังกฤษ ทําใหการประมวลผลคําและขอมูลตางๆ เปนไป
ดวยความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นกวาปจจุบันถึง ๔ เทา
๓. พยัญชนะทุกตัวเขียนเรียงอยูบนบรรทัดเดียวกันโดยตลอด ไมมีตัวพยัญชนะซอนกันเหมือน
ตัวหนังสือของเขมร มอญ พมา และไทยใหญ
การเขียนหนังสือเรียงเปนแนวเดียวกันนี้มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะทําใหเกิดความสะดวก
ในการคิดแบบเครื่องพิมพดีดและการพิมพหนังสือ รวมทั้งการเรียงพิมพโดยใชชุดคําสั่งประมวลผลคํา
(Word Processing Program) ดวยเครื่องคณิตกรณ ทําใหการศึกษาภาษาและหนังสือไทยมีความเจริญ
รุงเรืองเพราะความสะดวกและรวดเร็ว
๗

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมศัพทวรรณคดีไทย ศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงมหาราชหลักที่ ๑
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๓๖). หนา ๙.
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๔. ตัวอักษรทุกตัวสูงเทากัน แมพยัญชนะบางตัวจะมีหาง เชน ศ ส แตก็กําหนดใหขีดออกไป
ขางๆ แทนที่จะสูงขึ้นไปขางบนเชนที่เปนอยูในปจจุบัน สวนตัว ป และ ฝ ก็มีหางสูงกวาตัวอื่นๆ เพียง
เล็กนอย และสระทุกตัวสูงเทาตัวพยัญชนะ แมสระ โ ใ ไ ซึ่งปจจุบันสูงเลยบรรทัด แตพอขุนราม
คําแหงมหาราชทรงกําหนดใหทุกตัวสูงเทากับพยัญชนะ
๕. ตัวอักษรทุกตัวสามารถเขียนตอเสนไปตลอดจนจบสมบูรณโดยไมตองยกมือขึ้น แตกตางไป
จากภาษาอื่นๆ เชน ภาษาขอม เปนอยางมาก ทําใหเขียนไดสะดวกและรวดเร็วมากกวา
๖. อักษรนํา เขียนตัวนําและตัวตามติดกันเชนเดียวกับ อักษรควบ แตตัวสะกดจะเขียนแยก
ออกไป ทําใหอานแยกคําไดสะดวกไมกํากวมเหมือนการเขียนในปจจุบัน เชน ตากลม ถาใชตามแบบ
ของพอขุนรามคําแหงมหาราช ก็จะเขียนได ๒ แบบ ดังนี้ ตา ก ลํ (ตาก-ลม) และ ตา กลํ (ตา-กลม)
๗. ตัวอักษรแบบของพอขุนรามคําแหงมีครบทุกเสียง เพราะพระองคไดประดิษฐตัวอักษรเพิ่ม
เติมใหเพียงพอที่จําเปนจะตองใชในการเขียนหนังสือไทยสมัยนั้น ดังนี้
- พยัญชนะที่ทรงประดิษฐเพิ่มเติม คือ ฃ ฅ ซ ฎ ด บ ฝ ฟ อ
- สระที่ทรงประดิษฐเพิ่มเติม คือ อึ อือ แอ เอือ ๘
- วรรณยุกต ทรงริเริ่มประดิษฐขึ้น ๒ ตัว คือ ไมเอก (รูปฝนทอง) และ ไมโท (รูปกากบาท)

อักขรวิธีของหนังสือไทยแบบพอขุนรามคําแหงมหาราช
อักขรวิธีของการเขียนหนังสือไทยแบบพอขุนรามคําแหงฯ ที่สําคัญมาก คือ
๑. สระ เขียนไวขางหนาพยัญชนะทั้งหมด ยกเวนสระ อะ สระ อา เขียนไวขางหลัง
๒. สระทุกตัวเขียนติดกับพยัญชนะตนของแตละคํา ไมวาจะอยูขางหนาหรือขางลาง
๓. อักษรควบ เขียนพยัญชนะตัวควบติดกับพยัญชนะตัวหลัก เชน กรา
๔. ตัวสะกดเขียนแยกออกไปเพื่อมิใหเกิดความสับสน เชน กา ร (การ) เป น (เปน)
๕. อักษรนํา เขียนพยัญชนะตัวตามติดกับพยัญชนะตัวนํา เชน หมา ก (หมาก)
๖. สระ อะ เมื่อมีตัวสะกด ใชพยัญชนะซอนกัน เชน นงง (นั่ง) ขบบ (ขับ)
๗. สระ เอีย ใช ย แทน เชน สยง (เสียง) ถาไมมีตัวสะกดใชสระ อี โดยไมมีไม เอ ขางหนา
๘. สระ อัว ที่ไมมีตัวสะกด ใช วว เชน ตวว (ตัว)
๙. สระ อือ และสระ ออ ที่ไมมีตัวสะกด ไมใช อ เชน ชื่ (ชื่อ) พ (พอ)
๑๐. สระ อึ ใชสระ อิ และสระ อี แทน เชน ขิ๋น (ขึ้น) จี่ง (จึ่ง)
๑๑. ตัว ม ที่เปนตัวสะกดใชนฤคหิตแทน๙

๘

เรื่องเดิม. หนา ๑๑.
๙
บรรเทา กิตติศักดิ์ และ กรรณิการ กิตติศักดิ์. เรื่องเดียวกัน. หนา ๒๓.

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม  ๕๐

อักษรไทยของพอขุนรามคําแหงฯ ใชแพรหลายทั่วไปในเขตลานนา ลานชางและกรุงศรีอยุธยา
ตอมาชาวลานนาและลานชางไดเลิกใชอักษรไทยในสมัยกรุงสุโขทัยและใชอักษรของพวกไทยลื้อ ซึ่ง
เปนอักษรไทยพวกหนึ่งแทน สวนกรุงศรีอยุธยายังคงใชอักษรไทยและไดแกไขดัดแปลงมาเปนระยะๆ
จนเปนดังเชนอักษรไทยในปจจุบัน ๑๐

ลักษณะตัวอักษรของพอขุนรามคําแหงมหาราช๑๑
เปรียบเทียบกับตัวอักษรในปจจุบัน

๑๐

เรื่องเดียวกัน. หนา ๒๑ –๒๓.
๑๑
ราชบัณฑิตยสถาน. เรื่องเดิม. หนา ๑๓.

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม  ๕๑

ลักษณะตัวอักษรของพอขุนรามคําแหงมหาราช๑๒
เปรียบเทียบกับตัวอักษรในปจจุบัน (ตอ)

๑๒

ราชบัณฑิตยสถาน. เรื่องเดิม. หนา ๑๔.

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม  ๕๒

ลักษณะตัวอักษรของพอขุนรามคําแหงมหาราช๑๓
เปรียบเทียบกับตัวอักษรในปจจุบัน (ตอ)

๑๓

ราชบัณฑิตยสถาน. เรื่องเดิม. หนา ๑๕.

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม  ๕๓

ลักษณะตัวอักษรของพอขุนรามคําแหงมหาราช๑๔
เปรียบเทียบกับตัวอักษรในปจจุบัน (ตอ)

๑๔

ราชบัณฑิตยสถาน. เรื่องเดิม. หนา ๑๖.

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม  ๕๔

ลักษณะตัวอักษรของพอขุนรามคําแหงมหาราช๑๕
เปรียบเทียบกับตัวอักษรในปจจุบัน (ตอ)

ลักษณะเครื่องหมายวรรณยุกตและเครื่องหมาย๑๖
เปรียบเทียบกับตัวอักษรในปจจุบัน

๑๕

ราชบัณฑิตยสถาน. เรื่องเดิม. หนา ๑๗.
๑๖
เรื่องเดียวกัน.

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม  ๕๕

ลักษณะของตัวเลขของพอขุนรามคําแหงมหาราช๑๗
เปรียบเทียบกับตัวเลขในปจจุบัน

ศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงมหาราช (หลักที่ ๑)
จารึกเมื่อ พ.ศ. ๑๘๓๕ หลังจากทรงประดิษฐอักษรไทย
เมื่อ พ.ศ.๑๘๒๖
ขนาดกวาง ๓๕ เซนติเมตร สูง ๑๑๑ เซนติเมตร
หนา ๓๕ เซนติเมตร
ปจจุบันประดิษฐานอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กรุงเทพฯ

๑๗

เรื่องเดิม. หนา ๑๘.

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม  ๕๖

ตอนที่ ๒
พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
ในการสรางสรรคแบบลักษณของภาษา
ทรงเปนผูนําในการอานศิลาจารึกพอขุนรามคําแหงมหาราช
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระวิริยะอุตสาหะในการศึกษาหาความรู และทรง
ไวซึ่งพระปรีชาสามารถทางดานภาษาไทยอยางยิ่ง เมื่อครั้งพระองคอยูในเพศบรรพชิตไดเสด็จธุดงคไป
กรุงสุโขทัย และไดทรงพบศิลาจารึกหลักที่ ๑ ของพอขุนรามคําแหงมหาราช เมื่อทรงนํากลับลงมายัง
กรุงเทพฯ ไดทรงสนพระราชหฤทัยภาษาในหลักศิลาดังกลาวอยางยิ่ง และดวยพระวิริยะอยางที่สุดของ
พระองคทําใหทรงสามารถอานเนื้อความทั้งหลายไดอยางครบถวน
พระปรีชาสามารถดังกลาวเปนที่
ประจักษไมเฉพาะในหมูคนไทยเทานั้น แมแตตางชาติตางภาษาที่สนใจในภาษาจารึกโบราณของไทยก็
ไดตระหนักและยอมรับในพระปรีชาสามารถของพระองคโดยทั่วกัน

ทรงสรางสรรค “อักษรอริยกะ”
ในระหวางที่พระองคผนวชอยู ณ วัดบวรนิเวศนั้นพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรง
ประดิษฐอักษรสําหรับเขียนภาษาบาลีขึ้นแบบหนึ่งเรียกวา “อักษรอริยกะ” เมื่อประมาณป พ.ศ.๒๓๙๐๑๘
ปฐมเหตุที่พระองคทรงคิดประดิษฐอักษรชนิดนี้ เกิดขึ้นตั้งแตพระองคทรงจําพรรษาอยู ณ วัด
มหาธาตุ ทรงไดศึกษาภาษาบาลี สันสกฤต และพระไตรปฎกจากวัดนี้อยางแตกฉานลึกซึ้ง ขณะเดียว
กันก็ไดทรงสังเกตเห็นวาพระภิกษุสงฆหางเหินจากพระธรรมวินัย ไมเครงครัดในวัตรปฏิบัติ แตกลับ
ปฏิบัติผิดเพี้ยนไปจากบทบัญญัติของพระพุทธศาสนา
มีพฤติกรรมฝกใฝหรือหมกมุนทางดานไสย
ศาสตร มีความเชื่อเรื่องผีสางนางไมและอภินิหารตางๆ พระองคจึงทรงพระวิริยะอุตสาหะศึกษา และตี
ความพระธรรมวินัย หลังจากนั้นพระองคไดทรงปฏิรูปพระพุทธศาสนาดวยการจัดตั้งพระพุทธศาสนา
นิกายใหมขึ้น เรียกวา “ธรรมยุติกนิกาย” ทรงฟนฟูการทํานุบํารุง การศึกษา การอนุรักษ และการเผยแผ
พระพุทธศาสนาอเนกนานัปการ ที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งก็คือพระองคทรงมีพระราชดําริวาการจัดทํา
ตําราภาษาบาลี และการคัดลอกในการสังคายนาพระไตรปฎกสมัยนั้นซึ่งตองเขียนดวยตัวอักษรขอม ทํา
ใหเกิดปญหาคือความยากลําบากในการศึกษา
ดังนั้นพระองคจึงไดทรงสรางสรรค “อักษรอริยกะ”

๑๘

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. คาถาชาดกแลแบบอักษรอริยกะ. (พระนคร
: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๔). หนา ๑๘.

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม  ๕๗

เพื่อใชเขียนภาษาบาลีแทนอักษรขอม ซึ่งจะทําใหพระภิกษุและสามเณรศึกษาเลาเรียนพระปริยัติธรรมได
สะดวก และงายกวาการเรียนภาษาบาลีจากตัวอักษรขอม๑๙ นอกจากนั้นพระองคยังทรงมีพระประสงค
ใหเกิดความสะดวกแกการเขียนและการพิมพหนังสือไทยตอไปในอนาคตดวย เพราะอักษรอริยกะแบบ
ที่ทรงประดิษฐขึ้นนั้นวางพยัญชนะและสระอยูบนบรรทัดเดียวกันแบบเดียวกับหนังสือตะวันตก ทําให
เกิดความสะดวกในการหลอตัวพิมพและการเรียงพิมพ๒๐ หลังจากนั้นพระองคไดโปรดใหตั้งแทนพิมพ
และทําตัวพิมพอักษรอริยกะขึ้นที่วัดบวรนิเวศ เพื่อพิมพตําราภาษาบาลี และเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธ
ศาสนา รวมทั้งไดพิมพหนังสือปาติโมกขดวย๒๑ นับเปนโรงพิมพแหงแรกที่ดําเนินการโดยคนไทย ๒๒
อักษรอริยกะนี้ในชั้นแรกนิยมใชกันในพระสงฆธรรมยุติกนิกาย แตเพราะคงมิไดกําหนดใหใช
ตอเนื่องกันแพรหลายจึงไมปรากฏวาไดใชกันในชั้นหลัง ตัวอักษรแบบอริยกะพรอมทั้งตัวอยางตอไปนี้
ไดจากหนังสือฉบับพิมพ และหนังสือฉบับเขียนจากตูหนังสือบนพระตําหนักของสมเด็จพระมหาสมณ
เจา กรมพระยาวิชรญาณวโรรส ๒๓

๑. ลักษณะของอักษรอริยกะ
ตัวอักษรอริยกะที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงประดิษฐขึ้นนั้นทรงได
แบบอยางมาจากอักษรโรมัน มี ๒ แบบ คือ

๑) อักษรอริยกะแบบเหลี่ยม
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงประดิษฐตัวอักษรแบบเหลี่ยม เพื่อใชเขียน
ภาษาบาลีแทนอักษรขอมที่ใชมาแตเดิม และสําหรับใชเปนตัวพิมพเทานั้น มิไดทรงมีพระราชประสงคที่
จะใชเขียนภาษาไทย มีทั้งแบบที่เปนตัวบรรจงและตัวหวัด๒๔ ทรงดัดแปลงมาจากอักษรโรมัน (A-Z)
มีลักษณะเสนอักษรคลายกันเปนคูๆ มีจํานวนทั้งหมด ๑๑ คู ๒๕

๑๙

เอ บี กริสโวลด. พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจากรุงสยาม. ม.จ.สุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงแปล.
(พระนคร : โรงพิมพพระจันทร , ๒๕๐๘). หนา ๓๕-๓๖.
๒๐
กําธร สถิรกุล. ๗๐๐ ป ลายสือไทย. (กรุงเทพฯ : คุรุสภา, ๒๕๒๗). หนา ๑๓๔.
๒๑
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. เรื่องเดิม. หนา ๑๘.
๒๒
กริสโวลด. เรื่องเดิม. หนา ๓๖.
๒๓
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. อักษรอริยกะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวทรงคิดประดิษฐ. (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๐๑). หนาคํานํา.
๒๔
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว. ประชุมพระราชนิพนธภาษาบาลีในรัชกาลที่ ๔ ภาค ๒.
(นครหลวง : โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๕). หนา ๖.
๒๕
จุไรรัตน ลักษณะศิริ. “อักษรอริยกะ : พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
ดานอักขรวิทยา” ทอถักอักษรา. (นครปฐม : ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๑). หนา ๔๖.

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม  ๕๘

๒) อักษรอริยกะแบบกลมหรือแบบตัวเขียน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงประดิษฐตัวอักษรแบบกลม หรือแบบตัว
เขียน จํานวน ๒ ชุด ชุดหนึ่งเพื่อใชในการเขียนภาษาบาลี และอีกชุดหนึ่งใชสําหรับเขียนภาษาไทย โดย
แยกเปนภาษาละชุด แตละชุดมีทั้งแบบตัวเขียนใหญและแบบตัวเขียนเล็ก ๒๖

๒. พระบรมราชาธิบายเรื่องอักษรอริยกะ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระบรมราชาธิบาย เกี่ยวกับเรื่องการใช
“อักษรอริยกะ” ดังตอไปนี้๒๗
“เมื่อเขียนคําภาษามคธดวยอักษรไทย ใหผูอานศึกษาสําเนียงใหคงอยูตามอริยกภาษา, อยาให
ยักเยื้องสําเนียงไปตามกฎหมาย ใหผูศึกษาสังเกตตามอักษรอริยกะ แลอักษรไทย ซึ่งแสดงไวเปนแบบ
ตามลําดับ”
“ตัว (คฺ) นี้ จะชี้อยางในภาษาไทย ไมมีที่ชี้วาเหมือนคําใดได ตองศึกษาแตผูที่อานถูก เทียบได
ในคําภาษาอังกฤษ คือ
Go. I shall go. Will you go.
เมื่อเห็นตัว (คฺ) นี้ ใหอานอยางตัว Go. ในคําภาษาอังกฤษฯ
ตัว (ชฺ) นี้
อานคลายกับตัว (ย) แตไมเหมือนกันทีเดียว
ตัว (ฑฺ) นี้
อานเชนตัว (ฎ) นี้ แตใหคงเปนมุทธชฯ
ตัว (ทฺ) นี้
อานเชนตัว (ด) นี้ แตใหคงเปนทันตชฯ
ตัว (พฺ) นี้
อานเชนตัว (ม) ฯ”๒๘

(ตัวอยางสระและตัวเลขอักษรอริยะ แบบตัวเขียน)

๒๖

สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. คาถาชาดกแลแบบอักษรอริยกะ. (พระนคร
: โรงพิมพมหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๑๔). หนา ๑-๓.
๒๗
สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. อักษรอริยกะ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัวทรงคิดประดิษฐ. (กรุงเทพฯ : มหามกุฎราชวิทยาลัย, ๒๕๐๑). หนา ๒-๙.
๒๘
เรื่องเดียวกัน. หนา ๓.

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม  ๕๙

(ตัวอยางพยัญชนะอริยกะแบบตัวเขียน)
ปกฺขีปกรณํ
๑. หิมวนฺตปฺปเทเส เอโก มหานิคฺรโธ อโหสิ.
ตตฺร อเนกา สกุณา มสึสุ.
ตทา มนุสฺสา ชาติสมฺปนฺนํ คุณวนฺตํ ปุริสํ
อตฺตโน ราชานํ กรึสุ.
จตุปฺปทามี สีหํ อตฺตโน ราชานํ กรึสุ.
มหาสมุทฺเท มจฺฉาป อานนฺทํ นาม มจฺฉํ
อตฺตโน ราชานํ กรึสุ.

(ตัวอยางสระและพยัญชนะอริยกะแบบตัวเหลี่ยม)
สระอริยกะ

พยัญชนะ ๓๓
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(ตัวอยางอักษรอริยะแบบเขียนบรรจง)

(ตัวอยางอักษรอริยกะแบบเขียนหวัด)

(เขียนเปนอักษรไทย)
ปกฺขีปกรณํ
๑. หิมวนฺตปฺปเทเส เอโก มหานิคฺรโธ อโหสิ.
ตตฺร อเนกา สกุณา มสึสุ.
ตทา มนุสฺสา ชาติสมฺปนฺนํ คุณวนฺตํ ปุริสํ
อตฺตโน ราชานํ กรึสุ.
จตุปฺปทามี สีหํ อตฺตโน ราชานํ กรึสุ.
มหาสมุทฺเท มจฺฉาป อานนฺทํ นาม มจฺฉํ
อตฺตโน ราชานํ กรึสุ.
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(ตัวอยางตัวเลข และขอความเขียนดวยอักษรอริยกะ)

(เขียนเปนอักษรไทย)
ปุจฺฉา
๑. หิมฺวนฺตปฺปเทเส โก นาม รุกฺโข อโหสิ.
๒. กตฺถ อเนกา สกุณา วสึสุ. (ตัวเขียนเปนวสึสึ)
๓. ตทา มนุสฺสา กํ อตฺตโน ราชานํ กรึสุ.
๔. เต สกุณา สมาคนฺตฺวา กํ กรึสุ.
๕. กถํ เต อฺญมฺญํ มนุตยึสุ
๖. เตสุ โก ปฐมมาห.
๗. กถํ โส อาห.
๘. กิฺจาป โภติอาทิ เกน วุตฺตํ.
๙. ตํ สุตฺวา อวเสสา กินฺติ วตฺวา กํ กรึสุ.
๑๐. เก สมุทฺทมชฺฌํ ปกฺขนฺทึสุ.
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(ตัวอยางขอความภาษาบาลีเขียนดวยตัวอักษรอริยกะแบบเหลี่ยม)

(เขียนดวยตัวอักษรไทย)

*นโม ตสฺส ภควโต อรหโต
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส
โย อมฺหากํ สตฺถา
ยฺจ มยํ สรณํ คตา
เยน จ สุอกฺขาโต อยํ ธมฺโม
ยสฺส จ อาราธนา กรณียา
ยมฺหา จ ปภูโต อริยฏฺงฺคิโก มคฺโค
ยสฺส จิทํ พฺรหฺมจริยํ
ยสฺมิฺจ มยํ อภิปฺปสนฺนา
------------------------------------

สุณาตุ เม ภนฺเค สํโฆ
อชฺชุโปสโถ ปณฺณรโส ยทิ สงฺฆสฺส
ปตฺตกลฺลํ สํโฆ อุโปสถํ
กเรยฺย ปาฏิโมกิขํ อุทฺทิเสยฺย.
----------------------------------

กึ สํฆสฺส ปุพฺพกิจฺจํ
ปาริสุทฺธึ อายสฺมนฺโต อาโรเจถ
ปาฏิโมกฺขํ อุทฺทิสฺสิสฺสามิ ตํ สพฺ
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พระปรีชาสามารถทางดานการใชภาษา ๒๙
เปนที่ทราบกันทั่วไปวาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงมีพระปรีชาสามารถทางดาน
ภาษาอยางยิ่งทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ในสวนที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษนั้นไดทรงศึกษาตั้งแตยัง
ผนวชอยู และทรงศึกษาอยางตอเนื่องจนถึงไดเสด็จขึ้นครองราชย ดวยความที่ใฝพระทัยศึกษาจึงทําให
พระองคทรงมีพระปรีชาสามารถใชภาษาอังกฤษไดอยางชํานาญซึ่งอํานวยประโยชนอยางยิ่งตอการ
ดําเนินวิเทโศบายกับตางประเทศและเปนเหตุสําคัญที่ทําใหไทยสามารถธํารงเอกราชอธิปไตยรอดพน
จากการตกเปนอาณานิคมของประเทศตะวันตก๓๐
แมพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจะทรงสนพระทัยภาษาตางประเทศเปนอยางมาก แต
พระองคก็มิไดทรงนําเอาสํานวนภาษาตางประเทศมาใชปะปนในภาษาไทย พระองคทรงพระราชนิพนธ
เรื่องตางๆ ไวเปนอันมาก และหลากหลายประเภท ทั้งประเภทศาสนา การบริหารราชการแผนดินและ
ราชการในพระองค พระราชสาสน หมายประกาศ และพระบรมราชาธิบาย เกี่ยวกับพระปรีชาสามารถ
อยางยิ่งทางดานการใชภาษาไทยนี้ พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระสมมตอมรพันธไดทรงแสดงความ
คิดเห็นไวในคํานําของหนังสือชุมนุมพระบรมราชาธิบายในพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ตอน
หนึ่งวา
“พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพระราชนิพนธหนังสือภาษาไทยในประโยคเรียง
ความ ยอมเปนหนังสือดี มีเนื้อความชัดเจน แลมีโวหารนาอานนาฟง ควรถือเปนแบบแผนอันดี ยากที่
จะหาผูเสมอได ทั้งไมพบวิปลาสคลาดเคลื่อนเลย นอกจากที่ทรงพลั้งพลาดในตัวอักษร สระ พยัญชนะ
บางเล็กนอย ถาแมนจะมีความคลาดเคลื่อนในถอยคําแหงใดก็มักจะเปนไปเพราะการคัดลอกขาดเกินไป
หาไดวิปลาสจากที่ทรงไวแตเดิมไม...”๓๑
นอกจากพระองคเองจะทรงพิถีพิถันในการทรงพระราชนิพนธหนังสือประเภทตางๆ แลว พระ
องคยังทรงพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับการใชภาษาของคนไทยทั้งหลายไวเปนอันมาก ทั้ง
ในดานการเขียน การอาน ตลอดจนการพูด จนถึงกับไดพระราชทานกระแสพระราชดําริแนะนํา
ตักเตือนทักทวงแกไขแกพสกนิกรทั้งหลายทุกหมูเหลา โดยเฉพาะในหมูผูรูพระองคจะทรงกวดขันเปน
พิเศษเพราะจะเปนตัวอยางที่ดีแกบุคคลทั้งหลายตอไป นับเปนพระมหากรุณาธิคุณแกวงการภาษาไทย
และคนไทยทั่วไป ดังตัวอยางตอไปนี้

๒๙

ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ พ.ศ. ๒๓๙๔-๒๔๐๐. (กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๐๓).
๓๐
โอภาส เสวีกุล. พระราชบิดาแหงการปฏิรูป. (กรุงเทพฯ : แพรพิทยา, ๒๕๑๓). หนา ๑๗๓๑๗๔.
๓๑

พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระสมมตอมรพันธ. อางอิงในเรื่องเดิม. หนา ๑๗๔.
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๑. ทรงประกาศใหใชคํา ใหถูกตามเกียรติยศ
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงอธิบายการใชคํา “สมเด็จ” ในกรณีตางๆ คือ
- พระบาทสมเด็จพระ ใชกับพระเจาอยูหัววังหลวง (พระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว) และ พระเจาอยูหัววังหนา (พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจาอยูหัว)

- กรมสมเด็จพระ ใชกับเจาที่เปน กรมสมเด็จพระ เชน กรมสมเด็จพระปรมานุชิต
ชิโนรส และ กรมสมเด็จพระเดชาดิศร อยาใชเพียง กรมสมเด็จ
- กรมพระ ก็เชนเดียวกันตองใชใหเต็มคํา เพราะถาตัดคําจะทําใหเกิดความ
สับสนระหวางผูที่เปนเชื้อพระวงศกับขุนนางทั่วไป๓๒ ดังตัวอยางพระบรมราชาธิบายตอไปนี้
“พระเจาอยูหัววังหลวงวังหนาสองพระองคใหออกพระนามวาพระบาทสมเด็จพระ นําหนา
กอน อยาใหวาสมเด็จเปลา ถาเจาเปนกรมสมเด็จพระก็ใหวากรมสมเด็จพระ อยาใหวาสมเด็จเปลา
ถาเปนกรมพระก็ใหวากรมพระ อยาใหวาพระเปลา เหมือนอยางพระเจาอยูหัวทั้งสองพระองคบัดนี้
ถาจะออกพระนามก็ใหวาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระบาทสมเด็จพระปนเกลาเจา
อยูหัว เจาที่เปนกรมสมเด็จนั้น เหมือนอยางกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรส กรมสมเด็จพระเดชา
ดิศร และกรมสมเด็จอื่น ๆ . . . ถาจะใชอยางอื่นแลวเจากับขุนนางฟงดูก็เปนเหมือนกันไป”๓๓

๒. ทรงประกาศหามใชคําหยาบในคํากราบทูล
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงหามใชคําวา “ชอบเนื้อเจริญใจ” และ คําวา
“ติดเนื้อตองใจ” เพราะเปนคําหยาบ ดังพระบรมราชาธิบายวา
“ . . . ถาจะกราบทูลพระกรุณาดวยขอความสิ่งใด ๆ ก็ดี ในคําควรจะวา ๆ ชอบเนื้อเจริญใจ แล
ติดเนื้อตองใจ ที่เคยใชมาแตกอน ๆ นั้นอยาไดวาเลยเปนอันขาดทีเดียว เพราะวาโวหารเชนนั้นเปนคํา
หยาบไมควรจะกราบบังคมทูลหามิได . . .” ๓๔
ในกรณีที่คําโบราณบางคําเปนคําหยาบ แตมีคําสุภาพใชกันอยูแลว พระองคก็ทรงแนะ
นําใหใชคําสุภาพเหลานั้น เชน คําวา กะป น้ําปลา ก็ทรงแนะนําใหใชวา เยื่อเคยและน้ําเคย ดังตัว
อยาง
“ . . . คําบุราณราษฎรชาวบานเรียกกันวา กะป น้ําปลา คําขาราชการกราบบังคมทูลพระกรุณา
วาน้ําเคย วา งาป พระราชดําริทรงเห็นวา เรียกวางาปนั้นหาสมกับของดีบังเกิดในเยื่อเคยไม แลงาปนั้น
ชอบแตจะเรียกวา เยื่อเคย จึงจะตองกับของที่บังเกิดจึงจะควร แตน้ําเคยนั้นขาราชการเรียกวาน้ําเคย ก็
๓๒

เชน สมเด็จพระวริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระพระพุฒาจารย เปนตน
๓๓
ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ พ.ศ. ๒๓๙๔-๒๔๐๐. (กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๐๓),
หนา ๓๘-๓๙.
๓๔
เรื่องเดิม. หนา ๔๒-๔๓.
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ควร ดวยเปนของบังเกิดแตเยื่อเคย คําบุราณราษฎรเรียกกันวา กะป น้ําปลา เห็นหาควรกับของที่บังเกิด
ไม ตั้งแตนี้ไปภายหนา . . . ใหเรียกวา เยื่อเคย น้ําเคย . . .”๓๕

๓. ทรงเลือกใชคําตรงตามความหมายที่แทจริง
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงพิจารณาความหมายของคําศัพทอยางถี่ถวน
รอบคอบกอนที่จะทรงนําคําเหลานั้นไปใชโดยเฉพาะราชทินนามและนามสําคัญตางๆ ดังตัวอยางตอไปนี้
- อิศรานุภาพ
ไมใช อิศราภาพ
- พระธัญญาภิบาล
ไมใช พระธัญญาบริบาล
“ . . . ชื่อพระยาอิศราภาพ นั้นแปลออกไมไดความ ถาจะแปลวาความไมเปนอิสระหาถูกตอง
ไม ใหเติมอักษร นุ เขาอักษรแหงพระอิศวร ดังนี้จึงจะสมควร. . .
. . . ชื่อพระธัญญาบริบาลก็ไมสมควร ดวยความแปลวาผูไมรักษาขาวเปลือกหาสมตองตาม
ความประสงคไม ใหแปลงเสียวา พระธัญญาภิบาล แปลวา ผูรักษาขาวเปลือกโดยยิ่ง . . “๓๖
- พระที่นั่งสุทไธสวรรย ไมใช พระที่นั่งสุทธาสวรรย
- พระที่นั่งพุทไธสวรรย ไมใช พระที่นั่งพุทธสวรรย
ดังพระบรมราชาธิบายตอไปนี้
“ . . . พระที่นั่งสุทธาสวรรยที่เรียกกันมาแตกอนนั้นหาถูกไม ทรงพระราชทานนามใหมวา
พระที่นั่งสุทไธสวรรย แปลเปนคําไทยวาพระที่นั่งไอสวรรยโถงไมมีฝาบัง อนึ่ง พระที่นั่งพุทธสวรรย
ในพระบวรราชวัง นั้น ใหกราบทูลวาพระที่นั่งพุทไธสวรรย. . .”๓๗
บางครั้งพระองคจะทรงวิจารณราชทินนามอยางแยบคาย เชน
“อนึ่ง พระยาประเสริฐดํารง นั้นไมคอยจะรู ใหเติมคําวา ศาสตร ลงไปเปน พระยาประเสริฐ
ศาสตรดํารง ทั้งนี้เพราะชื่อพระยาประเสริฐดํารง แปลไดแตเพียงวา ดํารงความประเสริฐ จะอะไร
ประเสริฐก็ไมทราบ”๓๘
ราชทินนามอีกคําหนึ่งที่นาสนใจและแปลกมากก็คือ ราชทินนามของขาราชการผูหนึ่งที่คนทั่ว
ไปเรียกกันติดปากวา “หลวงทุกขราษฎร” ซึ่งเปนคําที่มีความหมายแปลกเหมือนกับจะเปนผูทําให
ราษฎรเดือดรอน จึงโปรดใหเปลี่ยนเสียใหมเปน “หลวงบรรเทาทุกขราษฎร” ซึ่งเปนคําที่มีความ
หมายชัดเจนดีขึ้นกวาเดิมมาก

๓๕

เรื่องเดิม. หนา ๔๖-๔๗.
๓๖
เรื่องเดิม. หนา ๔๓-๔๔.
๓๗
เรื่องเดิม. หนา ๕๐-๕๑.
๓๘
โอภาส เสวีกุล. เรื่องเดิม. หนา ๑๗๖.
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ตัวอยางที่แสดงใหเห็นวาพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดใหเรียกชื่อตางๆ ใหตรง
กับความหมายและความเหมาะสม พรอมทั้งมักจะทรงมีพระบรมราชาธิบายประกอบดวยเสมอๆ มีอยู
เปนอันมาก นอกจากที่กลาวแลว คําที่นาสนใจยิ่งอีกคําหนึ่งก็คือคําวา ทองสนามหลวง
สมัยกอนคนมักจะเรียกทองสนามหลวงวา ทุงพระเมรุ เพราะเปนสถานที่สรางพระเมรุถวาย
พระเพลิงพระบรมศพพระบรมวงศานุวงศ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงเห็นวา “ทุงพระ
เมรุ” เปนคําไมเหมาะสมเพราะไมเปนมงคล จึงทรงมีประกาศหามพรอมทั้งมีพระบรมราชาธิบายวาดังนี้
“... ที่ทองนาหนาวัดมหาธาตุนั้น คนอางการซึ่งนานๆ มีครั้งหนึ่งแลเปนการอวมงคลมาเรียก
เปนชื่อตําบลวา ทุงพระเมรุ นั้นหาชอบไม
ตั้งแตนี้สืบไปที่ทองนาหนาวัดมหาธาตุนั้นใหเรียกวา
ทองสนามหลวง...”๓๙

๔. ทรงประกาศเตือนผูที่ใชภาษาไทยผิดพลาด
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระปรีชาสามารถทางดานการใชภาษาอยางยิ่ง
ดังจะเห็นไดจากทรงอธิบายความผิดพลาดในการใชภาษา และทรงพระราชทานคําแนะนําอยางชัดเจน
พรอมดวยเหตุผลในทางภาษาศาสตร ตามตัวอยางตอไปนี้
- การใชอักษรผิด ทรงพระกรุณาอธิบายวา
“ . . . ดวยอักษร ๔ อักษร คือ ฤ ฤา ฦ ฦา นี้หาควรจะใส ห นําแลกากบาทไม เมื่อถึงคํา
วา ฤา ที่เขียนอุตริกวาโบราณวา หฤา บาง ฤา บาง ก็ใหเขียนแต ฤา อยางนี้ อยาใหเขียน ห นําและ
ใสกากบาทเลย ดวยตัว ห นั้น เฉพาะนําไดแตอักษรต่ํา . . . แลกากบาทนั้นใชไดแตอักษรกลาง . . .”

- การใชสรรพนามสําหรับชางมา และการหลีกเลี่ยงคําผวน
ทรงพระกรุณาอธิบายวา
“ . . . ชางมานี้เปนสัตวมีชาติมีสกุลไมควรเรียกวาตัวหนึ่งสองตัว ใหเรียกวาชางหนึ่งสองชาง
มาหนึ่งสองมา แตสัตวเดียรัจฉาน นอกจากชางมานั้นใหเรียกวาตัวหนึ่งสองตัว อยาใหวาสองชะมด
สองเตา สองปลา กับคําจําเปนคําผวน เหมือนหนึ่งตนไม ๘ ตน ๙ ตน หรือแปดเตา แปดตัว อยางนี้
ถาจะกราบบังคมทูลพระกรุณาใหกราบทูลพระกรุณาอยาใหเปนคําผวนได . . .” ๔๐

- การออกเสียงผิด
คําวา “ฉศก” เวลาพระเทศนบอกศักราชมักจะออกเสียงวา “ฉอศก” พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลา ไมโปรดใหออกสียงเชนนั้นเพราะไมไพเราะและฟงเหมือนฉอโกง ตอมาพระองคโปรด
ใหออกประกาศวา
๓๙

เรื่องเดิม. หนา ๑๗๙.
ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ พ.ศ. ๒๓๙๔-๒๔๐๐. (กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๐๓),
หนา ๙๕-๙๖.
๔๐
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“... คําที่พระธรรมกิติถวายวา ปขาล ฉอศก เปนคําที่ถูกตามอักษรภาษาไทยที่เลาเรียนกันตอๆ
มา จึงทรงพระกรุณาใหใชหมายแทนเงินถวายบูชาคําที่วา ปขาล ฉอศก แกพระธรรมกิติ หมายละสลึง
๒๕ หมาย เปนเงินตรา ๖ บาท ทรงเห็นวาการถวายศักราชครั้งนี้เปนแบบฉบับสําหรับแผนดินตอไป
ได ตอไปนี้ใหถวายพระพรถวายศักราชวา ปขาล ฉอศก ไมใหวาปขาล ฉอศก หรือ ฉะศก เปน
อันขาด...”๔๑

- การใชคําเชื่อม กับ แก แต ตอ ฯลฯ ผิดพลาดสับสน ๔๒
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงประกาศอธิบายการใชคํา กับ แก แต ตอ
ฯลฯ พรอมทั้งตัวอยางประกอบไวอยางชัดเจนดังตอไปนี้
คําวา “กับ” .ใชในกรณีคนสองคนสามคนขึ้นไปทํากิริยาเหมือนกัน เชน
ผัวนอน-กับ-เมีย
ผัวอยู-กับ-เมีย
นายไป-กับ-บาว
คนหนึ่งพูดเลน-กับ-คนหนึ่ง
ขุนนางเจรจา-กับ-แขกเมือง
บุตรรวมทุกขรวมสุข-กับ-บิดามารดา
คนหนึ่งวิวาท-กับ-เพื่อนบาน ฯลฯ
คําวา “กับ” ใชในกรณีเปนของที่ไปดวย มาดวย อยูดวย ไดมาดวย เสียหายดวย เชน
คนไป-กับ-ยามของตัว ไป-กับ-ดาบปนของตัว คนแกมา-กับ-ไมเทา
คนมา-กับ-ชาง
คนอยู-กับ-หีบ
ผาทองเก็บไว-กับ-เงิน
คนไดมีดมา-กับ-ดาม
ไดปนมา-กับ-ดินดํา
ไดเกวียนมา-กับ-วัว ฯลฯ
คําวา “กับ” ใชในกรณี สิ่งของ สัตว หรือคน อยูดวยกัน ไปดวยกัน ทําอะไรดวยกัน เชน
เงิน-กับ-ทอง
หมอขาว-กับ-เชิงกราน บังเหียน-กับ-มา
ตะพด-กับ-โค
มา-กับ-รถ
นก-กับ-รัง
โค-กับ-เกวียน
บุตร-กับ-ธิดา
ขา-กับ-เจา ฯลฯ
หมายเหตุ
คําวา “กับ” หามใชกรณีที่เกี่ยวกับการให การรับ และการเรียกเอา เชน หามใชวา ครูให
ดินสอกับนักเรียน เจาของบานรับจดหมายกับครู ผูเสียหายเรียกเงินชดเชยกับผูละเมิด ฯลฯ
คําวา “ใน” “แด” “ตอ” ใชตามตัวอยางตอไปนี้โดยสมควร
ทูลเกลาฯ ถวาย-ใน-หลวง-ใน-พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ถวาย-ใน-เจาตางกรม
กํานัล-แด-ทานเสนาบดี
ถวายพระพร-แด-พระเจาอยูหัว
กราบทูลพระกรุณา-แด-พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
กราบทูล-ตอ-เจาตางกรม
เรียน-ตอ-ทานเสนาบดี
แจงความ-ตอ-ผูสําเร็จราชการเมือง
กรมการฟอง-ตอ-ลูกขุน ณ ศาลหลวง
๔๑

โอภาส เสวีกุล. เรื่องเดิม. หนา ๑๘๒-๑๘๓.
๔๒
เรียบเรียงจาก โอภาส เสวีกุล. เรื่องเดิม. หนา ๑๘๖-๑๘๘.
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คําวา “แก” ใชในกรณีอื่นๆ นอกเหนือจาก “ใน” “แด” “ตอ” ตามตัวอยางขางตน การใช
“แก” เชนนี้เพื่อแสดงความตอเนื่องกัน และจะใช “กับ” แทนไมได เชน
พระราชทาน-แก
ให-แก
บอก-แก
แจงความ-แก
ทําโทษ-แก
ลงโทษ-แก
แจง-แก
รองเรียน-แก
ทําคุณ-แก
ทําให-แก
บอกให-แก
แจกจาย-แก
เสียไป-แก
ลงพระราชอาชญา-แก ปรับให-แก
ใหปรับไหม-แก
ได-แก
เสีย-แก
ไว-แก
ไวใจ-แก
ไวความ-แก
เอ็นดู-แก
เห็น-แก
ยอม-แก
โกรธ-แก
ไวธุระ-แก
ใหศีลพร-แก
สมควร-แก
จงมี-แก
สงสาร-แก
อนุเคราะห-แก
ขายให-แก
ใหชอง-แก
ฯลฯ
คําวา “แต” ใชในกรณีที่แสดงถึงตนทางที่ไดมา ดังตัวอยาง
รับ-แต
ขอ-แต
เอา-แต
ไดพระราชทาน-แต ไดอนุเคราะห-แต เรียกภาษี-แต
ฟง-แต
มา-แต
ซื้อมา-แต
เก็บเอา-แต
รู-แต
ฯลฯ

เรียกเอา-แต
เอามา-แต
เรียกเอา-แต

- การใชคําวา “ใส” ผิดพลาด
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวโปรดใหประกาศพระบรมราชาธิบาย เรื่องวาดวยลักษณะ
คําวา “ใส” สรุปไดดังตอไปนี้
คําวา “ใส” ใชกับของไมมีตัวคือ ใสความ ใสโทษ เอาใจใส ใสใจรักใคร ใสจริต และ
อื่นๆ ใชกับของที่มีตัวตนไมได เชน
หามใชวา ใสบาตร
ตองใชวา ตักบาตร
หามใชวา ใสเสื้อ ใสกางเกง
ตองใชวา หมเสื้อ นุงกางเกง
หามใชวา ใสดุม
ตองใชวา ขัดดุม
หามใชวา ใสเกี้ยว
ตองใชวา สวมเกี้ยว
หามใชวา ใสกําไล
ตองใชวา สวมกําไล
หามใชวา ใสปน
ตองใชวา ปกปน
หามใชวา ใสสรอย ใสจี้
ตองใชวา ผูกสรอย ผูกจี้
หามใชวา ใสโซ ใสตรวน
ตองใชวา จําโซ จําตรวน
หามใชวา ใสขื่อ ใสคา
ตองใชวา จําขื่อ จําคา
หามใชวา ใสคุก
ตองใชวา จําคุก ขึ้นคุก สงคุก ขังคุก เขาคุก
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หามใชวา
หามใชวา
หามใชวา
หามใชวา
หามใชวา
หามใชวา
หามใชวา
หามใชวา
หามใชวา
หามใชวา
หามใชวา
หามใชวา
หามใชวา
หามใชวา

ใสเลา
ตองใชวา
ใสกรง
ตองใชวา
ใสหมอ ใสไห ใสขวด ตองใชวา
ใสเรือ
ตองใชวา
ใสคลัง
ตองใชวา
ใสหีบ ใสตู ใสถุง
ตองใชวา
ใสยุง ใสฉาง
ตองใชวา
ใสใสกําปน ใสสําเภา
ตองใชวา
ใสชาง ใสเกวียน (ของมาก) ตองใชวา
ใสชาง ใสเกวียน (ของนอย) ตองใชวา
ใสกุญแจ ใสกลอน
ตองใชวา
ตักน้ําใสตุม
ตองใชวา
ใสยา
ตองใชวา
บวนใสกะโถน
ตองใชวา

ขังเลา
ขังกรง ไวในกรง
กรอกหมอ กรอกไห กรอกขวด
บรรทุกเรือ
ขึ้นคลัง
เขาหีบ เขาตู เขาถุง
ขึ้นยุง ขึ้นฉาง
บรรทุกกําปน บรรทุกสําเภา
บรรทุกชาง บรรทุกเกวียน
ขึ้นชาง ขึ้นเกวียน
ลั่นกุญแจ ขัดกลอน
ตักน้ําขังตุม
ทายา
บวนลงกะโถน

- การใชคํานําหนานามสตรีผิดพลาด
เนื่องจากสมัยกอนการใชคํานําหนานามสตรียังใชกันผิดพลาดสับสน พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัวจึงทรงอธิบายการใชคํานําหนานามสตรีซึ่งนาสนใจมากดังนี้
- ใชคําวา “อําแดง” นําหนาชื่อสตรีที่มีสามีแลว รวมทั้งที่เปนหมายดวย
- หามใชคําวา “อําแดง” นําหนาชื่อสตรีที่ยังไมมีสามี
- ใชคําวา “ทาน” นําหนาชื่อภรรยาหลวงของขุนนาง และใหบอกดวยวาเปนภรรยา
ของขุนนางใด แตภรรยานอยของขุนนางไมตองใชคําวา “ทาน” นําหนาชื่อ เพียงแตบอกวาเปนภรรยา
ของขุนนางใดเทานั้น และจะเรียกวา “อําแดง” นําหนาชื่อไมได ดังตัวอยางพระราชาธิบายตอไปนี้
“ . . . ผูที่รองถวายฎีกา . . . บางทีก็เปนคนอวดฉลาด อวดรู อุตริ ยักยาย เขียนหลายอยางนักนั้น
หาถูกไม . . . อนึ่ง ถอยคําจะจดชื่อผูหญิงนั้น ถาผูหญิงที่ไมมีบรรดาศักดิ์ มีผัวแลวอยูกับผัวก็ดี เปน
หมายก็ดี จึงใหเรียกวา อําแดง ถายังไมมีผัวเรียกวาอําแดงไมได ใหออกชื่อเปลา ๆ เถิด และภรรยาขุน
นางซึ่งเปนเจาพระยา แลพระยาพระหลวง เอาคําวาทานนําชื่อแลววาภรรยาผูนั้น ๆ ถาภรรยานอยให
ออกชื่อเปลา ๆ แลวอางวาภรรยาผูนั้น อยาใหเรียกวาอําแดง . . .” ๔๓

๔๓

ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ พ.ศ. ๒๓๙๔-๒๔๐๐. (กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๐๓),

หนา ๑๐๗-๑๐๘.
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๕. ทรงประกาศแนะนําวิธีทําฎีกาถวายและการเรียกหนังสือราชการ
- การใชกระดาษทําฎีกาถวาย
ทรงพระราชทานพระบรมราชาธิบายวิธีทําฎีกา ทั้งลักษณะของกระดาษที่ใชทําฎีกา
ตัวอักษร และภาษาที่ใชในฎีกา ดังตัวอยางตอไปนี้
“… ขาราชการ... แลราษฎร บรรดาที่ตองทําฎีกาทูลเกลาฯ ถวาย อยาใหเขียนกระดาษมวนยาวๆ
อยาใหตองทรงคลี่ลําบาก ใหเขียนใสกระดาษตัดเปนทอนแลวติดเขาเหมือนอยางสมุดฝรั่ง จะไดทรง
ทอดพระเนตรงายๆอักษรที่จะใชใหถูกตอง... ถาเขียนไมถูกก็ใหมาดูแบบดูอยางที่หองอาลักษณอยาเขียน
ใหผิดอักษรและพระนามเจาแลชื่อขุนนางเขามาทูลเกลาฯถวายเปนอันขาดทีเดียว . . .”๔๔

- การเรียกหนังสือราชการ
สมัยนั้นหนังสือราชการที่มีออกไปมีหลายประเภทดวยกัน และมีชื่อเรียกตางๆ กัน
และตางก็มีความสําคัญยิ่งหยอนกวากันโดยลําดับ จึงจําเปนจะตองเรียกใหถูกตอง พระบาทสมเด็จพระ
จอมเกลาเจาอยูหัวทรงอธิบายวา
หนังสือที่ดําเนินพระบรมราชโองการจากกรุง ไปถึงหัวเมืองประเทศราช ใหเรียกวา
“ศุภอักษร” หรือ “ทองตรา”
หนังสือที่ดําเนินพระบรมราชโองการจากกรุง ไปถึงเมืองที่เจาเมืองถือน้ําพระพิพัฒน
สัตยา ใหเรียกวา “ทองตรา”
จดหมายราชการของเสนาบดีสงไปหัวเมือง ใหเรียกวา “ตรา”
จดหมายราชการของขุนนางที่ต่ํากวาเสนาบดี ใหเรียกวา “หนังสือ”
จดหมายราชการจากประเทศราชหรือหัวเมืองตางๆ เขามายังกรุง ใหเรียกวา “ใบ
บอก” หรือ “หนังสือบอก”
จดหมายราชการจากกรุงเทพฯ ถึงหัวเมือง จะเรียกวา “ใบบอก” ไมได เพราะจะ
กลายเปนวา กรุงเทพฯ เปนเมืองขึ้นของหัวเมือง ยกเวนหนังสือราชการที่เสนาบดีทําขึ้นทูลเกลาฯ
ถวายพระเจาแผนดินเมื่อพระองคประทับอยูนอกกรุง กรณีใหใชวา “ใบบอก”

๖. ทรงมีพระบรมราชาธิบายเรื่องการใชคําราชาศัพท
คําราชาศัพทนั้นแตเดิมอาลักษณและมหาดเล็กไดจดบันทึกถอยคําตามที่พระเจาแผนดิน
โปรดวาดี มีการใชภาษาอื่นๆ เขามาแทนคําไทยเพื่อเลี่ยงคําหยาบ หรือพลิกแพลงทําใหดูแปลกพิเศษ
ออกไป พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว โปรดใหระมัดระวังในการพูดมิใหเผลอเปนคําผวนหรือ
คําพูดที่หยาบคาย หรือใชคําที่ไมเหมาะสมกับบริบท
๔๔

ประชุมประกาศรัชกาลที่ ๔ พ.ศ. ๒๓๙๔-๒๔๐๐. (กรุงเทพฯ : องคการคาของคุรุสภา, ๒๕๐๓),
หนา ๑๐๓-๑๐๔.
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๗. ทรงตําหนิและลงโทษผูที่ใชภาษาวิปลาสคลาดเคลื่อน
พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวจะทรงมีพระบรมราชาธิบายเกี่ยวกับการใชภาษา
ไทยใหถูก ไมวาจะเปน การพูด การเขียน หรือการอาน บางครั้งพระองคจะกริ้วเมื่อมีผูใชภาษาไทยผิด
พลาดมากโดยเฉพาะพวกที่อวดรู หรือดึงดื้อถือดีโดยไมมีเหตุผลที่เพียงพอ บอยครั้งพระองคจะทรง
ตําหนิและทรงคิดหาวิธีการลงโทษแบบตางๆ บางกรณีถาไมใชเรื่องสําคัญก็จะทรงวากลาวโดยแฝง
ดวยพระอารมณขันของพระองคดวย ถาเปนเรื่องสําคัญก็วางโทษปรับไวหนักเบาตางกัน เชน ถา
กราบทูลใชคําที่ไมมีที่ใชไรความหมาย ก็โปรดใหอาลักษณปรับเสียคําละเฟอง และถาใชคําผิดความ
หมายในเรื่องที่สําคัญ ก็ทรงวางโทษปรับไวรุนแรงเกินกวาการปรับเงิน ดังจะเห็นไดจากตัวอยาง
ตอไปนี้

- ทรงแชงใหคนชอบพูดภาษาวิปลาสกลายเปนคนหัวลาน
ในสมัยนั้นพระผูใหญบางรูปเลี่ยงที่จะถวายพระธรรมเทศนาเมื่อจําเปนตองเอยถึงคําวา
“ศพ” โดยเปลี่ยนไปใชคําอื่น พระองคจึงออกประกาศเตือนสติวา
“…คําเรียกซากผีวา ศพ นั้นถูกแลว ใหใชเขียนหนังสือและกราบทูลวาศพอยูนั้นแล ใครอยา
อุตริคิดตามชาววัดคิดลนไป เขียนบาง กราบทูลบางวา อสุภ อสภ อาสภ ดังนั้นในหลวงทรงแชงไววา
ใหศีรษะคนนั้นลานเหมือนหลวงตาในวันโกนเปนนิจนิรันดรไป ถาใครเขียนแลกราบทูลวา
ศพ
ตรงๆ แลว ทรงพระอธิษฐานอวยพรผูนั้นวา ถาศีรษะลานใหผมงอกดก ถาไมลานก็อยาใหลานเลย
คําวา ศพ นี้ ออกมาจากคํามคธวา ฉโว เปนแทไมใชคําอื่น”๔๕

- ทรงบริภาษคนใชภาษาผิดวาชอบเอาอยางภาษาไพรเลว
คนไทยจํานวนมากมักจะอาน หรือพูดคําบางคําตามความสะดวกลิ้นสะดวกปาก ไม
คํานึงถึงความถูกตอง เมื่อออกเสียงผิด ตอมาก็พาใหเขียนหนังสือผิดตามไปดวย ดังนั้นการพูดผิดและ
เขียนผิดจึงระบาดไปทั่ว พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวไมทรงพอพระทัยอยางยิ่ง ไดทรงออก
ประกาศตําหนิและบริภาษอยางรุนแรง เชน
“...หนังสือพิมพลงชื่อวา พระอินสวร ผูลงหนังสือพิมพก็มีครูอาจารยใหถาม ครู
อาจารยดูวามีหรือที่ชื่อวาพระอินศวร ดูเปนตาอินไมไดอยูในเมืองเปนคนอยูสวน ถูกแลวหรือ
หนังสือในราชการเขียนอยางหนึ่ง ครูโรงพิมพอุตริยักไปเปนหลายอยาง อยางภาพเขียนเปนฝาย
ลมพยุห เขียนวาลมพายุห และอะไรอื่นๆ อีกเปนอันมาก ก็พระอินศวรหนังสือราชการก็ไมเคย
เขียนเคยใช เปนแตคําผูหญิงเรียกไมถูก เรียกเลน ถามครูดูกอนเถิด ถูกแลวหรือ หรือจะเถียงวา
ทําตามเสียงคนอาน ก็หนังสืออังกฤษเปนอะไร ในภาษาอังกฤษเองเขียนแลลงพิมพตามลัทธิแทบ
ทั้งนั้น เสียงคนอานไปอยางหนึ่ง ตัวหนังสือไปอยางหนึ่งสิอานกันได เขียนกันได หนังสือไทย
๔๕

โอภาส เสวีกุล. เรื่องเดิม. หนา ๑๘๐.
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ภาษาไทย ก็เปนภาษาหนังสือ ลูกศิษยมีครู แตทําไมพวกโรงพิมพมาคิดวาหนังสือแลภาษาอาภัพ
อัปลักษณหนักหนา...
สําเนียงเสียงผูดีและผูรูอานก็ไมเอา เฉพาะแตจะเอาเสียงไพรเลวที่ไมรู
หนังสือ ที่เรียกอะไรไมถูกมาใชเอาเปนประมาณ หนังสือจําพวกเรียงรายวัน นับคติพระอาทิตย
พระจันทร แลอื่นๆ ที่ลงเปนตารางนั้นๆ ภาษาไทยเชนเขียนประฏิทิน ถึงคําเพ็ดทูลแลอานก็วา
ประฏิทิน แตคําคนไมรูเรียกวาประนินทิน คําๆ นี้ พวกโรงพิมพจะไมรูดอกกระมัง ดวยมิใชของ
ขางวัดวาอารามบาล่ําบาลีอะไร ฯ”๔๖

- ทรงลงโทษผูใชภาษาผิดใหบําเพ็ญประโยชนสาธารณะ
กรณีผูที่ใชภาษาผิดพลาดเกี่ยวกับการเรียกหนังสือราชการดังกลาวแลว
พระบาท
สมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงประกาศคาดโทษเอาไวคอนขางรุนแรงดังนี้
“... ถาใครมาเรียกผิดๆ เขียนถวายก็ดี กราบทูลก็ดี จะตองปรับใหกวาดชานหมาก และลาง
น้ําหมาก ทั้งในทั้งนอกทองพระโรงพระบรมมหาราชวัง ใหทานทั้งปวงจงระวังปาก...” ๔๗
กลาวโดยสรุป พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระปรีชาสามารถและทรงไวซึ่ง
พระราชอัจฉริยภาพทางดานการใชภาษาและการทรงพระราชนิพนธวรรณกรรม ซึ่งแมวาเวลาจะลวงเลย
มานานมากแลวแตก็ยังไวซึ่งคุณคามิไดลาสมัย เปนประโยชนอยางกวางขวาง ทั้งทางดานอักษรศาสตร
ภาษาศาสตร โบราณคดี และประวัติศาสตร จึงเปนที่ประจักษชัดทั่วไปวาทรงเปนเพชรน้ําเอกที่โดด
เดนอยูในบรรณพิภพที่มิอาจจะมีผูใดเสมอเหมือน

๔๖

เรื่องเดิม. หนา ๑๘๓-๑๘๔.
๔๗
เรื่องเดิม. หนา ๑๙๓.
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ตอนที่ ๓
พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ในการสรางสรรคแบบลักษณของภาษา
พระมหาธีรราชเจา : เอกอัครมหาราชปราชญ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวนั้น นอกจากพระองคจะทรงมีพระปรีชาสามารถในทาง
การทหารและทางการเมือง โดยเฉพาะการดําเนินวิเทโศบายแบบลูตามลม (Bending with the Wind)
ตามพระยุคลบาทแหงสมเด็จพระราชบิดา จนทําใหประเทศไทยสามารถฝาคลื่นลมรอดพนจากลัทธิลา
อาณานิคมของตะวันตก (Western Colonialism) และธํารงรักษาเอกราชอธิปไตยไวไดอยางงดงาม
ความจริงอันยิ่งใหญของประวัติศาสตรไทยในชวงวิกฤตนี้ไดจดจารึกลงแลวในประวัติศาสตรโลก และ
เปนความภาคภูมิใจอยางหาที่เปรียบมิไดของปวงประชาราษฎร
พระองคยังทรงมีพระปรีชาสามารถ
อยางยิ่งในดานอักษรศาสตรอีกดวย นอกไปจากพระราชนิพนธเปนจํานวนมากทั้งงานดานรอยแกวและ
รอยกรองแลว พระองคยังทรงสนพระทัยในกิจการตางๆ อันเกี่ยวของกับหนังสือไทยและภาษาไทยอีก
เปนอเนกประการ ดังนั้นพระองคจึงทรงไดรับสมัญญาภิไธยวา “พระมหาธีรราชเจา”
ดวยเหตุที่พระองคไดทรงพระราชนิพนธหนังสือประเภทตางๆ ไวเปนจํานวนมากซึ่งลวนแลว
แตทรงคุณคาทั้งทางดานศาสตรและศิลปยิ่งนัก ดังนั้นในวโรกาสที่วันพระบรมราชสมภพของพระองค
ครบ ๑๐๐ ป เมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๒๔ พระองคจึงทรงไดรับการยกยองจากองคการศึกษาวิทยา
ศาสตรและวัฒนธรรมของสหประชาชาติ (ยูเนสโก)๔๘ ใหเปนปราชญทางดานวัฒนธรรมคนที่ ๕ ของ
ไทย ๔๙ ในการเผยแพรพระราชกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถดานวัฒนธรรมสาขาตางๆ รวมทั้งดาน
อักษรศาสตรของพระองคนั้น คณะกรรมการไดจัดพิมพหนังสือเลมเล็กชื่อ King Vajiravudh Thailand’s
Prolific Writer ๕๐ เพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติโดยแจกจายไปทั่วโลก
ในหนังสือดังกลาวไดมีการจัดแบงพระราชนิพนธออกเปน ๗ หมวด ดังนี้
- หมวด ข. โขน-ละคร
(D. Drama)
มี ๑๘๗ เรื่อง
๔๘

United Nations Education Science and Cultural Organization (UNESCO)
๔๙
ปราชญไทยทั้งหาที่ไดรับการยกยองจากยูเนสโก เรียงตามลําดับอายุ คือ ๑.พระบาทสมเด็จพระ
พุทธเลิศหลานภาลัย ๒. พระสุนทรโวหาร (ภู) ๓.สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
๔.สมเด็จพระเจาบรมวงศเธอ เจาฟากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ และ ๕.พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยู
หัว
๕๐
แปลวา นักประพันธของประเทศไทยผูทรงพระราชนิพนธไวมากลนพนพรรณนา
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-

หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด
หมวด

ด. พระราชดํารัส เทศนา
น. นิทาน เรื่องชวนหัว
บ. บทความหนังสือพิมพ
ร. รอยกรอง
ส. สารคดี
อ. อื่นๆ

(S. Speech)
มี ๒๒๙ เรื่อง
(F.Fiction)
มี ๑๕๙ เรื่อง
(A Articles)
มี ๓๑๖ เรื่อง
(P. Poetry)
มี ๑๕๑ เรื่อง
(N. Nonfiction) มี ๑๙๔ เรื่อง
(M. Miscellaneous) รวบรวมยังไมเสร็จในขณะนั้น๕๑

นอกจากพระปรีชาสามารถทางดานการประพันธ โดยทรงมีผลงานพระราชนิพนธมากมายดัง
กลาวแลว พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวยังทรงมีพระปรีชาสามารถทางดานอักษรศาสตรและ
ภาษาศาสตรอีกดวย จึงเปนการเหมาะสมอยางที่ไดถวายพระราชสมัญญานามวา “พระมหาธีรราชเจา”
อันมีความหมายวา เอกอัครมหาราชปราชญ

พระราชอัธยาศัยนิยมภาษาไทย
แมวาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จะไดเสด็จไปทรงศึกษาวิชายังตางประเทศเปน
เวลาเกือบสิบป แตก็ไมปรากฏวาทรงละเลยภาษาไทยทั้งการอานและการเขียนเหมือนอยางคนในสมัย
ปจจุบันนี้ บางคนที่ไปตางประเทศเพียงปครึ่งป ก็มีอาการพูดภาษาไทยไมไดชัดเจนเสียแลว ๕๒ พระ
ราชอัธยาศัยนิยมใชภาษาไทยอาจจําแนกไดดังตอไปนี้

๒.๑ การไมพูดคําตางประเทศปะปนกับการพูดภาษาไทย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎดกลาเจาอยูหัวไมโปรดการพูดภาษาไทยดวยคําตางประเทศ ดังนั้น
จึงโปรดเกลาใหบัญญัติศัพทตาง ๆ เปนภาษาไทยขึ้นไมนอย คําศัพทตาง ๆ เหลานั้น ไมใชคําที่ฟงแลว
ตองแปลไทยเปนไทย มีบางคําที่ดัดแปลงมาจากภาษาตางประเทศ แตเมื่อเปนคําไทยแลวก็ไมฟงขัดหูแต
ประการใด เชนคําวา ยูนิฟอรม อันหมายถึงเครื่องแบบแตงกายนั้น โปรดเกลาฯ ใหใชคําวา “อยู
ในฟอรม” แตคําวา บรรณาธิการ ก็เปนคําที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค แทนคําวาเอดิเตอร ซึ่งสมัย
กอนใชเรียกทับศัพทภาษาอังกฤษ ๕๓

๕๑

คณะอนุกรรมการฝายวัฒนธรรม อางถึงใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระมหาธีร
ราชเจา. (มปท., มปป.). หนา ๑๐๙-๑๑๐.
๕๒
ลาวัณย โชตามระ. “พระมหาธีรราชเจากับหนังสือไทย” ๘๐ ป แหงการสถาปนาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, มปป.). หนา ๔๙.
๕๓
เรื่องเดิม.
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๒.๒ การใชภาษาดวยสํานวนไทย
แมวาพระองคจะทรงรูภาษาตางประเทศขนาดทรงพระราชนิพนธเรื่องตางๆ
ดวยภาษาตาง
ประเทศไดดี แตก็โปรดใชภาษาไทยดวยสํานวนไทย ไมโปรดภาษาไทยที่เขียนเยิ่นเยอแตไมมีใจความ
ถาเปนรอยแกวก็ตองเปนภาษาที่อานงาย เขาใจสะดวก ถาเปนรอยกรองก็ตองประกอบไปดวยถอยคํา
และสํานวนที่ไพเราะ ทรงติพวกที่เขียนหนังสือไทยไมใหคนไทยอานเขาใจนี้วา เปนพวกสมัยบาง พวก
โซดบาง๕๔ พระองคไดทรงพระราชนิพนธคอนแคะหนังสือสมัยใหมไวในบทเหเรือยุคใหม ซึ่งลงพิมพ
ในหนังสือสมุทรสาร อันเปนหนังสือของราชนาวีสมาคมแหงกรุงสยามไวดังนี้ ๕๕
อาน ๆ รําคาญฮือ
แบบหนังสือสมัยใหม
อยางเราไมเขาใจ
ภาษาไทยเขาไมเขียน
ภาษาสมัยใหม
ของถูกใจพวกนักเรียน
อานนักชักวิงเวียน
เขาชางเพียรเสียจริงจัง
แบบเกเขวภาษา
สมมติวาแบบฝรั่ง
อานเบื่อเหลือกําลัง
ฟงไมไดคลื่นไสเหลือ
อานไปไมไดเรื่อง
ชักชวนเคืองเครื่องใหเบื่อ
แตงกันแสนฝนเฝอ
อยางภาษาบาน้ําลาย
โอวาภาษาไทย
ชางกระไรจวนฉิบหาย
คนไทยไพลกลับกลาย
เปนโซดบานาบัดสี
หนังสือฤาหวังอาน
แกรําคาญไดสักที
ยิ่งอานดาลฤดี
เลยตองขวางกลางสาคร
ลองหามาอานใหม
เผอิญไดเปนบทกลอน
สมมตบทละคร
ขึ้นชื่อเสียงเฉวียงไว
พุทโธโอใจหาย
เราเคราะหรายนี่กระไร
จบหมดบทกลอนไทย
ไมเปนสําระยํามัง
ทั้งมวลลวนเหลวแหลก
เรื่อยเปอยเลื้อยรุงรัง

ทุกแผนกอนิจจัง
ทั้งถอยคําซ้ําหยาบคาย

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงมีลายพระราชหัตถเลขางามเปนระเบียบ และอาน
งาย พระองคโปรดใหคนเขียนลายมืออานงาย แมไมงดงามแตก็ควรจะตองใหชัดเจน เชน ตัว ก ค ด
ถ จะตองเขียนใหชัด เครื่องหมายไมทัณฑฆาตและไมหันอากาศ จะตองเขียนใหแตกตางกัน ไมโปรด
๕๔

คําวา พวกสมัย หมายถึง พวกที่บาความทันสมัย

สวนคําวา พวกโซด (sod) หมายถึง พวกมี

สติวิปลาส
๕๕

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว. “บทเหเรือยุคใหม” อางถึงใน ลาวัณย โชตามระ.
เรื่องเดิม. หนา ๕๐.
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ทอดพระเนตรลายเซ็นที่อานไมยาก ถึงกับประกาศพระราชนิยมไววาถาใครเซ็นชื่อแลวอานไมออก ก็
ใหอานชื่อนั้นวานายหมา ๕๖

พระราชดําริเรื่องปญหาของการเขียนหนังสือไทย ๕๗
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชดําริเห็นวา หนังสือไทยเปนหนังสือที่เรียน
และเขียนอานใหถูกตองไดยากเกินไป หนังสือใดที่เรียนเขียนอานไดยาก ยอมจะเปนของทําใหผูใช
เสียเปรียบแกผูที่มีอักษรใชอยางที่เรียนเขียนอานไดงาย พระองคทรงมีพระราชดําริวาการเขียนหนังสือ
ไทยตามแบบที่ใชกันอยูในเวลานั้น เปนเรื่องลําบากเกินสมควรโดยเฉพาะแกชาวตางประเทศที่ใครจะ
เรียนหนังสือไทย ดวยไมมีความเคยชินเหมือนคนไทยที่ไมรูสึกถึงความลําบากเหลานั้น
จึงทรงคิด
ประดิษฐขึ้นใหมโดยพระราชประสงคจะใหเขียนอานไดงายยิ่งขึ้น และไดพระราชทานกระแสพระราช
ดํารัส เรื่อง “วิธีใหมสําหรับใชสระและหนังสือไทย” ใหแกสามัคยาจารยสมาคม อันเปนแหลงนัก
ปราชญราชบัณฑิตครูบาอาจารยไดตรวจดู สามัคยาจารยสมาคมไดนําลงพิมพในหนังสือวิทยาจารย เลม
๑๗ ตอน ๑๑ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๐ โดยเสนาบดีกระทรวงธรรมการประกาศเปนใจความวา
มีพระราชประสงคใหครูอาจารยและผูอื่นทั่วไปที่สนใจเรื่องเชนนี้ตรวจดู และพระราชทานบรมราชานุ
ญาตไววา ผูใดมีความเห็นอยางไรใหทูลเกลาฯ ถวายความเห็นได โดยใหสงผานเสนาบดีกระทรวง
ธรรมการเพื่อประกอบพระราชดําริ๕๘
พระองคทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย วาความยากลําบากในการเรียนการเขียนภาษาไทยมีสาเหตุ
ตางๆ สรุปไดดังตอไปนี้
๑. วิธีเขียนของไทยซึ่งเขียนไวในที่ตาง ๆ กัน ขางหลังบาง ขางหนาบาง ขางลางบาง
ทําใหผูเรียนใหมฉงน
๒. สระประสมของไทย มักจะประสมเอาตามใจโดยมิไดคํานึงถึงสําเนียงจริง ๆ เพราะ
ฉะนั้นเปนอันตองจําเอาดื้อ ๆ เปนอยางอาณัติสัญญาณเทานั้นเอง เปนตนวา “ เ ” กับ “ ” กับตัว “ อ
” ถาลองออกเสียงกล้ํากันดูตามตัวสระนั้นๆ ก็หาเปน เอือ ไม แตเราบัญญัติใหเปน “เอือ” จึงเปน “เอือ”
อีกประการหนึ่งบางเสียงอานออกมาเปนเสียงเดียว แตสระแยกกันอยูทั้งขางหนา ขางบน และแถมมี
ตัว “ อ ” ซึ่งเปนสระไวขางหลังอีก ทําใหยุงเหยิงยากที่จะเขาใจได
๕๖

ลาวัณย โชตามระ. เรื่องเดิม.
๕๗
เรียบเรียงจาก พระบรมราชาธิบาย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว วิธีใหมสําหรับใชสระ
และเขียนหนังสือไทย. พระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, (พระนคร : ไทยเขษม,
๒๔๙๓).
๕๘
“คํานํา” อางถึงใน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว, พระบรมราชาธิบาย พระบาท
สมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว วิธีใหมสําหรับใชสระและเขียนหนังสือไทย. (พระนคร : ไทยเขษม, ๒๔๙๓).
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๓. ตัวพยัญชนะเปลาไมมีสระกํากับอยูเลย ก็อานออกสําเนียงได และสําเนียงที่ออก
นั้นก็ไมแนนอนดวยวาจะเปน “ อะ ” หรือ “ ออ ” เชน “ปฐม” อานวา “ปะ-ถม” สวน “บดี” มิได
อานวา “บะ-ดี” แตกลับอานวา “บอ-ดี” ดังนี้เปนตน ยอมจะทําใหเปนขอฉงนไดไมนอยเหมือนกัน
๔. วิธีใชพยัญชนะกล้ําของไทยก็ยากแกผูเรียนเปนอันมาก ทั้งนี้เปนเพราะสาเหตุ ๒
ประการ คือ
(ก) ตัวพยัญชนะเปลา ที่ไมมีสระกํากับก็ออกเสียงได ดังกลาวมาแลวในขอ ๓ นั้นเอง
เปนเหตุใหรูไดยากเมื่อใดจะควรอานกล้ําและเมื่อใดจะไมกล้ํา เชนคําวา “ปราด” อานกล้ําเปน “ปฺราด”
แต “ปลาด” เราอานวา ปะ-หลาด” ดังนี้จึงเปนอันวา นอกจากที่รูภาษาไทยอยูแลวยากที่จะอานใหถูก
ตอง และถายิ่งเปนคําที่มาจากภาษามคธหรือสันสกฤตดวยแลว แมคนไทยเองที่รูหนังสือก็อานพลาดได
(ข) การที่เขียนสระไวขางหนาทําใหฉงน ไมแนวาพยัญชนะตัวที่ ๒ จะกล้ํากับตัวที่
๑ หรือเปนตัวสะกด เชน “โสน” เมื่ออานไปโดยไมนึกก็อาจจะไมเปน “โสน” เลยทีเดียว จะ
เปน “โสนฺ” ถายิ่งมีพยัญชนะตามหลังตั้ง ๓ ตัวก็ยิ่งลําบากขึ้นอีก เชน “จันทโครพ” มีผูอานวา “จันท
โคฺรฺพ” ไปก็มี และตรงกันขาม ผูที่พึ่งจะจับเรียนภาษาไทย อาจจะอานคํา “โคลน” วา “โค-ลน” ก็
ได ถายิ่งเปนสระผสมก็ยิ่งยากยิ่งขึ้นอีก เชน “อิเหนา” ผูที่พึ่งเรียนหนังสือไทยอานเปน “อิ-เห-นา” ไป
เสียก็มี และมีบางคํา เชน “เพลา” จะอานวา “เพฺลา” ก็ถูก และ “เพ-ลา” ก็ถูก เปนอันจะรูไดวาควรอาน
อยางไรก็แตโดยพิจารณาดูกระแสความในประโยคเทานั้น
๕. ลักษณะเขียนหนังสือ ไทยเขียนถอยคําติดกันไปหมดไมเวนระยะคําทุกๆ คํา อยาง
เชนลักษณะเขียนหนังสือของชาวยุโรป จึงทําใหเปนที่ฉงนแกผูที่ไมสูชํานิชํานาญในเชิงการอานหนังสือ
ไมใชแตชาวตางประเทศ ถึงแมคนไทยเองก็รูสึกลําบากอยูไมนอยเหมือนกัน

พระราชดําริวิธีใหมใชเพื่อแกปญหาการเขียนหนังสือไทย
๑. ทรงกําหนดการแบงระยะและวรรคตอน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงอธิบายวาแมวิธีเขียนหนังสือไทยจะยุงยากหลาย
ประการดังกลาวแลวแตก็ยังนับวางายกวาหนังสือจีน อาหรับ และเปอรเซีย เพราะหนังสือจีนใชตัว
อักษรอานออกสําเนียงเปนคําๆ และเขียนเรียงตัวจากขางบนลงมาขางลาง เปนแถวหอยตรงลงมา ไมใช
เปนบรรทัด และเมื่อเขียนลงมาจนหมดถึงตีนแผนกระดาษแลว จึงเริ่มใหมอีกแถวหนึ่ง ทางเบื้องซาย
แหงแถวที่เขียนมาแลว และวิธีเขียนหนังสือของอาหรับและเปอรเซียจะเขียนเปนบรรทัดจากขวามือไป
หาซาย สวนหนังสือไทยเขียนจากซายไปขวาอยางหนังสือยุโรปอยูแลว ตางกันที่เขียนติดกันเปนพืดไป
ไมเวนระยะอยางหนังสือยุโรป ดังนั้นพระองคจึงทรงพิจารณาวานาจะแกไขวิธีเขียนหนังสือของไทยให
อนุโลมตามวิธีเขียนหนังสือของยุโรปอยางมากที่สุดที่จะเปนไปได
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พระองคทรงมีความเห็นวาการแบงระยะระหวางคําตอคําตามแบบหนังสือยุโรป ดูจะไมเปนการ
ยากอะไร และนาจะไมเปนการอุตริจนเกินไป เพราะในหนังสือสวดมนตและเทศนามหาชาติ เปนตน ที่
ไดพิมพขึ้นแลวก็ไดแบงระยะระหวางคําภาษามคธไวแลวดังตัวอยางตอไปนี้
อิติปโส ภควา, อรหํ สัมมา สัมพุทธฺโธ วิชฺชาจารณ สัมปนโน สุคโต โลกวิทู อนุตฺตโร
ปุริสธัมฺมสารถิ, สัตถา เทวมนุสฺสานํ พุทฺโธ ภควาติ
ถาหากวาจะเขียนภาษาไทยใหมีระยะระหวางคําทุกคําก็นาจะเปนไปไดเชนกัน
ตัวอยาง
วัน ที่ ๑ เมษายน เปน วัน ขึ้น ป ใหม ของ ไทย เรา
แตถาจะเขียนหนังสือไวระยะระหวางคําทุกคําเชนนี้ ก็ตองเปลี่ยนวิธีแบงวรรคตอนใหทั้งสิ้น
คือ จะคงใชแตเวนชองวางระหวางตอนหรือวรรคอยางที่ไดเคยใชกันมาแลวเทานั้นไมไดทีเดียว จําเปน
จะตองใชเครื่องหมายแบงวรรคตอนตามแบบยุโรป
เครื่องหมายการแบงวรรคตอนเหลานี้ เจาพระยาพระเสด็จสุเรนทราธิบดี (ม.ร.ว. เปย มาลากุล
ณ กรุงเทพ) ตั้งแตยังเปนพระยาวิสุทธิสุริยศักดิ์ อธิบดีกรมศึกษาธิการ ไดคิดชื่อขึ้นไวเรียก และไดแตง
คําอธิบายวิธีใชเครื่องหมายแบงวรรคตอนไวโดยละเอียด
และไดพิมพเปนแบบเรียนการแตงหนังสือ
ของกรมศึกษาธิการดวยแลว
วิธีเขียนโคลง ฉันท กาพย กลอน ก็ตองเปลี่ยนไปบาง เชน ไมมีชองวางระหวางวรรคหนากับ
วรรคหลัง
(๑) ตัวอยางการเขียนโคลง ๔
 เพื่อนกิน, สิ้น ทรัพย แลว แหนงหนี,
หา งาย, หลาย หมื่น มี มากได;
เพื่อน ตาย, ถาย แทน ชีวา อาตม,
หา ยาก, ฝาก ผี, ไข, ยาก แท จักหา.
(โคลงโลกนิติ)
(๒) ตัวอยางการเขียนโคลง ๒
 รอย รูป อินทร หยาดฟา,
มา อา องค ใน หลา
แหลง ให คน ชม, แล ฤๅ.
(ลิลิตพระลอ)
(๓) ตัวอยางการเขียนฉันท
 องค ใด พระ สัม พุทธ, สุวิสุทธะ สันดาน,
ตัด มูล เกลศ มาน บ มิ หมน มิ หมอง มัว.
 หนึ่ง ใน พระ ทัย ทาน ก็ เบิก บาน คือ ดอก บัว,
ราคี บ พัน พัว สุวคนธะ กําจร.
(คํานมัสการพระพุทธคุณ)
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 ปาง เมื่อ พระองค ปะระมะ พุทธะ วิสุทธะ ศาสดา
ตรัส รู อะนุตตะระ สะมะระ ณ โพธิ์บัลลังก,
ขุน มาร สะหัสสะ พหุพาหุ วิชา วิชิต ขลัง,
ขี่ คีรี เมขะละ ประทั้ง คชะ เหี้ยม กระเหิม หาญ
(มนตนักรบสยาม)
(๔) ตัวอยางการเขียนกาพย
 พระ เสด็จ โดย แดน ชล, ทรง เรือ ตน งาม เฉิดฉาย
กิ่งแกว แพรว พรรณราย, พาย ออน หยับ จับ งาม งอน
(เหเรือ)
ตัวอยางเหลานี้แสดงใหเห็นวา การเขียนหนังสือมีระยะระหวางคําทุก ๆ คํา และมีเครื่องหมาย
แบงวรรคตอนประกอบ ไมขัดขวางแกการเขียน โคลง ฉันท กาพย กลอน เลย

๒. ทรงกําหนดวิธีใชสระอยางใหม
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงพิจารณาเห็นวา การเอาสระลงไวในบรรทัดเดียว
กับพยัญชนะทั้งหมดทําใหเขียนหนังสือไดสะดวกดีมาก แตผูรูหนังสือในกรุงสุโขทัยโดยมากเปนนัก
บวช ไดเคยใชหนังสือขอมมาเสียนานแลว และไมยอมใชหนังสือไทยสําหรับเขียนคัมภีรและหนังสือ
เทศนาตางๆ ตัวหนังสือแบบพอขุนรามคําแหงมหาราชจึงมิไดใชตอกันเปนแบบแผนสําหรับเขียนภาษา
ไทย ตอจากรัชสมัยของพอขุนรามคําแหงมหาราชมาไมกี่ป ในรัชสมัยของพระยาลือไท สระตางๆที่พอ
ขุนรามคําแหงมหาราช ไดถอนเอาขึ้นหรือลงมาไวบรรทัดเดียวกับพยัญชนะนั้น ก็ไดกลับลงหรือขึ้นไป
อยูอยางเดิมตามแบบเขียนสระของอักษรขอม ดังปรากฏอยูในศิลาจารึกของพระยาลือไท พ.ศ. ๑๙๐๐
นั้นแลว และไดคงอยูเชนนี้ตอมาจนทุกวันนี้
การที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ทรงประดิษฐหนังสือ “อริยกะ” ขึ้นสําหรับใชใน
หมูพระสงฆธรรมยุติกนิกายเมื่อ พ.ศ.๒๓๘๐ นั้น ไดทรงกําหนดไวใหเขียนสระไวในบรรทัดเดียวกับ
พยัญชนะและตามหลังดวยพยัญชนะตามแบบอักษรยุโรป ซึ่งในชั้นตนก็ไดมีผูรูสึกวาเปนของลําบาก
มาก แตพอใชเคย ๆ เสียแลวไมชาก็รูสึกความสะดวก พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงมี
พระบรมราชวินิจฉัยวา การที่หนังสืออริยกะไมแพรหลายไดเทาที่ควรนั้น เพราะมีความจําเปนที่จะตอง
เรียนตัวพยัญชนะใหมทั้งหมด ซึ่งเปนตัวที่ไมคลายกับตัวอักษรที่คนเคยรูสึกชินตาเลย
สวนพระราชดําริในขอที่ใหเขียนสระไวในบรรทัดเดียวกับพยัญชนะ และใหตามพยัญชนะนั้น
เปนของดีมาก ควรที่จะใชสําหรับเปนแบบในการเขียนหนังสือไทยตอไป แตควรใชรูปสระใหเปนไป
อยางแบบที่เคยใชกันมาแลวในหนังสือไทยมากที่สุดเทาที่จะใชได และพยัญชนะควรคงรูปตามเดิมทั้ง
สิ้น พระองคเชื่อวาถากําหนดระเบียบลงไวไดเชนนี้แลวจะแกปญหาทั้งหลายที่ไดกลาวมาแลวไดเกือบ
ทั้งหมด
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๓. ทรงประดิษฐรูปสระอยางใหม
เมื่อตกลงวาจะใชไวขางหลังพยัญชนะและในบรรทัดเดียวกันทั้งหมดแลว ก็ยังมีสิ่งที่พระองค
ตองทรงมีพระราชดําริอยูอีก ดังตอไปนี้
๑. ถาจะใชสระตามหลังพยัญชนะทั้งหมด รูปสระบางตัวที่ใชอยูในบัดนี้ เชน สระ
“ ” “ ” “ ” และ “ ” จะใชไมได ตองแกรูปใหม สวนสระ “ เ ” “ ไ ” และ “ โ ” นับวา
พอใชได เปนแตตองดัดแปลงวิธีเขียนนิดหนอยพอใหเหมาะแกการที่จะทําใหหนังสือเรียบเทานั้น
๒. ถาจะใชสระเปนตัวนําทีเดียว ตามแบบหนังสือยุโรป ไมใชตัว “ อ ” ประกอบดวย
เชน จะเขียนวา “ะภิบาล” “าทิตย” “ นทร” “ ก” “ ุดม ” “โกาศ” ดังนี้ดูก็ยังขัดๆ ตาอยู
สวนสระ “ ” “ ” “ ” “ ” “ ุ ิ” และ “ ู ” ฯลฯ จะตองเปลี่ยนอยูแลวและรูปที่จะเปลี่ยน
ใหมนั้นเปนอันใชไดสําหรับเปนตัวนําดวย สระ “ ะ ” จะใชวิสรรชนียไมได ตองแปลงรูปใหม และ
สระ “ า ” แกไขเพียงเล็กนอยก็ใชได
๓. วิธีผสมสระ เชน “เอือ” เปนตน ตองแกเปนผสมตามสําเนียง เชน เอือ” เอา
“ ” กับ “ า ” ผสมกัน ดังนี้เปนตน

สระแบบใหมของพระมหาธีรราชเจา
สระแบบเดิม

สระแบบใหม
ตัวประจง∗

คําอธิบาย

ตัวหวัด +

สระ “อะ” อริยกะของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 4
ลากขางเดิมนั้นเอง เปนแตหยัก เพื่อมิใหปนกับตัว “ว”
แบบพอขุนรามคําแหงมหาราช
แผลงจาก “  ” ของพอขุนรามคําแหงมหาราช
“ ุ ” ขอม
“ ู ” ขอม

ไมหนาเดิมนั้นเอง เปนแตตองการใหตัวผึ่งออก จึงเขียนเปน
ไมมวน (แตเตี้ยเทาไมหนา)
ไมหนา ๒ อันติดกันนั้นเอง
ไมมลายเดิมนั้นเอง แตเตี้ยเทาไมหนา (สวนไมมวนเลิก)

หมายเหตุ

∗

คือตัวพิมพนั้นเอง

+

คือตัวเขียนปกติ
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สระแบบเดิม

สระแบบใหม
ตัวประจง∗

คําอธิบาย

ตัวหวัด +

ก็ไม “โ ” เดิมนั้นเอง แตกดใหเตี้ยลงเทาไมหนา
และเขียนใหงาม
คือ “ า ” กับ “ ุ ” ผสมกัน
อยางเดิมนั้นเอง, แกแตรูปลากขาง (อนึ่ง สระ “า” ใชเปนแต
สระตามอยางเดียว ไมใชเปนสระนําเลย เชน “อําแดง”
“  ” กับ “ า ” ผสมกัน
“  ” กับ “ า ” ผสมกัน
“ โ ” กับ “ เ ” ผสมกัน
อยางเดิม (แตตัว “อ” จะอานเปน “อะ” ไมไดเปนอันขาด”
สระ “ออ” เติมวิสรรชนียใหสําเนียงกระชับเขาเทานั้น
“ ู ” กับ “ า ” ผสมกัน (เพิ่มวิสรรชนียเขาเปน “อัวะ”)

เมื่อไดคิดเรื่องสระไดสําเร็จแลว ก็อาจจะกลาวไดตามภาษาชาวนาวา “รวมหัวงานแลว” สวน
ขอที่จะตองแกไขอยางอื่น ๆ ก็มีอีกบาง จึงไดเก็บรวบรวมขอแกและดัดแปลงทั้งปวงทําเปนบัญญัติขึ้น
อันหนึ่ง ซึ่งเปนขออธิบายและชี้แจงวิธีเขียนหนังสือไทยแบบใหมดังปรากฏตอไปขางหนานี้
ความประสงคเบื้องตนในการเขียนหนังสือไทยก็คือ ตองใหสะดวกแกการเขียนภาษาไทยเราเอง
นั้นแล แตก็มีเวลาอยูบางที่เราจําจะตองใชหนังสือไทยเขียนภาษาอื่น เชน ภาษามคธ สันสกฤต และ
ภาษายุโรป ซึ่งเราใชคละอยูกับภาษาในเวลาบางเวลา เปนตน สวนภาษายุโรปนั้นตามแบบเขียนหนังสือ
ไทยที่ใชอยูทุกวันนี้ มีบางคําเกือบจะเขียนไมไดทีเดียว แตถาเขียนตามแบบใหม เปนอันเขียนไดใหใกล
ที่ถูกมากที่จะเขียนได สวนภาษามคธและสันสกฤต ถาเขียนตามแบบใหมเปนสะดวกเขียนได สวน
ภาษามคธและสันสกฤต ถาเขียนตามแบบใหมเปนสะดวกกวาแบบเกาแนแท และอยากหาญกลาววา
สะดวกกวาใชตัวหนังสือแบบเขียนดวยซ้ํา

๔. ทรงบัญญัติอักขรวิธีแบบใหม
หมวดที่ ๑ วาดวยวิธีใชสระ
ขอ ๑ สระทั้งหมดใหเขียนตามหลังพยัญชนะซึ่งสระนั้นใหสําเนียง และใหเขียนใน
บรรทัดเดียวกันกับพยัญชนะ
ขอ ๒ ถามีพยัญชนะอยูกวาหนึ่งตัวหนาสระใด ใหออกสําเนียงพยัญชนะนั้นๆ กล้ํา
กันและตามสําเนียงสระ ถาจะไมใหออกสําเนียงกล้ําตองมีสระแทรกระหวางพยัญชนะ
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ขอ ๓ สระผสมทั้งปวงใหเขียนหลังพยัญชนะ ดังกลาวมาแลวในขอ ๑ ไมใชแยกยาย
กันไวในที่ตาง ๆ
ขอ ๔ วิสรรชนีย ( ะ ) ไมใชเปนสระ “อะ” คงใชแตสําหรับทําใหสําเนียงสระอื่น
หวนเขาเทานั้น
ขอ ๕ ไมหันอากาศ ( ั ) เลิก เพราะใชสระอะแบบใหมแทนทั่วไปได
ขอ ๖ นิคหิตมีที่ใชใน ๒ สถาน คือ
(ก) ประกอบกับสระ “อา” ใหออกเสียงเปน “อํา” แตสระ “ ำ” นี้ใหใชแต
จําเพาะเปนสระตามเทานั้น ไมใหใชเปนสระนําเลย
(ข) เมื่อเขียนภาษามคธหรือสันสกฤต ออกสําเนียงเปน “อัง” โดยลําพัง และ
ประกอบกับสระอื่นๆ เปน “อิง” “อุง” ฯลฯ
ขอ ๗ อัฒสระ คือตัวพยัญชนะที่ใชเปนสระหรือประกอบกับสระในบางคราวนั้น มี
กําหนดใชดังนี้
(ก) ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ คงใชตามเดิม
(ข) ย ใชเปนตัวสะกดประกอบสระ “อะ แบบใหม” ออกเสียงเปน “อัย”
ประกอบสระ “อา แบบใหม” ออกเสียงเปน “อาย” ประกอบกับสระ “อุ แบบใหม” ออกเสียงเปน
“อุย” ฯลฯ
(ค) ว ใชเปนตัวสะกดประกอบกับสระ “ า ” ออกสําเนียงเปน “อาว” ประกอบ
กับสระ “ ” เปน “อิว” ฯลฯ
(ฆ) อ ใชเปนสระ “ออ” สวนในหนาที่พยัญชนะคงใชแตสําหรับเขียน มี
พยัญชนะอื่นสะกดและออกสําเนียง “โอ” สั้น แตสวนที่เคยใชเปนพยัญชนะในที่อื่น ๆ ไมมี เพราะใชตัว
สระที่ออกสําเนียงนั้น ๆ แทนทีเดียว เชน องค ออน อก อด ฯลฯ

หมวดที่ ๒ วาดวยพยัญชนะ
ขอ ๘ พยัญชนะคงอานตามเดิมทุกประการ คือที่มีสระกํากับแลวเปนอานได แตถา
ไมมีสระออกเสียงไมได
ขอ ๙ พยัญชนะที่ใชประกอบอยูโดยมิไดออกเสียง ใหใชเครื่องหมาย ฆาเปน ๒
อยาง คือ :(ก) ที่เปนตัวการันต ใหใชไมทัณฑฆาต (  )
(ข) ที่เปนตัวนํา ทําใหเสียงอักษรกลางและอักษรต่ําสูงขึ้นอยางหนึ่ง กับที่มีอยูใน
ระหวางสระกับตัวสะกด แตมิไดออกเสียงอีกอยางหนึ่ง ใหใชเครื่องหมายฆาตประกาศ ( . ) จุดไวภาย
ใตตัวอักษรแทนไมทัณฑฆาต เพื่อมิใหรุงรัง เชน พรหฺม สามารฺถ สาสฺน อฺยาง ฯลฯ
ขอ ๑๐ ตัว ณ โดยลําพังไดเคยใชกันมาในที่ตางๆ ออกสําเนียงเปน “ณะ” ใหคงใช
ตามเดิมได ไมตองเติมสระอะ เพราะ “ณ” นี้เลื่อนมาจาก “ใน” เขียนหวัดจึงกลายเปน “ณ”
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ขอ ๑๑ “บ” ที่มีใชในจินตกวีนิพนธ ใหคงใชออกสําเนียงไดตามเดิมและ “ก็” ให
คงใชออกสําเนียงไดตามเดิมเหมือนกัน
ขอ ๑๒ พยัญชนะบางตัว ที่ใชประกอบอยูในคําที่มาจากภาษามคธ หรือสันสกฤต
และที่ออกสําเนียง “ออ” ไดโดยที่มิไดมีตัว “อ” ประกอบนั้น ใหมีเครื่องหมายเรียกวา “เปยยาลยอ”
คือ Apostrophe ของหนังสือยุโรป รูปเชนนี้ “ ’ ” ไวหลังตัวที่จะออกสําเนียงวาเปน “ออ” ไดนั้น เพื่อ
แสดงวาในที่นี้นั้นควรจะมีสระ แตตกไปจึงเขียนเปยยาลยอไวแทน เชน จ’ดล ท’รมาน
ขอ ๑๓ พยัญชนะที่มีตัว “ร” สะกดโดยไมมีตัวสระใหคงอานออกสําเนียง “ออน”
ไดตามเดิม
ที่บัญญัติเชนนี้ เพราะใกลมูลเดิมมากกวาที่จะเติมตัว “อ” ลงไประหวางกลาง เชน
กร จร พร ฯลฯ
ขอ ๑๔ พยัญชนะ ๒ ตัวติดกัน เปนตัวออกสําเนียงตัวหนึ่ง เปนตัวสะกดตัวหนึ่ง ถา
ใชสําหรับเขียนภาษาไทย ใหคงออกสําเนียง “โอ” สั้นไดตามเดิม ถาไมตองออกสําเนียงตัวสะกดอีก
ดวย แตถาจะออกสําเนียงพยัญชนะตัวสะกดอีกดวย ใหมีเครื่องหมายเปยยาลยอไวขางหลังพยัญชนะ
ตัวหนา
ขอ ๑๕ ตัว “รร” (“ร” หัน) ใหคงใชออกสําเนียง “อัน” ไดตามเดิม
ที่บัญญัติเชนนี้ก็เพราะเห็นวา ใกลมูลเดิมมากแลว เชน คําวา “วรรณ” นี้มาจาก
“วรณ” (สันสกฤต) เปนตน
ขอ ๑๖ ในเวลาที่ใชอักษรไทยเขียนภาษาตางประเทศ ทั้ง มคธ สันสกฤต และ
ภาษายุโรปตาง ๆ ตองอาศัยเครื่องหมายอนุสวาระ ( ) สําหรับบอกใหทราบวาอักษรใดตองอานออก
เสียงกล้ําอีกตัวหนึ่ง วิธีใชอนุสวาระ ใหปฏิบัติดังนี้
(ก) กล้ําเพียง ๒ ตัว ใหวางอนุสวาระเหนือตัวที่ ๑ เชน สํปอรฺต, คํลีน ฯลฯ
(ข) กล้ํา ๓ ตัว ใหวางอนุสวาระเหนือตัวที่ ๒ เชน สตํรี สตํรีม ฯลฯ

หมวดที่ ๓ เบ็ดเตล็ด
ขอ ๑๗ เครื่องหมายผันใหสําเนียงสูงต่ํา คือ     คงใชอยางเดิม
ขอ ๑๘ การเขียนหนังสือ เมื่อจะใหไวระยะระหวางทุกๆ คําแลว ก็ตองมีเครื่อง
หมายวรรคตอน ตามแบบที่มีปรากฏอยูพรอมกับคําอธิบายในหนังสือชื่อ “เครื่องหมายวรรคตอน” ซึ่ง
เปนหนังสือแบบเรียนแตงหนังสือของกรมศึกษาธิการ
ขอ ๑๙ วิธีเขียนหนังสือรอยแกว คงเปนไปตามเดิม ผิดแตไวระยะระหวางคําทุกๆ คํา
และใชเครื่องหมายวรรคตอนแบบเวนชองวางทายวรรคเทานั้น
ขอ ๒๐ วิธีเขียนโคลง ฉันท กาพย กลอน ใหเขียนบาทละบรรทัด (หรือถาไมจบ
บาทในบรรทัดเดียวก็ตออีกบรรทัดหนึ่งได แตเมื่อขึ้นบาทใหมตองขึ้นบรรทัดใหมดวย

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม  ๘๔

๕. การใชอักขรวิธีแบบใหมเขียนภาษาตางประเทศ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริวา ถาใชอักขรวิธีตามแบบใหมนี้แลว
จะทําใหเปนการสะดวกแกการเขียนหนังสือเปนอันมาก ไมใชแตสําหรับเขียนภาษาไทยเองเทานั้น แต
ยังเปนประโยชนตอการเขียนภาษาบาลีสันสกฤต และภาษาอื่นๆ ดวย สําหรับการเขียนภาษาไทยนั้น
พระองคทรงมีความเห็นวาถึงแมวาเดิมจะไมเปนปญหาใหญมากนัก เพราะเปนภาษาของไทยเองคงพอ
เดาเอาไดบาง แตการศึกษาของเรานับวันจะเจริญมากขึ้น จึงมีความจําเปนที่จะตองใชคําศัพทตาง
ประเทศเจือปนในเวลาพูดและเขียนเรื่องกิจการบางอยาง และผูที่มีความจําเปนจะตองใชอักษรไทยเขียน
ศัพท หรือนามบุคคลยุโรปหากใชตามบัญญัติอักขรวิธีแบบใหมนี้แลว พระองคทรงเชื่อวาจะชวยให
เขียนไดใกลเคียง และออกเสียงไดถูกยิ่งกวาการเขียนตามแบบเกาเปนอันมาก
สําหรับหนังสือตางๆ ที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนานั้น พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ทรงเห็นวาคนไทยสมัยนั้นมักจะชอบใชอักษรขอมเขียน โดยมีเหตุผลวาเขียนดวยหนังสือไทยคอนขางจะ
ยุงเหยิงไมเรียบรอย อีกประการหนึ่งผูอานมักจะมีความสับสนเกี่ยวกับไมทัณฑฆาต เพราะในภาษาบาลี
แปลวาเปนพยัญชนะนั้นเปนตัวสะกด แตในการอานเขียนหนังสือภาษาไทย ตัวใดมีทัณฑฆาตก็แปลวา
การันต คือไมออกเสียงเทากับตายแลว พระองคทรงเชื่อมั่นวาถาเขียนภาษาบาลีตามบัญญัติอักขรวิธี
ใหมนี้แลว จะทําเปนระเบียบเรียบรอยและทําใหอานไดเลยทีเดียว ถึงแมจะไมเขาใจคําก็คงอานออกเสียง
ไดโดยถูกตองไมเกิดความสับสน ถาหากวาไดมีการจัดพิมพหนังสือเนื่องดวยพระพุทธศาสนาดวยอักษร
ไทยแบบใหมนี้แลว คงจะทําใหมีผูสนใจศึกษาพระพุทธศาสนา พระธรรมวินัยหรือพระปริยัติธรรมมาก
ขึ้น เพราะไมตองทนเบื่อหนายที่ตองจดบันทึกดวยตัวอักษรขอม
สวนภาษาสันสกฤต ทรงเห็นวามีคนไทยนอยคนที่ใฝใจศึกษา แตภาษาสันสกฤตเปนภาษาที่
เปนแหลงที่มาของคําในภาษาไทยมิใชนอยเพราะฉะนั้นตอไปคงจะตองมีผูปรารถนาเรียนขึ้นบาง
หนังสือ “พระนลคําหลวง” เปนหนังสือแรกที่ไดพิมพขึ้น มีภาษาสันสกฤตกํากับ ผูที่ตองมีกิจธุระเกี่ยว
ของดวยหนังสือนั้นไดรูสึกความลําบากเปนอันมาก
ในการที่ใชตัวอักษรไทยเขียนและพิมพภาษา
สันสกฤต และจําเปนจะตองมีเครื่องหมายรุงรังซับซอนยิ่งเสียกวาเขียนภาษาบาลีเสียอีก ทั้งของสําคัญ
อยางหนึ่งในหนังสือสันสกฤต คือ วิสารค ก็ตองบัญญัติใช “ห” แทน เพราะขัดของดวยการใช
วิสรรชนีย (ะ) ตามที่ไดมีคําอธิบายไวในคํานําในหนังสือ “พระนลคําหลวง” นั้นแลว แตครั้นมาลอง
เขียนภาษาสันสกฤตตามบัญญัติใหม ก็ปรากฏชัดวาเขียนไดโดยเรียบรอยงดงามดี และวิสรรชนียก็ไดใช
ในที่วิสารคตามที่ถูกตอง
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การดําเนินการเพื่อเผยแพรการเขียนหนังสือแบบใหม
๑. การทําประชาพิจารณ
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรมราช
วโรกาสใหผูที่สนใจในเรื่อง “วิธีใหมสําหรับใชสระและหนังสือไทย” ทูลเกลาฯ ถวายความเห็นไดโดย
ผานเสนาบดีกระทรวงธรรมการ ทั้งนี้พระองคไดพระราชทานเรื่องดังกลาวลงเผยแพรในหนังสือวิทยา
จารย เลมที่ ๑๗ ตอน ๑๑ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๐ นอกจากนั้น ยังไดโปรดเกลาฯ ใหพระยา
ธรรมศักดิ์มนตรี (บรรดาศักดิ์ขณะนั้น) เปนผูรับสนองพระบรมราชโองการในการขอรับกระแสพระ
ราชดําริของสมเด็จพระมหาสมณเจาฯ และถวายพระเจาบรมวงศเธอฯ กรมพระดํารงราชานุภาพ
(บรรดาศักดิ์ขณะนั้น) ในฐานะนายกวรรณคดีสโมสรขอใหทรงนัดประชุมกรรมการพิจารณา ปรึกษากัน
เสนอความเห็นประกอบพระราชดําริกับทั้งไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ มอบฉันทะใหพระยาธรรมศักดิ์
มนตรีเลือกบุคคลอื่นๆ ที่สมควรรับเชิญเปนพิเศษใหทูลเกลาฯ ถวายความเห็น๕๙
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงเปนพระมหากษัตริยระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช
ซึ่งทรงสามารถใชพระราชอํานาจกําหนดวิธีเขียนหนังสือตามแนวพระราชดําริเรื่อง “วิธีใหมสําหรับใช
สระและหนังสือไทย” ไดตามพระราโชบาย แตเนื่องจากทรงมีน้ําพระราชหฤทัยเปนประชาธิปไตย จึง
ทรงมีพระราชประสงคจะทรงรับฟงความคิดเห็นตามแบบที่นิยมเรียกกันในปจจุบันวา “ประชาพิจารณ”
(Public Hearing) จากครูบาอาจารยและนักปราชญราชบัณฑิตทั้งหลาย กอนที่จะประกาศใชเปนทาง
การตอไป นับเปนสิ่งที่นาชื่นชมในพระราชอัธยาศัยประชาธิปไตยของพระองคเปนอยางยิ่ง

๒. สาเหตุที่พระราชดําริฯ ตองระงับไป
หลังจากการดําเนินการรับฟงขอคิดเห็นดังกลาวแลวขางตน ปรากฏวาการสนับสนุนและการ
ดําเนินการผลักดันไปสูการปฏิบัติไมแพรหลายเทาที่ควร พระราชดําริและพระบรมราโชบาย เรื่อง “วิธี
ใหมสําหรับใชสระและหนังสือไทย” จึงตองระงับไป ๖๐ สาเหตุนาจะเกิดจากสิ่งตางๆ ดังตอไปนี้ ๖๑

๑. ความเคยชินในระบบเกา
คนไทยเคยชินกับการเขียนหนังสือแบบเกามานานมากแลว
ตั้งแตสมัยพอขุนราม
คําแหงมหาราชเปนตนมา การศึกษาเลาเรียนหนังสือไทยตามแบบที่เปนอยูทุกวันนี้ก็แพรหลายกวางขวาง

๕๙

รางลายพระราชหัตถถึง พระยาธรรมศักดิ์มนตรี ลงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๖๐
สัมภาษณ ขุนตํารวจเอก พระมหาเทพกษัตรสมุห (เนื่อง สาคริก). ๒๒ สิงหาคม ๒๕๒๓.
อางถึงใน ลาวัณย โชตามระ. “พระมหาธีรราชเจากับหนังสือไทย” ๘๐ ป แหงการสถาปนาจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย. (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, มปป.) หนา ๕๗.
๖๑
จุไรรัตน ลักษณะศิริ. “พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เรื่องการใชรูป
สระและอักขรวิธีแบบใหม” ภาษาและหนังสือ. เมษายน ๒๕๓๘ – มีนาคม ๒๕๓๙. หนา ๖๐-๖๑.
๖๐
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มากยิ่งขึ้นโดยลําดับ ในขณะนั้นผูรูหนังสือไทยมีอยูทั่วไปทั่วทั้งประเทศแลวจึงเปนเรื่องยากที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงแกไขใดๆ

๒. การมองขามความสําคัญ
คนไทยสมัยนั้นคงจะยังไมตระหนักถึงปญหาของการเขียนหนังสือไทย ตามที่พระองค
ไดทรงอธิบายไวนั้น เพราะความออนดอยประสบการณและขาดวิสัยทัศนเกี่ยวกับการใชภาษาของตน
เองทั้งในกาลปจจุบันและสืบเนื่องตอไปในอนาคต จึงมองไมเห็นความจําที่จะตองแกไขปรับเปลี่ยน

๓. ความไมพรอมเปลี่ยนแปลง
เนื่องจากการศึกษาภาษาไทยสมัยนั้นเปนไปอยางกวางขวางแลว การจะเปลี่ยนระบบ
การเขียนหนังสือครั้งนี้
จึงนับวาเปนเรื่องใหญมากเพราะเปนการปฏิรูปสังคมและการศึกษาไปดวย
พรอมๆ กัน จําเปนตองมีกระบวนการรณรงคชี้แจงอยางกวางขวางและจริงจัง ตองใชบุคลากรจํานวน
มาก ตองใชกระบวนการที่ดีเพื่อเสนอแนวคิดใหม ซึ่งลวนเปนเรื่องที่ตองใชวัสดุอุปกรณ งบประมาณ
และเวลามาก การเปลี่ยนแปลงเพียงวงแคบๆ ยอมจะไมสามารถดําเนินการใหเปนไปไดอยางยั่งยืน

พระมหาธีรราชเจา : พระมหากษัตริยนักอักษรศาสตร
พระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว เกี่ยวกับอักขรวิธีแบบใหมดังไดกลาว
มาทั้งหมดนั้น นับวาแสดงถึงพระปรีชาสามารถอันเปนอัจฉริยะยากที่จะหาผูใดเสมอเหมือนโดยเฉพาะ
ทางดานภาษาศาสตรและอักษรศาสตร เปนที่นาเสียดายอยางยิ่งที่พระราชประสงคอันเปยมลนคุณคา
มหาศาลนั้น มิไดรับการตอบสนองและสืบสานเทาที่ควร ดังนั้นการเขียนหนังสือไทยจึงยังคงเปนปญหา
อยูเหมือนเดิม และนับวันจะยิ่งสะสมปญหามากขึ้นตามลําดับ ดูเหมือนวายุคปจจุบันประเทศไทยจะ
หมดหวังในเรื่องการปฏิรูปการเขียนหนังสือ หากการเขียนหนังสือไทยเปนไปตามที่พระมหาธีรราชเจา
ไดทรงบัญญัติและทรงออกแบบไว
การใชภาษาไทยในยุคเทคโนโลยีสื่อสารสนเทศ (Information
Technology) ก็คงจะเปนไปดวยความสะดวกและพัฒนากาวหนาไปไกลกวาที่เปนอยูในปจจุบันอยาง
ไมตองสงสัย เปนที่นาเสียดายอยางที่สุดที่ยุคหัวเลี้ยวหัวตอแหงการเปลี่ยนแปลงการเขียนหนังสือไทย
ครั้งนั้น ไดสลายไปแลวโดยสิ้นเชิง และไมเกิดผลใดๆ ถึงคนไทยในยุคนี้เลยแมแตนอย
ถึงอยางไรพระปรีชาสามารถทางดานภาษาไทย ภาษาตางประเทศ ภาษาศาสตร อักษรศาสตร
และวรรณศิลปแหงพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวเทาที่ปรากฏหลักฐานอยูในปจจุบัน ก็สมควร
อยางยิ่งที่พระองคจะไดทรงรับการยกยองจากองคการยูเนสโกแหงสหประชาชาติ ใหเปนบุคคลสําคัญ
ของโลกทางดานวัฒนธรรม พระราชกรณียกิจของพระองคจะเปนพระราชานุสรณอันยั่งยืนที่ทําใหพสก
นิกรชาวไทยตระหนักถึงความเปน “มหาปราชญ” ผูยิ่งใหญที่ทรงไวซึ่งพระราชอัจฉริยภาพที่คูควรคําวา
“พระมหาธีรราชเจา” โดยแท พระราชกรณียกิจ และพระมหากรุณาธิคุณอันลนพนของพระองคจะสถิต
อยูในความทรงจําของคนไทย และของชาติตราบนานนิรันดร

บทที่ ๔

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม
การเสนอผลการศึกษาในบทนี้จะแบงเนื้อหาออกเปน ๓ ตอนดังนี้
ตอนที่ ๑ พระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถทางดานภาษาไทย
ตอนที่ ๒ พระปรีชาสามารถทางดานการสรางสรรควรรณกรรม
ตอนที่ ๓ พระราชอัจฉริยภาพทางดานการสรางสรรควรรณศิลป

ตอนที่ ๑
พระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถทางดานภาษาไทย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเริ่มศึกษาภาษาไทยเมื่อพระชนมายุประมาณ ๑๓-๑๔ พรรษาซึ่ง
นับวาทรงเจริญวัยแลวโดยเริ่มเมื่อครั้งยังทรงดํารงตําแหนงสมเด็จพระอนุชาธิราช พระองคไดทรงศึกษา
ภาษาไทยบางเล็กนอยจากพระอาจารยที่ไปถวายพระอักษรพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอานันทมหิดล ณ
ประเทศสวิตเซอรแลนด เมื่อสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชเสด็จนิวัติพระนครครั้งสุดทาย พระองคจึงได
ทรงศึกษาภาษาไทยอยางจริงจัง ดวยพระวิริยะอุตสาหะกอปรดวยทรงสนพระราชหฤทัยภาษาไทยมากจึง
ทรงศึกษาไดอยางรวดเร็ว วรรณกรรมพระราชนิพนธที่ปรากฏเปนครั้งแรกคือเรื่อง “พระราชานุกูลกิจ
รัชกาลที่ ๘” ขณะเมื่อพระชนมายุเพียง ๑๘ พรรษา ผูไดอานทุกคนยอมรับทั่วกันวาเปนภาษาที่กระชับ
ชัดเจน สละสลวย ไ มมีขอบกพรองที่ผูใดจะสามารถติ หรือแกไขได๑
ทางดานภาษาศาสตรประยุกต พระองคก็ทรงมีพระปรีชาสามารถครบทุกดาน ทั้งดานสรวิทยา วจี
วิภาค วากยสัมพันธ อรรถศาสตร การเรียบเรียง การแปล และภาษาศาสตรเชิงสังคม พระปรีชา
สามารถและพระราชอัจฉริยภาพทางดานเหลานี้ไดปรากฎอยางเดนชัดมากขึ้นโดยลําดับ ๒
๑

พลเอกเปรม ติณสูลานนท. อางถึงใน สุชาติ พงษพานิช. “มหาราชผูทรงเปนครูภาษาไทยของแผน
ดิน”. ครูภาษาไทยของแผนดิน. (นครสวรรค : สถาบันราชภัฏนครสวรรค, ๒๕๔๒). หนา ๖.
๒
สมศักดิ์ วิราพร. “คําประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชฯ ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ภาษาศาสตรประยุกต)”. สรรพศิลปศาสตราธิราช. ( กรุงเทพฯ :
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, ๒๕๔๒.
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นอกจากนั้นที่สําคัญอยางยิ่งก็คือ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสนพระราชหฤทัยปญหา
ตางๆ เกี่ยวกับภาษาไทย และทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานขอคิดเกี่ยวกับการแกปญหา การ
อนุรักษ การพัฒนา และการสงเสริมใหภาษาไทยเจริญงอกงามเปนเอกลักษณที่ควรคาแกความภาคภูมิใจ
ของคนไทยตลอดไป พระมหากรุณาธิคุณและพระปรีชาสามารถทางดานภาษาไทยสรุปไดดังตอไปนี้

ทรงตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนตัวอยางที่ดีแกพสกนิกรทุกดาน กลาวเฉาะดานภาษาและ
หนังสือ จะเห็นไดจากพระราชดํารัสและพระบรมราโชวาทที่พระราชทานแกบุคคลตาง ๆ ทั้งในสถาบัน
ราชการและเอกชนในโอกาสและสถานที่ตาง ๆ ลวนเหมาะแกบุคคล เหมาะแกโอกาสและเหมาะแกสถาน
การณ ทั้งในการพระราชทานพระราชดําริ และในการใชภาษา คําแตละคํามีความหมาย สํานวนภาษาเรียบ
งายแตลึกซึ้ง กินความ ทรงประณีตมากในการใชถอยคําและสํานวนภาษา ดัง ตอนหนึ่งดังนี้
“….ทานจะตองไมลืมวาตัวเปนคนไทย ไทยเรามีความเจริญของเราเองมาชานานแลว ซึ่งลวนเปนแกน
สารเปนประโยชนยั่งยืนและเหมาะสมแกคนไทย สิ่งใดที่เรามีดีอยูแลวก็ไมจําเปนจะตองแสวงหาสิ่ง
อื่นมาแทน ถาเราสามารถรับสิ่งที่เรายังขาดอยูและที่เราจะนํามาปรับปรุงใชใหเปนประโยชนแกบาน
เมืองไดก็สมควร…”๓
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสเกี่ยวกับความสําคัญของภาษาไทย ในวโรกาส
ตางๆ อยูเสมอ ดังเชนพระบรมราโชวาทตางๆ ตอไปนี้ ๔
“ภาษาเปนสิ่งที่สําคัญสําหรับบานเมือง ขอใหรวมมือชวยกันรักษามาตรฐานของภาษาไทยไวอยาให
ทรุดโทรม”
“ ภาษาไทย เราตองหวงแหน เปนภาษาของเราเองแตโบราณกาล เราตองรักษาใหบริสุทธิ์ในการออก
เสียงใหถูกตองชัดเจน รักษาใหบริสุทธิ์ในวิธีใชคํา”
“ คําใหม ๆ จําเปนทางวิชาการ แตบางคําที่งาย ๆ ก็ควรใชคําเกา ๆ ของเราที่มีอยูแลว ไมควรใชคํา
บัญญัติใหม แตคงจะเห็นไมโกพอ”
“ ความร่ํารวยของภาษาไทยเรามีอยูมาก แตนึกกันไปเองวาไมรวย เลยตองบัญญัติศัพทขึ้นมาใหมๆ
การบัญญัติศัพทนั้นจําเปน แตก็อันตราย”
เนื้อความในพระราชดํารัสดังกลาวแสดงใหเห็นวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราช
ประสงคใหคนไทยตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทย ชวยกันรักษาใหเปนภาษาที่ไดมาตรฐาน ไม
๓

พระบรมราโชวาท พระราชทานสามัคคีสมาคม ในพระบรมราชูปถัมภ ในการประชุมสามัญประจําป
ครั้งที่ ๕๕ วันศุกรที่ ๒ ถึง วันอาทิตยที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๑๑

ภาษาและหนังสือแหงประเทศไทยฯ, สมาคม. เพ็ญพระพิริยะเกินจะรําพัน. (กรุงเทพฯ :
สมาคมภาษาและหนังสือฯ, ๒๕๓๐). หนา ๑๙๑.
๔
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เกิดความเสื่อมโทรม การออกเสียงคําไทยตองใหชัดเจน และควรใชคําไทยซึ่งมีความร่ํารวยอยูมากนั้น
ใหบริสุทธิ์ ถาไมจําเปนก็ไมตองบัญญัติศัพทใหม โดยควรพิจารณาใชคําเกาที่มีอยูแลวจะเหมาะสมกวา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงย้ําใหคนไทยตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทย อีกตอน
หนึ่งวา
“... ภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมืออยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง
คือเปนทางสําหรับแสดงความคิดความเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง... ฉะนั้นจึงจําเปน
ตองรักษาเอาไวใหดี ประเทศไทยนั้นมีภาษาของเราเอง ซึ่งตองหวงแหน ประเทศใกลเคียงของเรา
หลายประเทศมีภาษาของตนเอง แตวาเขาก็ไมคอยแข็งแรง เขาตองพยายามหาทางที่จะสรางภาษา
ของตนเองไวใหมั่นคง...” ๕
และอีกตอนหนึ่งแสดงถึงความลุมลึกในเรื่องภาษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดังนี้

“... เมืองไทยของเราไมเหมือนเมืองแขกไมเหมือนเมืองที่ใกลเคียง... เมืองไทยเราโชคดี มีภาษาของ
เรา มีภาษาที่เราใชไดไมจําเปนที่จะไปทําลายเสีย แตของแขกของประเทศใกลเคียงนี้เขาตองทําลาย
ภาษาเดิมที่เขาพูดอยูเพราะวารักชาติ เราขอรักชาติขออยาทําลายภาษาที่มีอยู
แขกนั้นเขาอยูใต
อังกฤษมานานก็ตองใชภาษาแบบอังกฤษมาตลอดเวลา
แลวก็อยูคละกับปากีสถานเขาก็อยากแยก
เรื่องชาติอีกแลว ไมอยากตาม จะวาตามกนก็จะเปนศัพทหนังสือพิมพไปหนอย ไมอยากตามกนปากี
สถาน ปากีสถานก็ไมอยากตามกนอินเดีย เลยทะเลาะกันใหญ เปนเรื่องที่จะตองแสดงศักดา
แสนยานุภาพวาตัวมีภาษาของตัว จนกระทั่งไมรูเรื่อง ก็ไมรูเรื่องนั้นไมสําคัญเทาความรักชาติ...”๖
ในการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชประสงคใหคนไทยทั้งหลายมีความตระหนักในคุณ
คาของภาษาไทย และมีความสํานึกที่จะใชภาษาไทยดวยความรูสึกนิยมชมชอบนั้น พระองคจะทรงเปนตัวอยาง
ที่ดีทางดานการใชภาษาดวย ดังจะเห็นไดจากทุกครั้งที่พระองคไดพระราชทานพระราชดํารัสทั้งที่เปนทาง

การและไมเปนทางการ ทรงใชหลักวาทศิลปอยางครบถวน บางครั้งยังแทรกพระอารมณขันดวย เมื่อ
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงดนตรีเปนการสวนพระองค ณ หอประชุมแพทยาลัย ศิริราชพยาบาล วันเสารที่
๒๔ กรกฎาคม ๒๕๑๔ พระองคก็ไดพระราชทานพระบรมราโชวาทแกนิสิตมหาวิทยาลัยมหิดล แสดง
ถึงพระอารมณขัน แตแฝงไวดวยสาระที่ทรงเตือนทุกคนใหตระหนักถึงความสําคัญของการใชภาษาไทย
ตอนหนึ่งวา
“…ผูปวยนั้นก็เปนวัตถุที่อยูในเมืองไทย แลวสวนมากก็เปนคนไทย ทั้งผูที่มาชวยในการทํางาน คือผู
ที่เปนพนักงานในโรงพยาบาล ที่ไมใชแพทยปริญญาหรือประกาศนียบัตรพยาบาล เปนผูที่มา
๕

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะอักษรศาสตร. บันทึกการเสด็จพระราชดําเนินพระราชทานกระแส
พระราชดําริ เรื่อง ปญหาการใชคําไทย. (กรุงเทพฯ : ชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๐๗), หนา ๕.
๖
เรื่องเดิม. หนา ๑๗.
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ประกอบการทํางาน นั่นก็เปนคนไทย แตวาทําไม ปายที่จะเขาไปในหองน้ําจึงตองเขียนเปนภาษาฝรั่ง
ภาษาไทยก็ไมมี ถาอยากไปหองน้ําก็ไปไมได แมภารโรงจะปดกวาดพื้นก็ตองอานภาษาฝรั่งเปน จะ
ไดไปหาไมกวาดมาได…” ๗

ทรงเปนตัวอยางของการใชภาษาประจําชาติเปนหลักสําคัญ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนตัวอยางวาคนไทยตองใชภาษาไทย เพราะภาษาไทยเปน
ภาษาประจําชาติ เปนหลัก เปนศักดิ์ศรี เปนเอกลักษณของชาติ
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะตองทรงติดตอกับชาวตางประเทศในประเทศไทย พระราช
ดํารัส หรือพระราชสาสนที่ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานใหไปอาน พระองคจะพระราชทาน
เปนภาษาไทย และมีคําแปลเปนภาษาอังกฤษ เพราะทรงถือวาภาษาอังกฤษเปนภาษาสากล ดังเชนในพิธี
ทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเหรียญทองเฉลิมพระเกียรติคุณฯ แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ณ สถาบัน
เทคโนโลยีแหงเอเชีย ในวันอังคารที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๓๐ พระองคก็พระราชทานพระราชดํารัสเปน
ภาษาไทยโดยมีเอกสารภาษาอังกฤษอยางไมเปนทางการ (Unofficial translation) แจกแกผูมารวมพิธ๘ี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสนพระราชหฤทัยในภาษาไทยเปนพิเศษ แมจะทรงมีพระราช
ภารกิจมากมาย ในปจจุบันนี้ก็ยังทรงศึกษาดวยพระองคเองอยูตลอดเวลาจากตํารา จากประสบการณ และ
จากผูทรงคุณวุฒิในทางภาษาไทย ประกอบกับไดทรงศึกษาภาษาบาลี สันสกฤต เขมรโบราณ และ
เทวนาครีอีกดวย จึงทรงศึกษาภาษาไทยไดอยางลึกซึ้งถึงรากศัพทที่มาจากภาษาตางๆ ดังจะเห็นไดจาก
การที่ทรงเปนตัวอยางในการบัญญัติศัพทโดยใชคําไทย เชน “ธนาคารกระบือ”๙ และ “ธนาคารขาว”๑๐
ซึ่งไมมีใชที่ใดมากอน ทรงใชคําศัพทไทยๆ วา “คําคะนอง” แทนการทับศัพทวา สแลง (slang) เปนตน
นอกจากนั้นพระองคยังทรงเปนตัวอยางที่ดีในการใชเครื่องคณิตกรณ (คอมพิวเตอร) มาผสมผสานในการ
ศึกษาภาษา และการพระราชนิพนธตางๆ ใหไดประโยชนอยางสมบูรณดวย

ทรงสนพระราชหฤทัยดานการใชภาษาไทย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสนพระราชหฤทัย และทรงศึกษาภาษาไทยอยางแตกฉาน และ
ทรงนํามาใชเปนประโยชนในการที่จะเขาถึงจิตใจของประชาชน อํานวยผลใหเกิดความใกลชิด ยังความ
สันติสุขแกประเทศ
ภาษาและหนังสือแหงประเทศไทยฯ, สมาคม. เรื่องเดิม. หนา ๑๙๑.
๘
ทวีสันต ลดาวัลย. “พรอมพระปรีชาญาณดานภาษา”. เพ็ญพระพิริยะเกินจะรําพัน. (กรุงเทพฯ :
สมาคมภาษาและหนังสือฯ, ๒๕๓๐). หนา ๑๕๗.
๗

๙

เรื่องเดิม.
๑๐
จิรายุ นพวงศ, ม.ล. “ธนาคารขาว”. เรื่องเดิม. หนา ๑๔๓ - ๑๔๔.
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เหตุการณที่เกี่ยวของกับประวัติศาสตรดานภาษาและหนังสือไทยในปจจุบัน
ซึ่งควรแกการ
บันทึกไวเปนหลักฐานที่ไมมีเรื่องอื่นใดเสมอเหมือน คือเหตุการณที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.
๒๕๐๕ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเสด็จพระราชดําเนินมาทรงรวมการประชุมของชุมนุมภาษา
ไทย คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งเปนการประชุมทางวิชาการตามปกติเดือนละสอง
ครั้ง เพื่อรวมกันหาทางแกไขปญหาเกี่ยวกับการใชภาษาไทย ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
พระราชอุตสาหะเสด็จพระราชดําเนินมาเปนการสวนพระองค เพราะพระองคทรงสนพระราชหฤทัยใน
เรื่องของภาษาไทยเปนอยางยิ่ง๑๑
จากการที่เสด็จพระราชดําเนินมาทรงรวมการประชุมสัมมนาทางวิชาการภาษาไทย ดวยทรงมีน้ํา
พระราชหฤทัยหวงใยปญหาการใชภาษาไทยเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๐๕ นั้น เปนเหตุใหหนวยงาน
ตางๆ มีจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนอาทิ ไดรวมกันพิจารณาเห็นวา สมควรกําหนดใหมี “วันภาษาไทย
แหงชาติ” ขึ้นเพื่อนอมนําใหคนไทยหันมาตระหนักในคุณคาของภาษาไทยอันเปนเครื่องหมายแหงความ
เปนไทยโดยเฉพาะ
วันที่เสด็จไปทรงรวมการประชุมครั้งนั้นพระองคไดทรงแสดงใหเห็นถึงพระราช
อัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ และน้ําพระราชหฤทัยหวงใยภาษาของชาติ ดังนั้นคณะกรรมการรณรงค
เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จึงเสนอใหรัฐบาลประกาศใหวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปเปน
“วันภาษาไทยแหงชาติ” ตั้งแตปพุทธศักราช ๒๕๔๒ อันเปนปมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖
รอบเปนตนไป ทั้งนี้นอกจากจะเพื่อนอมนําใหคนไทยตระหนักถึงความสําคัญของภาษาไทยดังกลาวแลว
ที่สําคัญอยางยิ่งก็คือเพื่อเปนการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและเพื่อเปนการแสดงความ
สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตอภาษาและวรรณกรรมของชาติ ๑๒
สําหรับหัวขอของการสัมมนาครั้งนั้น คือ “การชี้แจงปญหาการใชคําไทย” เปนหัวขอที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ กําหนดขึ้นมา และพระราชทานใหแกชุมนุม
ภาษาไทย เพราะทรงมีพระราชปรารภวา การใชคําไทยที่แปลจากภาษาตางประเทศทุกวันนี้ มักจะไม
คอยตรงกับความหมายในภาษาเดิม
สมควรจะไดวางแนวทางการใชไวใหเปนหลักฐานที่จะปฏิบัติได
สะดวกตอไป๑๓ จึงนับวาพระองคทรงใหความสําคัญแกภาษาไทยเปนอยางมาก หลักฐานอีกประการหนึ่ง
ที่แสดงวาพระองคทรงเอาพระทัยใสเรื่องภาษาไทยเปนอยางมาก คือพระราชดํารัสของพระองคเองใน
คราวที่ทรงรวมการประชุมครั้งนั้นตอนหนึ่งที่วา

๑๑

เรื่องเดิม. หนา ๑-๒.
กุลทรัพย เกษแมนกิจ. “วันภาษาไทยแหงชาติ พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
ภูมิพลอดุลยเดช”. พระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดานภาษาและวรรณกรรม. (กรุงเทพฯ :
อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), ๒๕๔๓). หนา ๒๒ – ๒๔.
๑๓
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะอักษรศาสตร. เรื่องเดิม. หนา ๓.
๑๒
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“…ขอขอบใจและแสดงความยินดีที่มีการกอตั้งชุมนุมภาษาไทย เพื่อรักษาและศึกษาเรื่องภาษาไทย
และขอขอบใจที่ตอนรับในวันนี้ ซึ่งทานทั้งหลายไมไดเชิญมา แตวาเชิญตัวเองมา เพราะสุดแสนจะ
ทนทาน การที่มีชุมนุมภาษาไทยนั้นเปนสิ่งที่สมควรอยางยิ่ง เพราะวาภาษาไทยนั้นเปนเครื่องมือ
อยางหนึ่งของชาติ ภาษาทั้งหลายเปนเครื่องมือของมนุษยชนิดหนึ่ง คือเปนทางสําหรับแสดงความ
คิดความเห็นอยางหนึ่ง เปนสิ่งที่สวยงามอยางหนึ่ง เชนในทางวรรณคดีเปนตน ฉะนั้นจึงจําเปน
ตองรักษาเอาไวใหดี ประเทศไทยนั้นมีภาษาของเราเอง ซึ่งตองหวงแหน ประเทศใกลเคียงของเรา
หลายประเทศมีภาษาของตนเอง แตวาเขาก็ไมคอยแข็งแรง เขาตองพยายามหาทางที่จะสรางภาษา
ของตนเองไวใหมั่นคง...” ๑๔
อีกตอนหนึ่งทรงมีพระราชดํารัสวา
“…..เรามีโชคดีที่มีภาษาของเราเองแตโบราณกาล จึงสมควรอยางยิ่งที่จะรักษาไว ปญหาเฉพาะใน
ดานการรักษาภาษามีหลายประการ อยางหนึ่งตองรักษาใหบริสุทธิ์ในการออกเสียง คือ ออกเสียงให
ถูกตองชัดเจน อีกอยางหนึ่งตองรักษาใหบริสุทธิ์ในวิธีใช หมายความวา วิธีใชคํามาประกอบเปน
ประโยค นับเปนปญหาที่สําคัญ ปญหาที่สามคือ ….การบัญญัติศัพทใหม..”๑๕
พระราชดํารัสดังกลาวแสดงใหเห็นวา ทรงหวงใยที่จะใหคนไทยตระหนักในความสําคัญของ
ภาษาไทยอันเปนภาษาประจําชาติ รัก และหวงแหนภาษาไทยอันเปนมรดกตกทอดมาชานาน การเสด็จ
พระราชดําเนินไปรวมอภิปรายกับผูทรงคุณวุฒิครั้งนั้น
นับวาเปนพระมหากษัตริยพระองคแรกที่ได
พระราชทานพระมหากรุณาเสด็จไปรวมประชุมทางวิชาการ และไดพระราชทานพระราชกระแสอันเปน
หลักสําคัญซึ่งสะทอนใหเห็นพระปรีชาญาณดานภาษาอันลึกซึ้ง

ทรงพระราชทานแนวพระราชดําริดานการใชภาษาไทย
จากการที่เสด็จพระราชดําเนินมาทรงรวมการประชุมทางวิชาการดังกลาวขางตนนั้น พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานแนวพระราชดําริเกี่ยวกับการใชภาษาไทย
รวม ๓ เรื่อง คือ ๑. การรักษาภาษาไทยใหบริสุทธิ์ในดานการออกเสียง ๒. การรักษาภาษาไทยให
บริสุทธิ์ในดานวิธีใช และ ๓. การบัญญัติศัพทเพื่อใชในภาษาไทย

๑. การรักษาภาษาไทยใหบริสุทธิ์ในดานการออกเสียง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสตอนหนึ่งวา
“... ปญหาเรื่องการออกเสียงนั้นก็อันตรายอยางยิ่ง นึกถึงคําวามหาวิทยาลัย เดี๋ยวนี้ทางโทรทัศน
หรือทางวิทยุไดยินวา “หมาวิทยาลัย” กลายเปน “วิทยาลัยหมา” ออกจะอันตราย ซึ่งเรายอมไมได
บางอยางเรายอมได อยางคําวา “ฉัน” ที่จริงเขียนวา ฉัน แตวาพูดกัน “ชั้น” ทั้งนั้น ก็เปนสิ่งที่ตอง
๑๔

เรื่องเดิม. หนา ๕.
๑๕
เรื่องเดิม.
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ยอมไวบาง แตบางทีก็เกินไปหนอยกลายเปนอยางอื่น... คําวา “นาม” เขียนวา “น้ํา” แตออกเสียง
วา “นาม” นี่เราก็ตองยอมบาง อยางนี้ไมเปนไร แตคําวามหาวิทยาลัยเราอยายอม แสดงใหเห็นวา
มีปญหาตางๆ และบางสิ่งบางอยางเราตองยอม บางสิ่งบางอยางเราตองคัดคานอยางเด็ดขาด”๑๖
อีกตอนหนึ่งทรงกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงการออกเสียงภาษาไทยวา
“... พูดถึงความเปลี่ยนแปลงที่ไดเห็นมาตลอด หลายสิบป มาคิดดูในปจจุบันนี้เปลี่ยนแปลงไปมาก.
แมจะฟงที่เขาพูดทางวิทยุหรือโทรทัศน เสียงพูดนั้นก็เปลี่ยนแปลงไป. การออกเสียงของผูที่ประกาศ
โฆษณา ประกาศขาวในวิทยุ เสียงเปลี่ยนไปมาก. เราก็มาคิดดู ทําไมมีความเปลี่ยนแปลงอยางนี้ ดี
หรือไมดี. ทุกอยางตองมีการพัฒนา...” ๑๗
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงกลาวถึงพระองคเองวา ภาษาพูดของพระองคเปลี่ยนไปเพราะ
ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับชาวบานมาก ทรงกลาววาภาษาไทยกรุงเทพฯ เปนภาษาไทยที่ไมถูกตอง
“คอนขางจะเปนภาษาไทยที่คละ. ภาษาไทยดั้งเดิมนั้นที่จริงเปนภาษาที่เรียกวาตางจังหวัด… ก็หมายความ
วา ภาษาไทยดั้งเดิมจริงๆ นั้น ไมใชกรุงเทพฯ...” ๑๘
อีกตอนหนึ่งในคราวที่เสด็จไปรวมการประชุมเรื่องปญหาการใชคําไทยดังกลาว พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงกลาวถึงการอนุรักษภาษาถิ่นซึ่งเปนภาษาที่บริสุทธิ์มากกวาภาษากรุงเทพฯ วา
“มองอยางเปนหวง เห็นดวยในการที่เราควรจะรักษาภาษาภาคเหนือ ภาคใต ตองระวังรักษาใหดีๆ
เพราะวาเปนแหลงที่จะไปศึกษาภาษาไทยโดยแท เปนความจริง เพราะวาคนในกรุงเทพฯ ไดพบปะ
กับชาวตางประเทศ ทั้งแขก ฝรั่ง จีน มากมาย ทําใหภาษาของเราพูดจาแลวบางทีก็ไมรูเรื่อง.. แลวก็
แพรไปตางจังหวัดไปทําลายภาษาพื้นเมืองซึ่งจะเปนหลักประกันของความบริสุทธิ์ของภาษา”๑๙
พระราชดํารัสดังกลาวแสดงถึงพระปรีชาสามารถรอบรูทางดานภาษาถิ่น และภาษาศาสตร รวม
ทั้งการสงเสริม การอนุรักษ และการพัฒนาภาษาอยางลึกซึ้ง

๑๖

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะอักษรศาสตร. บันทึกการเสด็จพระราชดําเนินพระราชทานกระแส
พระราชดําริเรื่อง ปญหาการใชคําไทย. (กรุงเทพฯ : ชุมนุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร, ๒๕๐๗). หนา ๕-๖.
๑๗
พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานแกคณะ
บุคคลตางๆ ที่เขาเฝาฯ ถวายชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา
พระราชวังดุสิต เมื่อวันศุกรที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๕ ที่มา “พระมหากรุณาธิคุณตอภาษา”. พระมหากรุณาธิคุณ
ตอภาษา วรรณกรรม และหองสมุด. (กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๙). หนา ๓๐๐.
๑๘
เรื่องเดิม.
๑๙
กุลทรัพย เกษแมนกิจ. “พระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงหวงใยภาษาไทย”.
พระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดานภาษาและวรรณกรรม. (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้ง
แอนดพับบลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), ๒๕๔๓). หนา ๒๙.
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๒. การรักษาภาษาไทยใหบริสุทธิ์ในดานวิธีใช
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับการใชคํา และการใชประโยคให
บริสุทธิ์ คือใชใหถูกตอง ในการประชุมครั้งนั้นตอนหนึ่งวา
“ ... ขอพูดอีกอยาง วิธีพูด หมายถึงใชคํามาเปนประโยคหรือใชคํามาแสดงเปนความคิด ซึ่งไดยินมา
มากในทางขาว ขอยกตัวอยางวา คําอุบัติเหตุในความหมายของอุบัติเหตุคือสิ่งที่อุบัติขึ้น ก็เขาใจวา
เปนเหตุที่ไมดี อุบัติขึ้นโดยที่มนุษยไมตองประสงค แตเดี๋ยวนี้ใชใชคําวา อุบัติเหตุ ในความหมายวา
เหตุการณ อุบัติเหตุนั้นแปลมาจากภาษาฝรั่ง accident เดี๋ยวนี้มาใชในความหมายวา incident ฟง
ขาววิทยุซึ่งผิดอยางรายที่สุด เพราะวา accident เปนเหตุการณที่เกิดขึ้นโดยที่ไมมีมนุษยตองการ
สวน incident นั้นถาจะอธิบายก็หมายความวาเปนสิ่งที่เกิดขึ้น เหตุที่เกิดขึ้นแตโดยที่มีความตองการ
ของมนุษยไปใชอุบัติเหตุก็ไมถูก ควรใชเหตุการณหรือเหตุราย แตอาจงายเกินไป มีคําชนิดนี้อีก
หลายคําซึ่งตอไปอาจจะไดอภิปรายในคําที่ไมควร...” ๒๐
อีกตอนหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสวา การแปลภาษาตางประเทศตรงๆ
โดยไมไดคํานึงถึงความแตกตางกันของภาษาเปนสิ่งที่อันตราย ตองระวังเรื่อง genius of the language
โดยเฉพาะการใชคําใหตรงความหมาย๒๑ เกี่ยวกับเรื่องการใชคําไทยโดยเฉพาะในหนังสือแปลนี้ พระองค
ทรงหวงใยมาก ทรงกลาววาเรื่องการแปลภาษาตางประเทศเปนภาษาไทยนั้น ผูแปลจะตองมีความรูทั้ง
สองภาษาเปนอยางดี
มีความเขาใจในรสของภาษาและวัฒนธรรมของชาตินั้น และสามารถถายทอด
ความคิดของผูเขียนใหผูอานเขาใจตรงกันได ดังกระแสพระราชดํารัสตอนหนึ่งที่วา
“…ตองนึกถึง genius ของภาษา แตวาตองขอย้ําเกี่ยวของกับ genius ของภาษานี้วาวิธีพูดของคน
ไทย เราเปนคนไทยกับวิธีพูดของฝรั่งเชน อังกฤษ เขาเปนอังกฤษหนาตาเขาก็ไมเหมือนกับเรา
รูปรางก็ไมเหมือนกับเรา วิธีพูดเสียงเขาก็ไมเหมือนเรา สมอง วิธีคิดของเขาก็ไมเหมือนของเราแน
นอน เราเห็นสิ่งใดอยางหนึ่ง เขาเห็นอีกอยาง เห็นไดในศิลป ศิลปเขียนรูปหรือศิลปดนตรีก็
ตามตางกันนี้เปนสิ่งสําคัญ วิธีพูดก็ตางกัน แลวก็ expression ศัพทของเขาก็ตางกับของเรา แตโดย
มากที่เดี๋ยวนี้ที่อันตรายที่สุดจากการแปลในขาวอยางหนึ่ง
การแปลในการบันเทิงโดยเฉพาะภาพ
ยนตรนั้นผิดกันมาก ผิดเรื่อย เพราะวาเอาภาษาที่เขาพูดมา แลวมาแปลคํานั้นตามที่นึกวาตรง
จนกระทั่งความหมายไมเหมือนกันอยางนี้เปนสิ่งที่อันตราย” ๒๒

๒๐

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, คณะอักษรศาสตร. เรื่องเดิม. หนา ๖.
๒๑
เรื่องเดิม. หนา ๒๐.
๒๒
เรื่องเดิม.
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๓. การบัญญัติศัพทเพื่อใชในภาษาไทย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชประสงคที่จะใหคนไทยทุกคนพยายามใชคําไทยใน
การเรียกสิ่งตางๆ มากกวาที่จะบัญญัติศัพทยากๆ จากภาษาอื่นขึ้นมาแทนคําภาษาไทยที่มีอยูแลว ในการ
ประชุมดังกลาวทรงมีพระราชดํารัสหลายครั้งเกี่ยวกับศัพทบัญญัติ ดังตัวอยางตอไปนี้
“... ปญหาที่สามคือความร่ํารวยในคําของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกวาไมร่ํารวยพอ จึงตองมีการ
บัญญัติศัพทใหมมาใช ที่โตะนี้ก็มี “ศัพทบัญญัติกร”๒๓ หลายทาน.... การบัญญัติศัพทใหมก็เปนสิ่ง
สําคัญเหมือนกัน จําเปน แตอันตราย...”๒๔
ในการประชุมครั้งนั้นผูอภิปรายบางคนแสดงความคิดเห็นวา ในการบัญญัติศัพทก็ไดพยายามคิดหาคําไทย
กอน เมื่อหาคําไทยที่เหมาะสมไมไดจึงคิดหาคําจากภาษาอื่นๆ แตประชาชนมักจะใชศัพทบัญญัติกันไม
คอยจะถูกตอง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแสดงพระบรมราชวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องนี้วา
“... ภาษาไทยหรือภาษาทั้งหลายที่ใชกันในปจจุบันนั้นเปนภาษาที่มีชีวิต เปนภาษาที่ประชาชนใช
ยอมตองมีการเปลี่ยนแปลงในความหมาย ถาเราบัญญัติศัพทอะไรขึ้นมา ก็จะขอใหประชาชนทั้ง
ประเทศเปนผูที่มีความคิดในดานภาษา เปนศัพทบัญญัติกรกันทั้งชาติ หรือเปนวิทยากรผูที่มีความรู
ทั้งชาติก็ไมได เราจะไปโกรธประชาชนแทนโกรธตัวเองไมได แกตัวไมหลุด ทางที่ดีเราบัญญัติ
ศัพทแลว ก็ตองลองดูวาเขาเขาใจหรือเปลา การบัญญัติศัพทหรือการมีคําใหมมีบอเกิดหลายทาง...
ทานทั้งหลายที่เปนศัพทบัญญัติกรก็เปนบอเกิด... อีกบอเกิดก็คือสํานักขาวตางๆ ที่แปลจากภาษา
อังกฤษหรือภาษาตางประเทศมาเปนภาษาไทย .... อีกอยางหนึ่งภาษาชาวบานหรือภาษาเด็กๆ... ซึ่งใช
กันดวยความหมายพิเศษของหมูคณะ บางทีก็ติดเหมือนกัน... อยางคําวาหลอใชกับคนสวยที่นารักนา
เกรงขาม ก็วาคนนั้นหลอ เฉพาะผูชาย คําวาหลอนี้มาจากรูปหลอ รูปหลอก็หมายความวารูปราง
หนาตาเหมือนรูปปนรูปหลอ... แลวกลายเปนหลอเฉยๆ คําวาหลอนี้ชักจะติดเขามาในภาษา อีก
หนอยก็คงจะกลายเปนภาษาที่ใชได แตวาพูดถึงบัญญัติศัพท คําตางๆ ที่มาจากคณะกรรมการ
ประชาชนก็มาใช บางทีก็มาใชอยางผิดๆ ถูกๆ ไมใชหนาที่ของผูบัญญัติศัพทที่จะโกรธ เพราะวาเปน
ผูทําผูสรางขึ้นมา ตองทราบถึงผลสะทอนที่จะมี...”๒๕
อีกตอนหนึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวตรัสวา การบัญญัติศัพทก็ตาม กิจการใดก็ตาม ตองมี
เหตุผลที่สําคัญคือเพื่อใหคนเขาใจซึ่งกันและกัน จะใชอยางไรก็ตองใหมีความหมายชัดเจน ใหตกลงกัน
ใหได คําศัพทบัญญัติที่พูดยากหรือเขาใจยากตอไปก็อาจจะเกิดปญหาเกี่ยวกับการใชขึ้นได ๒๖
๒๓

ศัพทบัญญัติกร เปนคําที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงบัญญัติขึ้นเพื่อลอเลียนนักบัญญัติศัพท
หลายคนที่ไดรวมโตะอภิปรายในครั้งนั้น คํานี้มีความหมายวา ผูบัญญัติศัพทหรือผูกําหนดคําใหม
๒๔
เรื่องเดิม. หนา ๕.
๒๕
เรื่องเดิม. หนา ๑๑-๑๒.
๒๖
เรื่องเดิม. หนา ๑๗-๑๘.
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กระแสพระราชดํารัสดังกลาวนั้น แสดงใหเห็นพระอัจฉริยภาพอันสูงสงในทางภาษาศาสตร ทั้ง
ทางดานสรวิทยา วจีวิภาค และวากยสัมพันธในภาษา ซึ่งยากที่จะหาบุคคลใดเสมอเหมือน ๒๗

ทรงมีพระปรีชาสามารถทางดานการใชภาษาไทย
ดังไดกลาวบางแลวในตอนตนวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงไวซึ่งพระปรีชาสามารถและ
ทรงพิถีพิถันในการใชภาษาเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากพระราชวินิจฉัยเกี่ยวกับการใชคําวา “อุบัติเหตุ”
ที่มาของคําวา “รูปหลอ” การใชคํา “คะนอง” แทนคํา slang และการสรางคํา “ศัพทบัญญัติกร” เพื่อลอ
เลียนคณะกรรมการบัญญัติศัพท เปนตน ตอไปนี้เปนตัวอยางอีกสวนหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงพระปรีชา
สามารถในการทรงเลือกใชคําและการสรางสรรคสํานวนโวหารที่แปลกใหม กอใหเกิดความฉงนสนเทห
ชวนใหเกิดความอยากรูอยากเห็นและติดตาม
“โครงการโรงเรียนพระดาบส” หมายถึง แนวพระราชดําริในการวางรูปแบบการศึกษานอก
ระบบโดยถือตามแบบโบราณที่ใหโอกาสแกผูมีความประสงคที่จะพัฒนาความรูไปฝาก
ตัวกับอาจารยเพื่อเลาเรียนความรูและอยูรับการฝกอบรมศีลธรรมไปพรอมกัน ๒๘
โครงการแกมลิง หมายถึง โครงการผันน้ําสวนเกินไปเก็บไวในอางเก็บน้ําเพื่อปองกันน้ําทวม
หรือเพื่อรอใชประโยชน อันเปนวิธีเดียวกับพฤติกรรมของลิงเวลากินกลวยที่มักจะเก็บ
ไวในกระพุงแกมทั้งสองขางกอนแลวเคี้ยวกลืนในภายหลัง ๒๙
กอกวน เลี้ยงใหอวน โจมตี ๓๐ เปนกลุมคําที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงคิดขึ้นใชกับกลวิธี
และขั้นตอนในการทําฝนเทียม๓๑ ซึ่งทรงเริ่มศึกษาคนควาเพื่อบรรเทา และขจัดความ
แหงแลง ตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๙๙ ทรงประสบความกาวหนาขึ้นตามลําดับ จนสามารถนํา
ฝนเทียมมาบรรเทาความแหงแลงครั้งใหญในป พ.ศ. ๒๕๑๕ ไดอยางมีประสิทธิภาพ
ในป พ.ศ. ๒๕๑๖ จึงทรงกําหนดกลวิธี และขั้นตอนในการทําฝนเทียมดวยกลุมคําคือ
“กอกวน เลี้ยงใหอวน โจมตี”
กอกวน คือ การโปรยสารเคมีบริเวณเหนือลมขึ้นไป ไกลจากจุดที่ตองการใหฝนตก ประมาณ
๔๐-๘๐ กิโลเมตร เพื่อใหเมฆกอตัว
เลี้ยงใหอวน คือ การโปรยสารเคมีตามยอดเมฆและไหลเมฆที่กอตัวขึ้นใหมีขนาดใหญขึ้น
โจมตี คือ การโปรยสารเคมีหยอดเขาไปใหฝนตก
๒๗

ภาษาและหนังสือแหงประเทศไทย, สมาคม. เรื่องเดิม. หนา ๑๙๑.
๒๘
สมศักดิ์ วิราพร. เรื่องเดิม. หนา ๑๑๐.
๒๙
เรื่องเดิม. หนา ๑๐๙.
๓๐
สมศักดิ์ วิราพร. เรื่องเดิม. หนา ๑๐๘.
๓๑
ในป พ.ศ. ๒๕๑๗ คณะรัฐมนตรีมีมติใหใชชื่อ “ฝนหลวง” แทนคําวา “ฝนเทียม”
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นอกจากนั้นยังมี ถอยคํา วลี หรือประโยคที่ปรากฎในพระราชปรารภในโครงการ และพระราช
ดํารัสที่ไดพระราชทานแกพสกนิกรในวโรกาสตาง ๆ ซึ่งลวนแตแสดงใหเห็นพระอัจฉริยภาพทางอรรถ
ศาสตร กลาวคือ ทรงมีพระปรีชาสามารถในการเลือกใชคําที่เรียบงาย ดวยความประณีตกะทัดรัด แตมี
ความชัดเจนและมีความหมายลึกซึ้งชวนใหคิดวิเคราะห นอกจากนี้ภาษาที่ทรงใชยังเปนแบบอยางในการ
ใชภาษาไดอยางสมบูรณ เปนตนวา ๓๒
“อธรรมปราบอธรรม”
“ปาสามอยางสี่ประโยชน”
“แกลงดิน”
“การปลูกปาโดยไมตองปลูก”
“สี่น้ําสามรส”
“เศรษฐกิจแบบพอเพียง”
“ขาดทุนคือกําไร”
“รูรักสามัคคี”
“การที่จะทําโครงการอะไรจะตองทําดวยความรอบคอบและอยาตาโตเกินไป”
“หากวาเราทําโครงการที่เหมาะสม ขนาดที่เหมาะสม อาจจะไมหรูหรา แตวาจะไมลมหรือ
ถาลม มีอันตราย ก็ไมเสียมาก”
“มีความจําเปนที่จะถอยหลังเพื่อจะกาวหนาตอไป”
“ตองสามัคคีกัน ตองอยาปดขากันมากเกินไป” ฯลฯ

ทรงมีพระปรีชาสามารถทางดานวาทศิลป
ในพิธีการสําคัญตางๆ ผูกลาวรายงานก็ดี หรือผูเปนประธานในพิธีก็ดี สวนใหญมักจะอานจาก
ตนฉบับที่มีผูเตรียมเอาไวให ในกรณีที่เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็เชนเดียวกัน พระบรม
ราโชวาท และพระราชดํารัสตาง ๆ นั้นจะมีผูรางขึ้นทูลเกลาฯ ถวายโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับทางราชการ
เชน การเสด็จฯ เปดสถานที่สําคัญ การพระราชทานปริญญาบัตร ฯลฯ เจาหนาที่ที่เกี่ยวของตองรางพระ
ราชดํารัสตอบหรือรางพระบรมราโชวาทถวาย แตมิไดหมายความวาจะทรงรับเอาตามที่มีผูรางถวายเสมอ
ไป เจาหนาที่สํานักราชเลขาธิการหรืออาจารยมหาวิทยาลัยตาง ๆ จะทราบวาที่รางขึ้นไปทูลเกลาฯ ถวาย
แตละครั้ง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงตกแตงแกไขมากนอยเพียงไร เพื่อใหเหมาะกับบรรยากาศ
และเหมาะกับเหตุการณบานเมืองในขณะนั้น ถาไมทรงเปนอัจฉริยะทางภาษา พระบรมราโชวาทใน
โอกาสตาง ๆ ก็คงจะไมถึงอกถึงใจอยางที่ไดสดับกัน ๓๓
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ในวโรกาสตางๆ เปนตนวา วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา วันขึ้นปใหม โอกาสเสด็จพระราชดําเนินพระราชทานปริญญาบัตรแกนิสิต
นักศึกษา และโอกาสเสด็จในสถานที่ตางๆ โดยเฉพาะเมื่อเปนการเสด็จอยางไมเปนทางการ ทรงใชหลัก

๓๒

สมศักดิ์ วิราพร. เรื่องเดิม. หนา ๑๐๐.
๓๓
เรื่องเดิม.
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๙๘

วาทศิลปอยางครบถวน บางครั้งยังแทรกพระอารมณขัน ดังเชนเมื่อเสด็จพระราชดําเนินไปทรงดนตรี
เปนการสวนพระองค ลวนเหมาะแกบุคคล โอกาส และสถานการณ ๓๔
พระราชดํารัสที่เพียบพรอมดวยรสชาติทางดานวรรณศิลปมักจะเปนพระราชดํารัสชนิดที่ตรัสเอง
สดๆ ในโอกาสที่ไมเปนทางการ พลอากาศเอกหะริน หงสกุล เลาวา
“คราวหนึ่งที่พระราชวังไกลกังวล พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรับสั่ง (อยางไมเปนทางการ)
ตอนหนึ่งทรงใชคําที่บัญญัติกันขึ้นใหมๆ แตยังไมแพรหลาย ผมจึงกราบทูลพระกรุณาไปวา “ขาพระ
พุทธเจาไมเขาใจ เหมือนกับคําใหมๆ อีกหลายคํา เชน ทักษะ ระเบียน เปนตน” ... ทอดพระเนตรเห็น
คุณหญิงอัมพร มีศุข (ตอนนั้นดูเหมือนจะเปนอธิบดีกรมวิชาการ) ยืนอยูหางออกไป รับสั่งวา “ไปเรียก
คุณหญิงอัมพร มา” เมื่อคุณหญิงอัมพรเขามาเฝา จึงรับสั่งเยาวา “หะรินเขาบอกวาเขาไมเขาใจศัพทของ
กระทรวงศึกษาฯ อธิบายใหเขารูเรื่องหนอย” แมจะทรงยั่วดวยทรงมีพระอารมณขันแตก็มีความเปนจริง
เปนจังอยู...” ๓๕
อีกตอนหนึ่งพลอากาศเอกหะริน หงสกุล เลาถึงพระอารมณขันวา
“พูดถึงพระอารมณขันเกี่ยวกับภาษา ในสมัยหนึ่งรัฐบาลคณะจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ออกคํา
ขวัญวา รัฐบาลไมขอใหทานรัดเข็มขัด แตขอใหทานประหยัด” ผมตามเสด็จไปตางประเทศคราวหนึ่ง
เมื่อเครื่องบินใกลจะลง นักบินเปดสัญญาณ “โปรดรัดเข็มขัด” คงจะยังไมทันทอดพระเนตรเห็น ผมจึง
เขาไปกราบบังคมทูลพระกรุณาใหทรง “รัดเข็มขัด” พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแยมพระสรวล
แลวตรัสวา “ทําไมมาบอกใหรัดเข็มขัด ที่จริงตองบอกใหประหยัด” ๓๖

ทรงเชี่ยวชาญในดานภาษาตางประเทศ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญวัยในประเทศสวิตเซอรแลนด ทรงศึกษาภาษาอังกฤษ
ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน และภาษาละติน เมื่อใดพระองคทรงมีเวลาวางแมเพียงเล็กนอย ก็ยังทรง
สําราญพระราชอริยาบถและพระราชหฤทัยในงานสนุกเกี่ยวกับการใชภาษา เปนตนวา การเลนปริศนา
อักษรไขว ซึ่งเปนที่นิยมและเลนกันในหมูชาวตางประเทศ พระองคก็ทรงไดอยางสบายไมลําบากในทาง
ใชภาษาเลย๓๗ พระปรีชาสามารถในดานการใชภาษาตางประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเริ่มเปน
ที่ทราบกันทั่วไปเมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศตางๆ ตามคํากราบบังคมทูลเชิญของประมุข

๓๔

ทวีสันต ลดาวัลย, ม.ล. “พรอมพระปรีชาญาณดานภาษา”. เรื่องเดิม. หนา ๑๕๖.
๓๕
พลอากาศเอกหะริน หงสกุล . “ตามรอยพระยุคลบาท ดวยเอกราชทางภาษา”. เพ็ญพระพิริยะเกิน
จะรําพัน. (กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือฯ, ๒๕๓๐). หนา ๑๙๑ – ๑๙๒.
๓๖
เรื่องเดิม. หนา ๑๙๒.
๓๗
ทานผูหญิงมณีรัตน บุนนาค อางอิงใน “พระอัจฉริยภาพทางภาษาและหนังสือ” สารานุกรมไทย
ฉบับกาญจนาภิเษก. (กรุงเทพฯ : สํานักงานกลาง หอรัษฎาพิพัฒนฯ, มปป.) หนา ๕๕.
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๙๙

ประเทศนั้น ๆ พระองคทรงสามารถรับสั่งภาษาตางประเทศไดถึง ๓ ภาษา คือภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส
และภาษาเยอรมัน พระราชดํารัสที่เปนทางการก็ทรงเตรียมเอง รางเอง และที่ทรงตอบโตโดยฉับพลันก็
มีหลายครั้ง จนเปนที่กลาวขวัญกันมากทั้งในและนอกประเทศวาพระราชดํารัสของพระองคเปนที่ประทับ
ใจผูมาตอนรับ และสามารถชนะใจผูซึ่งไมหวังดีจนยอมแพโดยดุษณีภาพ๓๘
ในการเสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาและแคนาดานั้น พระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวทรงประสบความสําเร็จอยางสูงในการทรงมีพระราชดํารัสทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ นาย
อภัย จันทวิมล เลาถึงพระปรีชาสามารถทางดานการกลาวสุนทรพจนในโอกาสตางๆ ซึ่งบางครั้งพระองค
ทรงมีโอกาสเตรียมพระราชดํารัสลวงหนา แตหลายครั้งก็ตองทรงกลาวโดยไมมีโอกาสเตรียมพระองค
เพราะไมมีในหมายกําหนดการมากอน ดังนี้
“ ภายในเวลา ๑๘ วันของการเสด็จพระราชดําเนินครั้งนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมี
พระราชดํารัสถึง ๒๗ ครั้ง เปนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส แลวแตที่ไหนและโอกาสใด บางครั้ง
ก็รับสั่งสด ๆ เพราะไมทรงมีเวลาเตรียม ไมมีในหมายกําหนดการ”๓๙
ตัวอยางเหตุการณที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถทางดานภาษาเยอรมันซึ่งเปนที่ประทับใจ ไดรับ
การบอกกลาวเลาถึงมาโดยตลอด ไดแกเมื่อครั้งเสด็จสถาบันการดนตรีแหงกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย
เพื่อทรงรับการทูลเกลาฯ ถวายปริญญาและการแตงตั้งเปนสมาชิกกิตติมศักดิ์ของสถาบัน “เพียร มูสิค อุนดื
คารสเตลแลนด คุนสท อินเวียน” โอกาสนั้นทรงมีพระราชดํารัสตอบเปนภาษาเยอรมัน ทรงไดรับการ
ปรบมือกราวใหญทามกลางความชื่นชมยินดี ๔๐
สวนหลักฐานที่แสดงวาทรงเชี่ยวชาญทางดานภาษาอังกฤษนั้นมีเปนอันมาก ตัวอยางเชนครั้งที่
พระองคทรงมีพระราชดํารัสเปนภาษาอังกฤษในรัฐสภาของประเทศสหรัฐอเมริกา ทําใหเกิดความชื่นชม
ยินดีเปนอยางยิ่ง “ในระหวางที่มีพระราชดํารัสนั้น ทั้งสมาชิกรัฐสภาตลอดจนประชาชนที่เขาไปฟงได
ปรบมือ หรือหัวเราะโหรองแสดงความพอใจในถอยคําแหงพระราชดํารัสถึง ๑๗ ครั้งดวยกัน ซึ่งทางรัฐ
สภาแหงสหรัฐอเมริกากลาววาเปนสถิติที่หาผูเปรียบไดยาก และมิไดเคยมีมานานแลว เมื่อจบพระราช
ดํารัสแลว ผูที่อยูในที่นั้น ตลอดจนประชาชนคนฟงไดลุกขึ้นยืนปรบมือโหรองแสดงความชื่นชมยินดีอยู
เปนเวลานานกวาหนึ่งนาที อันเปนเหตุการณซึ่งไมปรากฏบอยครั้งนักในรัฐสภาของสหรัฐอเมริกา” ๔๑
๓๘

ม.ล.ทวีสันต ลดาวัลย. “พรอมพระปรีชาญาณดานภาษา”. เพ็ญพระพิริยะเกินจะรําพัน. (กรุงเทพฯ

: สมาคมภาษาและหนังสือฯ, ๒๕๓๐). หนา ๑๕๕.
๓๙

อภัย จันทวิมล. “เทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในดานอักษรศาสตร”. เพ็ญพระพิริยะ
เกินจะรําพัน. (กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือฯ, ๒๕๓๐). หนา ๑๙๘.
๔๐
เรื่องเดิม.
๔๑
พระองคเจาวิภาวดี รังสิต ทรงบรรยาย เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ อางถึงใน อภัย จันทวิมล. “เทิดพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในดานอักษรศาสตร”. เรื่องเดิม. หนา ๑๙๘.
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๑๐๐

จากหลักฐานเหตุการณดังกลาวแลว จึงสรุปไดวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระปรีชา
สามารถเปนเลิศทางดานการใชภาษาตางประเทศ ทรงสามารถกลาวสุนทรพจนทั้งภาษาอังกฤษ ภาษา
ฝรั่งเศส และภาษาเยอรมันไดอยางยอดเยี่ยม “…. ไมมีประมุขของประเทศใดๆ ในโลกที่สามารถทําได
อยางพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของเรา” ๔๒

ทรงมีพระปรีชาสามารถทางดานภาษาคณิตกรณ ๔๓
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระปรีชาสามารถทางดานการชางมากมายหลายดาน เปนที่
ประจักษทั่วไปไมวาจะเปนงานดานวิศวกรรมแหลงน้ํา งานดานแผนที่ งานดานวิศวกรรมเกษตร หรือ
งานดานวิทยุสื่อสาร ทั้งนี้เพราะทรงสนพระทัยใฝรู และทรงศึกษาอยางจริงจัง ลึกซึ้งในการคนควาวิจัย
เพื่อการพัฒนาในทางวิทยาศาสตร วิศวกรรมศาสตร การเกษตร การชลประทาน การอนุรักษสิ่งแวดลอม
และการใชนวัตกรรมเทคโนโลยีดานตางๆ โดยเฉพาะดานวิทยาการคอมพิวเตอร

๑. ทรงสนพระราชหฤทัยและศึกษาคณิตกรณดวยพระองคเอง
กลาวเฉพาะดานเทคโนโลยีสารสนเทศนั้น ทรงเห็นความสําคัญและประโยชนอยางยิ่ง ทรง
สนับสนุนการคนควาในทางวิทยาการคอมพิวเตอรหรือคณิตกรณ จะเห็นไดจากความสนพระราชหฤทัย
ของพระองคเมื่อเสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรเทคโนโลยีในงานแสดงวิชาการ ของมหาวิทยาลัย
และสถาบันเทคโนโลยีตางๆ พระองคทรงสนพระทัยเรื่องคณิตกรณและทรงใชประโยชนอยางกวางขวาง
ตรงกันขามกับผูบริหารระดับผูใหญจํานวนไมนอยที่มักจะไมคอยกลาลงมือใชคอมพิวเตอร เพราะ “กลัว”
คอมพิวเตอรบาง หรือ “กลัวขายหนา” ผูใตบังคับบัญชาบาง แตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกลับทรง
เปนแบบฉบับของผูบริหารที่ทันสมัย เพราะมิไดทรงกลัวคอมพิวเตอร แตทรงกลาที่จะศึกษาและสํารวจ
ประโยชนของคอมพิวเตอร ทั้งยังทรงสามารถแนะนําผูอื่นไดดวย๔๔ พระองคทรงใชเครื่องคอมพิวเตอร
ในการพิมพ งานทรงพระอักษรสวนพระองค และทรงเก็บงานเหลานี้เปนเรื่องๆ มาปะติดปะตอกัน จะ
เปนเรื่องที่เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ และบทพระราชนิพนธตางๆ เชน เรื่องนายอินทรผูปดทองหลังพระ
เปนตน ๔๕

๔๒

.เรื่องเดิม.
คณิตกรณ เปนศัพทบัญญัติของอนุกรรมการบัญญัติศัพทคอมพิวเตอรของราชบัณฑิตยสถาน
๔๔
ครรชิต มาลัยวงศ. “ในหลวงกับคอมพิวเตอร” พระรมเกลาของชาวไทย. (กรุงเทพฯ : ดานสุทธา
การพิมพ จํากัด, ๒๕๓๙). หนา ๕๒๐.
๔๕
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
“ในหลวงกับคอมพิวเตอร.” พระราชอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช.
[ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : kanchanapisek.or.th/ (17 Dec.2001).
๔๓
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๒. ทรงสามารถใชเครื่องคณิตกรณจัดทําโนตเพลงพระราชนิพนธ
ความเปนมาที่พระองคจะไดเริ่มทรงใชคอมพิวเตอรนั้น ม.ล.อัศนี ปราโมช องคมนตรี ไดเลา
วาเปนเพราะ ม.ล.อัศนี สังเกตเห็นวาพระองคตองทรงตรากตรําพระวรกาย และทรงเหน็ดเหนื่อยมากใน
การคัดลอกโนตดนตรีที่ไดทรงเรียบเรียงไวออกพระราชทานแกใหแกนักดนตรี และโนตแตละตัวแตละ
บรรทัดนั้นตองคัดลอกดวยพระหัตถอยางคร่ําเครง ม.ล.อัศนี ไดเคยทราบวาคอมพิวเตอรสวนบุคคล หรือ
ที่เรียกวาเครื่องพีซี (Personal Computer) ในปจจุบันสามารถใชบันทึกโนตเพลงและพิมพออกมาไดดวย
ดังนั้น ม.ล.อัศนี จึงดําริที่จะจัดหาคอมพิวเตอรดังกลาวขึ้นทูลเกลาฯ ถวาย ใหทรงใชเปนเครื่องมือในการ
คัดลอกโนต ตอมา ม.ล.อัศนี ปราโมช ก็ตกลงใจซื้อคอมพิวเตอรแมคอินทอชพลัส อันเปนเครื่องที่ทัน
สมัยที่สุดในยุคนั้นขึ้นทูลเกลาฯ๔๖
คุณสมบัติพิเศษอยางหนึ่งของเครื่องนี้คือสามารถเก็บและพิมพ
โนตเพลงได การเรียนรูและใชงานก็ไมยาก ทั้งยังอาจเชื่อมตออุปกรณพิเศษสําหรับเลนดนตรีตาม
โนตเพลงที่เก็บไวไดดวย ม.ล.อัศนี ปราโมช เลาวา
“เรื่องคอมพิวเตอรนี้ พระองคทานเคยมีรับสั่งวาไมรูเรื่อง แตผมเห็นแมคอินทอช นั้นใชงาย จึง
นํามาทูลเกลาฯ ถวายทาน ก็ปรากฏวาพระองคทานสนพระทัยดี พระองคทานทรงละเอียดมาก เมื่อทรง
รับเครื่องไวแลวก็ทรงเริ่มศึกษาวิธีใชงานตาง ๆ อยางจริงจังดวยพระองคเอง… ไมมีใครไปสอนหรือแนะ
นําพระองคทาน ยกเวนนายตํารวจสื่อสารทานหนึ่งที่ปฏิบัติงานบางอยางถวาย” ๔๗
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชเครื่องคอมพิวเตอรดังกลาวในการทรงดนตรี โดยทรงใชชุด
คําสั่งสามชุด คือ Concertware, Deluxe Music Construction และ Professional Composer ซึ่งสามารถ
ใชรวมกับอุปกรณ MIDI Interface สําหรับตอรวมกับอิเล็กทรอนิกออรแกน๔๘

๓. ทรงประดิษฐแบบตัวอักษรไทย
การสนพระราชหฤทัยในดานตางๆ อยางละเอียดและจริงจังนั้น เปนพระอุปนิสัยสําคัญที่ผูปฏิบัติ
งานใกลชิดพระองคทานตางทราบเปนอยางดี เมื่อครั้งที่เสด็จพระราชดําเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการ
เทคโนโลยีที่สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา ลาดกระบัง นั้น ไดทรงซักถามเกี่ยวกับงานโครงการตางๆ
อยางสนพระราชหฤทัยจริงจัง ศาสตราจารย ดร.ไพรัช ชัชยพงศ แหงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา
ลาดกระบัง เลาวา
“ทางสถาบันมีโครงการถวายใหทอดพระเนตรหลายเรื่อง เรื่องหนึ่งเปนระบบแปลนภาษาไทยญี่ปุน และไทย-อังกฤษ เมื่อทานทรงฟงคํารายงานแลว ทานก็ทรงซักวา ตัวอักษรภาษาญี่ปุนมีกี่ขีด และ

๔๖

เรื่องเดิม. หนา ๕๒๑.
๔๗
ม.ล. อัศนี ปราโมช. อางถึงใน ครรชิต มาลัยวงศ. เรื่องเดิม. หนา ๕๒๑.
๔๘
“พระปรีชาสามารถในภาษาประดิษฐ”. พระมหากรุณาธิคุณตอภาษา วรรณกรรม และหองสมุด.

(กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๙). หนา ๓๐๒.
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การแสดงตัวอักษรบนจอภาพและที่พิมพบนเครื่องพิมพนั้นใชรูปแบบอักษรที่เรียกวา ฟอนต (font) แบบ
ไหน จัดเรียงเปนตารางกี่จุด คําถามอยางนี้พวกเราไมคิดวาพระองคทานจะทรงทราบนํามาซักเราได” ๔๙
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสนพระราชหฤทัยเรื่องอักขระคอมพิวเตอร หรือฟอนต (Font)
หลังจากที่พระองคไดทรงศึกษาและใชคอมพิวเตอรทําโนต คือเมื่อประมาณเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๙
และทรงทดลองใชชุดคําสั่ง Fontastic และ Resource Editor ในการจัดรูปแบบตัวอักษร และทรงใช Mac
Writer ในการทรงพระอักษร๕๐ เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๓๐ ตอมาไดมีผูทูลเกลาฯ ถวาย
เครื่องคอมพิวเตอร IBM PC Compatible ทรงสนพระทัยศึกษาเพื่อพัฒนา Software ตางๆ และไดสรางชุด
คําสั่งใหมๆ ขึ้นมา ทรงปรับปรุง Software ใหมขึ้นใช และทรงแกซอฟตแวรในเครื่อง เชน ชุดคําสั่งภาษา
ไทย CU WRITER ใหเปนไปตามพระราชประสงค๕๑ ทรงประดิษฐรูปแบบตัวอักษรไทยเพื่อแสดงผลบน
จอภาพคอมพิวเตอรและเครื่องพิมพสําหรับใชสวนพระองค อักษรไทยที่ทรงประดิษฐมีหลายแบบ เชน
แบบจิตรลดา แบบภูพิงค ฯลฯ ทรงสนพระทัยประดิษฐอักษรขนาดใหญที่สุดจนถึงขนาดเล็กที่สุด ทุก
แบบลวนมีลักษณะงดงาม นอกจากนี้ยังตั้งพระทัยในการประดิษฐอักษรภาษาอื่นๆ เพิ่มขึ้น เชน อักษร
ภาษาญี่ปุน เปนตน๕๒

๔. ทรงสรางสรรคชุดคําสั่งแสดงอักษรอินเดียโบราณ
เนื่องจากรูปแบบตัวอักษรไทยนั้นจัดทําไมยากนัก เพราะตัวอักษรแตละตัวมีลักษณะตายตัวไม
เปลี่ยนแปลง ปจจุบันจึงมีนักคอมพิวเตอรจํานวนไมนอยแขงขันกันจัดทํารูปแบบตัวอักษรไทยแบบตางๆ
สําหรับใชในคอมพิวเตอรเพื่อนําไปพิมพเอกสารไดอยางสวยงาม ตัวอักษรที่ใชพิมพในหนังสือทั่วไปนี้มี
ลักษณะตางกัน รูปแบบตัวอักษรแตละชุดนั้น มีชื่อตางๆ ตามแตผูคิดรูปแบบจะตั้งชื่อให๕๓ แตพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงหันมาศึกษาการใชคอมพิวเตอรแสดงตัวอักษรเทวนาครี บนจอภาพ ทั้งๆ ที่รูป
แบบตัวอักษรเทวนาครี ซึ่งเปนอักษรอินเดียโบราณหรือที่ทรงเรียกวา “ภาษาแขก” จัดทําไดยากกวาตัว
อักษรภาษาไทย เพราะตัวอักษรเทวนาครีนั้น รูปแบบไมคงที่ เวลาอักษรบางตัวควบมากับอักษรตัวอื่น
แลว ตัวอักษรสองตัวนั้นจะผนวกรวมเปนตัวเดียวกัน คือ นําสวนหนึ่งของอักษรนํามาตอรวมกับอีกสวน
หนึ่งของอักษรตาม เกิดเปนอักษรใหมขึ้นคลายกับตัวอักษรภาษาฮินดีของอินเดียในปจจุบัน ศาสตราจารย

๔๙

ศาสตราจารย ดร.ไพรัช ชัชยพงศ. อางถึงใน เรื่องเดิม. หนา ๕๒๒.
๕๐
“พระปรีชาสามารถในภาษาประดิษฐ” หนา ๓๐๓.
๕๑
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ. เรื่องเดิม.
๕๒
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ. เรื่องเดิม.
๕๓

เชน ตัวอักษรแบบกรุงเทพ จันทบุรี นริศรา ปกษิณ พระปฐม พจมาน พรรณพิลาส

พิมฤดี มิตรภาพ ระยอง อิสรา อาลักษณ ฯลฯ
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ของสถาบันเทคโนโลยีแหงอินเดียที่เมืองคานบูร ซึ่งทําการวิจัยเกี่ยวกับการทําตัวอักษรภาษาฮินดีบนจอ
ภาพคอมพิวเตอร ก็ยังกลาววาการทําตัวอักษรแบบนี้ไมใชเปนเรื่องที่งายเลย๕๔
แตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ทรงคิดวิธีแสดงตัวอักษรเทวนาครีบนจอคอมพิวเตอรได โดย
ทรงเริ่มสรางตัวอักษรเทวนาครีเมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๐ ทรงศึกษาตัวอักษรเทวนาครี
ดวยพระองคเองจากพจนานุกรมและตําราภาษาสันสกฤต และทรงสอบถามจากผูเชี่ยวชาญดานภาษาบาลี
สันสกฤต เชน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และทานองคมนตรี ม.ล. จิรายุ นพวงศ
ซึ่งจะตองตรวจสอบตัวอักษรที่ทรงสรางขึ้น เมื่อครั้งที่พระองคทานเสด็จพระราชดําเนินมาทอดพระเนตร
คอมพิวเตอรที่สถาบันเทคโนโลยีแหงเอเชีย ทรงมีรับสั่งดวยพระอารมณขันวา “มีรางวัลใชไหม ถาทํา
ภาษาแขกเสร็จแลว จะมาเอารางวัล”๕๕
ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชดําเนินไปทรงทอดพระเนตรงาน “จุฬา
วิชาการ” ที่จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๐๕๖ ครั้งนั้นพระองคไดทรง
นําชุดคําสั่งสําหรับตัวอักษรเทวนาครีออกแสดงเปนครั้งแรก โดยมีสัทสัญลักษณ (phonetic symbols)
กํากับดวย พระองคไดทรงสาธิตใหอาจารยและนิสิตที่ตามเสด็จไดชมโดยไดทรงอธิบายลักษณะของตัว
อักษรและการใชงาน พรอมกับไดทรงพิมพชื่ออาจารยและพระนามของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ให
ไดชมดวย ดังตัวอยางตอไปนี้ ๕๗

๕๔

ครรชิต มาลัยวงศ. เรื่องเดิม. หนา ๕๒๒.
๕๕
สถาบันราชภัฏนครสวรรค. “ตัวอยางอักษรเทวนาครี” ครูภาษาไทยของแผนดิน. (นครสวรรค :
สถาบันราชภัฏนครสวรรค, ๒๕๔๒). หนา ๒๔๒.
๕๖
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ. เรื่องเดิม.
๕๗
สถาบันราชภัฏนครสวรรค. เรื่องเดิม. หนา ๒๔๒.
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๑๐๔

เหตุที่พระองคทรงสนพระราชหฤทัยในตัวอักษรเทวนาครีนั้น เปนเพราะทรงศึกษาขอธรรมะใน
พระพุทธศาสนาอยางจริงจังลึกซึ้ง การที่ทรงศึกษาตัวอักษรเทวนาครีก็เพื่อเปนการนําไปสูความเขาใจทาง
ดานอักษรศาสตรและการเขาใจหัวขอธรรมะนั่นเอง นับวาพระองคทรงมีพระวิจารณญาณที่ลึกซึ้งยิ่งนัก
เพราะคําสอนและขอธรรมะในพระพุทธศาสนานั้น เดิมทีก็เกิดและเผยแพรมาจากประเทศอินเดีย เมื่อกาล
เวลาผานไปบรรดาธรรมะที่ลึกซึ้งและยากแกความเขาใจก็อาจจะถูกตีความผันแปรบิดเบือนไปได แมจะมี
การบันทึกคําสั่งสอนไวในพระไตรปฎกก็เปนเรื่องสมัยหลังซึ่งอาจคลาดเคลื่อนได ดังนั้นการศึกษาคนควา
ลึกลงไปถึงภาษาอินเดียโบราณก็นาจะไดความรูเกี่ยวกับธรรมะชัดเจนกระจางมากขึ้น๕๘ พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวไดทรงใชประโยชนในการศึกษาตัวอักษรเทวนาครีเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากบทพระ
ราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” ที่บางตอนทรงนําอักษรเทวนาครีมากํากับขอความในชาดกเฉพาะที่เปน
คํา “อรรถ” ซึ่งพระองคทรงตองการอรรถาธิบายใหชัดเจนและเนนเปนพิเศษ ตัวอยางเชน ๕๙

๕. ทรงปรุง ส.ค.ส.พระราชทานประชาชน
นอกจากทรงศึกษาเรื่องรูปแบบและออกแบบตัวอักษร การใชคอมพิวเตอรในการทรงพระอักษร
และบันทึกพระราชนิพนธตางๆแลว ที่สําคัญยิ่งอีกประการหนึ่งก็คือการที่ทรงใชคอมพิวเตอรสรางสรรค
ส.ค.ส. พระองคทรงเริ่มใชเครื่องคอมพิวเตอรนําพระพร สงทายปเกา...๒๕๑๘ ส.ค.ส.๒๕๑๙...รับปใหม
โดยทรงใชเนื้อเพลง “เราสู” และทรงพระราชนิพนธคําแปลเปนภาษาอังกฤษกํากับไวดวยในแตละตอน
ตอมาทรงสรางสรรค ส.ค.ส. ๒๕๒๑ โดยทรงนําคําประพันธที่มีหัวขอวา “นักรบใด ใจมั่น พลันเริงรา”
จากพระราชนิพนธ “นายอินทรผูปดทองหลังพระ” และทรงใชพระนามแฝงวา “ก.ส.๙ ปรุ/สง” ทรงสง

๕๘

เครือขายกาญจนาภิเษก. หนา ๕๒๓.
๕๙
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. พระมหาชนก. หนา ๙๖.
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ทางโทรสาร (Telex)๖๐ เพื่อพระราชทานแกเจาหนาที่ทุกเหลาทุกหนวย ตอมาในป ๒๕๒๙ พระองคทรง
ใชแบบตัวอักษรที่ทรงประดิษฐขึ้นเองและทรงใช “ก.ส.๙ ปรุ” เปน ส.ค.ส. ๒๕๓๐ ถึงเจาหนาที่และ
สมาชิกผูเกี่ยวของ๖๑
ตอมาเมื่อป ๒๕๓๑ ทรงเริ่มใชคอมพิวเตอร “ปรุง” คําอวยพรปใหมเพื่อพระราชทานแกบรรดา
ทหาร ตํารวจ ที่ปฏิบัติภารกิจอยู ณ ที่กันดาร และประชาชนทุกคน และปตอๆ มาก็ทรงพระกรุณาโปรด
เกลาพระราชทาน ส.ค.ส. ที่ทรงปรุงจากเครื่องคณิตกรณแกพสกนิกรเปนประจําตลอดมาจนถึงปปจจุบัน
ส.ค.ส.คอมพิวเตอรพระราชทานเหลานี้ลวนมีคุณคามหาศาล ดังนั้นทุกปประชาชนตางก็เฝารอคอยที่จะ
ไดรับพระราชทาน ส.ค.ส. มาเปนมิ่งมหามงคล และเปนแนวปฏิบัติในการครองชีวิต ครองเรือน และ
ครองงาน ขอความใน ส.ค.ส. แตละปลวนมีสาระอันลึกซึ้ง ๖๒ ดังตัวอยางตอไปนี๖๓
้

Happy Old Year, Happy Today, Happy New Year
สวัสดีปใหม ๒๕๓๑
วันหนึ่งไป วันหนึ่งมา ถาเปนวันที่หนึ่ง เดือนก็มา
ถาเปนเดือนธันวา วันเดือนไป ปใหมก็มา
วันเดือนป จะไปจะมา เขาก็สวัสดิ์ เขาก็ดี

เราชอบสุขสวัสดี ทุกวี่ทุกวัน ทุกเดือนทั้งขึ้นทั้งแรม
เราคิดดีทําชอบตลอดป ก็จะเหมือนวันเดือนป
จะไปจะมา เราก็สวัสดิ์ เราก็ดี

ขอจงมีความสุขความเจริญ
ส.ค.ส.ป ๒๕๓๑

๖๐

พระองคทรงสนพระทัยเรื่อง Telex มากและสิ่งหนึ่งที่ไมเคยทรงขาดคือ การพระราชทานพรปใหม
นอกจากจะทรงมีกระแสพระราชดํารัสพระราชทานพรปใหมแกพสกนิกรไทยทางวิทยุ และโทรทัศนทุกแหงแลว
พระองคทานยังทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพรทางเทเล็กซสม่ําเสมอ ขอมูลไดจากบทความในหนังสือ
๑) การสื่อสารแหงประเทศไทย. พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดานการ
สื่อสาร (เนื่องในวันสื่อสารแหงชาติ ๔ สิงหาคม ๒๕๓๐). กรุงเทพฯ : วิสคอมเซ็นเตอร. ๒๕๓๐.
๒) หนังสือพิมพเดลินิวส. ไทยคมกับการศึกษาใตรมพระบารมี. ๑๐ ตุลาคม ๒๕๓๗.
๖๑
สถาบันราชภัฏนครสวรรค. เรื่องเดิม. หนา ๒๕๑-๒๕๓.
๖๒
ส.ค.ส.พระราชทานปตางๆ ไดรวบรวมไวในภาคผนวก
๖๓
สถาบันราชภัฏนครสวรรค. เรื่องเดิม. หนา ๒๕๔.
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๑๐๖

ทรงสนับสนุนการจัดทําพระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอร ๖๔
พระราชกรณียกิจที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอรเพื่อการพระพุทธศาสนา ในฐานะที่ทรงเปนองคเอกอัคร
ศาสนูปถัมภกนั้น พระองคไดทรงสนับสนุนโครงการ “พระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอร”๖๕ ดวยการทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ บริจาคทรัพยสวนพระองค จํานวน ๑,๔๗๒,๙๐๐ บาท ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๓๔
ใหมหาวิทยาลัยมหิดล จัดทําโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอรเพื่อการศึกษาพระไตรปฎกและอรรถกถา
ตอเนื่องจากโครงการพระไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอรเดิมที่มหาวิทยาลัยมหิดลพัฒนาเสร็จแลว และไดนํา
ขึ้นทูลเกลาฯ ถวายเพื่อรวมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสรัชมังคลาภิเษก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวได
ทรงศึกษาพระไตรปฎกและอรรถกถาฉบับคอมพิวเตอรนี้ดวยพระองคเอง ทรงเห็นวาควรจะไดรวบรวม
เอาชุดอรรถกถาและฎีกาเขาไวดวยกัน จึงทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยและพระราชวิจารณในการออกแบบ
โปรแกรมสําหรับใชในการสืบคนขอมูล พระราชกรณียกิจนี้เปนการสืบตอพระพุทธศาสนาใหยั่งยืนตอไป
ในอนาคต เพราะโครงการพระราชดํารินี้เปนสวนสนับสนุนอยางสําคัญ ที่ทําใหการศึกษาพระไตรปฎก
และชุดอรรถกถาเปนไปไดอยางสะดวกรวดเร็ว ถูกตอง แมนยํา อีกทั้งรวบรวมเนื้อหาไวอยางครบถวน
สมบูรณ เปนประโยชนโดยตรงตอการเผยแผพระพุทธศาสนา นับเปนการใชวิทยาการอันกาวหนาทาง
คอมพิวเตอรไดอยางเหมาะสมและสรางสรรค
สําหรับโครงการพัฒนาระบบคอมพิวเตอร เพื่อการศึกษาพระไตรปฎกและอรรถกถาตามพระ
ราชดํารินี้ ไดพัฒนาแลวเสร็จในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๓๔ ในชื่อ BUDSIR IV โดยพัฒนาตอเนื่องจาก
โปรแกรม BUDSIR ๖๖ มาจากคําวา Buddhist Scriptures Information Retrieval
สําหรับประวัติของ BUDSIR นั้น BUDSIR I สามารถคนหาคําทุกคํา ศัพททุกศัพท ทุกวลี ทุก
พุทธวจนะ ที่มีปรากฏในพระไตรปฎก จํานวน ๔๕ เลม หรือขอมูลมากกวา ๒๔.๓ ลานตัวอักษร ที่ไดรับ
การบันทึกในคอมพิวเตอรไดอยางรวดเร็ว ถูกตอง และครบถวนสมบูรณ
BUDSIR II พัฒนาแลวเสร็จในเดือนกันยายน ๒๕๓๒ ซึ่งเปนพระไตรปฎกอักษรโรมัน สําหรับ
การเผยแผไปยังตางประเทศ BUDSIR III ไดรับการพัฒนาขึ้นอีกในเดือนเมษายน ๒๕๓๓ เพื่องานสืบคน
ที่มีความซับซอน

๖๔

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ. เรื่องเดิม.
๖๕
โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศฯ. เรื่องเดิม. รวบรวมและเรียบเรียงจาก
๑) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.วารสารภาษาปริทัศน. ปที่ ๘ ฉบับที่ ๒ ภาคปลายการศึกษา ๒๕๓๐.
๒) ศุภชัย ตั้งวงศศานต. ในหลวงกับงานพระไตรปฎกฉบับ คอมพิวเตอร. เอกสารสําเนา.
๓) องคการสงเสริมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย. อนุสาร อ.ส.ท. ธันวาคม ๒๕๓๑.
๔) ออฟฟซ เทคโนโลยี. ในหลวงกับงานไอที. ธันวาคม ๒๕๓๗.
๖๖
อานออกเสียงวา บุดเซอร

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม ๑๐๗

สําหรับ BUDSIR IV นี้ ไดรวบรวมพระไตรปฎกและอรรถกถา/ฎีกา รวมทั้งคัมภีรทุกเลมที่ใช
ศึกษาหลักสูตรเปรียญธรรม นอกจากนี้ยังรวม version ที่เปนอักษรโรมันเขาไวดวยกัน ซึ่งมีขนาดขอมูล
รวม ๑๑๕ เลม หรือประมาณ ๔๕๐ ลานตัวอักษร นับเปนพระไตรปฎกและอรรถกถา ฉบับคอมพิวเตอรที่
สมบูรณที่สุดในปจจุบัน มหาวิทยาลัยมหิดล ยังไดพัฒนาโครงการดังกลาวเพิ่มเติม โดยบันทึกพระไตร
ปฎกและอรรถกถา ลงบนแผน CD-ROM แลวเสร็จในเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๗ ซึ่งจะอํานวยความสะดวก
อยางมากตอผูที่ตองการจะศึกษาคนควาพระไตรปฎก ไมวาจะเปนชาวไทย หรือชาวตางประเทศ ซึ่ง
มหาวิทยาลัยไดทูลเกลาฯ ถวายแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๓๘

ทรงไดรับการยกยองเปน “มหาราชนักคอมพิวเตอร”
ในดานการใชเครื่องคณิตกรณนี้ อาจกลาวไดวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงอยูแนวหนา
ของกลุมที่ตามทันการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกยุคโลกาภิวัตน ทรงเปนผูนําทางเทคโนโลยี เปน
ผูนําที่ไมกลัวความกาวหนาของเทคโนโลยีสมัยใหม มีความพรอมที่จะทดลองประเมินคุณคา กลาลองใช
ดวยตัวเอง และแนะนําคนอื่นใหรูประโยชนและโทษภัยของเทคโนโลยีนั้นๆ ไดดวยสายพระเนตรที่เปน
ธรรมและทรงเห็นการณไกล นับเปนโชคดีที่วิเศษที่สุดของชาวไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
เปนผูนําในดานตางๆ ดังกลาวอยางแทจริง
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน ประกอบกับพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ใน
สวนที่เกี่ยวกับการที่ทรงศึกษาและใชคณิตกรณไดอยางมีประสิทธิภาพก็ดี ทรงใชเครื่องคณิตกรณสําหรับ
จัดทําและบันทึกโนตเพลงก็ดี ทรงคิดคนสรางชุดคําสั่งคอมพิวเตอรเพื่อการประมวลผลขอมูลตางๆ ดวย
พระองคเองก็ดี ทรงประดิษฐรูปแบบตัวอักษรไทยที่มีลักษณะงดงามเพื่อแสดงผลบนจอภาพคอมพิวเตอร
และเครื่องพิมพก็ดี ทรงใชเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อบันทึกพระราชกรณียกิจตางๆ ก็ดี ทรงติดตั้งเครือขาย
สื่อสารคอมพิวเตอรเพื่อสนับสนุนพระราชภารกิจดานตางๆ ก็ดี ทรงประดิษฐ ส.ค.ส. ดวยคอมพิวเตอร
แลวทรงเผยแพรผานสื่อมวลชนเพื่อทรงอวยพรแกปวงชนชาวไทยก็ดี และทรงสนับสนุนการจัดทําพระ
ไตรปฎกฉบับคอมพิวเตอรก็ดี
สิ่งตางๆ เหลานี้ลวนเปนหลักฐานสนับสนุนที่มากเกินพอวาพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงคูควรกับพระราชสมัญญานามที่พสกนิกรไทยทั้งหลายพรอมใจกันนอมเกลานอม
กระหมอมถวายวา “มหาราชนักคอมพิวเตอร”๖๗ โดยแท

๖๗

“พระปรีชาสามารถในภาษาประดิษฐ”. พระมหากรุณาธิคุณตอภาษา วรรณกรรม และหองสมุด.

กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๓๙. หนา ๓๐๒.
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ตอนที่ ๒
พระปรีชาสามารถทางดานการสรางสรรควรรณกรรม
ทรงพระราชนิพนธวรรณกรรม
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงไวซึ่งพระปรีชาสามารถทางดานการสรางสรรควรรณกรรมทุก
ประเภท ทั้งที่เปนวรรณกรรมรอยแกว วรรณกรรมรอยกรอง คีตวรรณกรรม และวรรณกรรมแปล ทั้ง
จากภาษาอื่นมาเปนภาษาไทย และจากภาษาไทยเปนภาษาอื่น ลวนเปนบทพระราชนิพนธที่มีคุณคาควร
แกการอาน การศึกษา และการวิเคราะหเพื่อรับอรรถรสและสุนทรียรส ซึ่งมีอยูอยางพรอมมูลในบท
พระราชนิพนธทุกชิ้น
วรรณกรรมพระราชนิพนธที่เปนทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษในฉบับเดียวกัน คือ บทพระราช
นิพนธ เรื่อง พระมหาชนก ซึ่งในภาคภาษาอังกฤษมีชื่อวา The Story of Mahajanaka นับวาเปน
หนังสือที่มีชื่อเสียงและสําคัญอยางยิ่งทั้งในดานรูปแบบทางบรรณลักษณ รูปแบบของคําประพันธ คุณคา
ทางดานสุนทรียภาพ และสารัตถภาพ ตลอดจนดานศิลปประยุกต และนวัตกรรมประยุกตวิทยา ลวนมี
อยูอยางสมบูรณครบถวน เปนที่มหัศจรรยยิ่งนัก

ทรงพระราชนิพนธวรรณกรรมแปล
ทางดานการแปลวรรณกรรมนั้นกลาวไดวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระปรีชาสามารถ
อยางยิ่ง ทรงเลือกแปลเรื่องสําคัญที่เปนที่รูจักแพรหลาย หรือเรื่องที่จะเปนคุณคาแกการดํารงชีวิตของ
พสกนิกรและการบริหารบานเมืองอยางแทจริง พระราชนิพนธแปลทุกเรื่องทําใหผูอานไดรับสาระอันเปน
คุณแกการดําเนินชีวิต นอกเหนือไปจากสุนทรียรสอันเกิดจากวรรณศิลป
วรรณกรรมพระราชนิพนธแปลที่สําคัญซึ่งไดรับการพิมพเผยแพรแลว ไดแก ๖๘
๑) นายอินทรผูปดทองหลังพระ
ทรงแปลจากเรื่อง A Man Called Intrepid ของ William Stevenson
๒) ติโต
ทรงแปลจากเรื่อง Tito ของ Philis Auty
๓) ฝนรายไมจําเปนจะตองเปนจริง
ทรงแปลและเรียบเรียงจากเรื่อง “No Need for Apocalypse” ในนิตยสาร
The Economist ฉบับ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๑๘
๖๘

สมศักดิ์ วิราพร, บรรณาธิการ. สรรพศิลปศาสตราธิราช. (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,
๒๕๔๒) หนา ๑๑๖ – ๑๑๗.
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๔) เศรษฐศาสตรตามนัยของพระพุทธศาสนา บทที่ ๔ เล็กดีรสโต
ทรงแปลและเรียบเรียงจากเรื่อง “Small Is Beautiful” ของ E.F.Schumacher
๕) จากวิทยุเพื่อสันติภาพและความกาวหนาขาว
ทรงแปลและเรียบเรียงจากเรื่อง “Radio Peace and Progress” ในนิตยสาร Intelligence
Digest ฉบับ ๑ เมษายน ๒๕๑๘
๖) การคืบหนาของมารกซิสต
ทรงแปลและเรียบเรียงจากเรื่อง “The Marxist Advance” ของ Special Brief
๗) รายงานตามนโยบายคอมมูนิสต
ทรงแปลและเรียบเรียงจากเรื่อง “Following the Communist Line”
๘) รายงานจากลอนดอน
ทรงแปลและเรียบเรียงจากเรื่อง “London Report” ในนิตยสาร Intelligence Digest :
Weekly Review ฉบับ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๑๘
๙) ประเทศจีนอยูยง
ทรงแปลและเรียบเรียงจากเรื่อง “Eternal China” “ ในนิตยสาร Intelligence Digest :
Weekly Review ฉบับ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๑๘
๑๐) ทัศนะนาอัศจรรยจากชิลีหลังสมัยอาลเลนเด
ทรงแปลและเรียบเรียงจากเรื่อง “Surprising Views from a Post – Allende Chile” ใน
นิตยสาร Intelligence Digest : Weekly Review ฉบับ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๑๘
๑๑) เขาวาอยางนั้น เราก็วาอยางนั้น
ทรงแปลและเรียบเรียงจากเรื่อง “Sauce for theGander” ในนิตยสาร Intelligence Digest :
Weekly Review ฉบับ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๑๘
๑๒) จีนแดง : ตั้วเฮียคายาเสพติดแหงโลก
ทรงแปลและเรียบเรียงจากเรื่อง “Red China : Drug Pusher to the World” ในนิตยสาร
Intelligence Digest : Weekly Review ฉบับ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๑๘
๑๓) วีรบุรุษตามสมัยนิยม
ทรงแปลและเรียบเรียงจากเรื่อง “Fashion in Heroes” ของ George F. Will
ในนิตยสาร Newsweek ฉบับ ๖ สิงหาคม ๒๕๒๒
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ทรงสรางสรรคและสงเสริมคีตวรรณกรรม๖๙
๑. ทรงพระราชนิพนธวรรณกรรมเพลง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนั้นทรงไดรับการยกยองทั่วโลกวา ทรงเปนคีตกวี ผลงานเพลงพระ
ราชนิพนธเปนที่ยอมรับถึงความไพเราะที่มีเอกลักษณพิเศษไมเหมือนเพลงของผูใด พระราชอัจฉริยภาพ
ดานดนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวปรากฏกองในนานาประเทศ นับตั้งแตเมื่อเสด็จพระราชดําเนิน
เยือนประเทศสาธารณรัฐออสเตรียอยางเปนทางการในปพุทธศักราช ๒๕๐๗ สถาบันการดนตรีและ
ศิลปะแหงกรุงเวียนนา (Die Akademie fur Musik und Darstellende Kunst in Wien) ไดทูลเกลา ถวาย
ตําแหนงอันทรงเกียรติสูงสงยิ่งนั่นคือ สมาชิกกิตติมศักดิ์ของสถาบันอันเกาแกแหงนี้ เนื่องจากพระปรีชา
สามารถในการพระราชนิพนธดนตรีเปนที่ปรากฏ และนิยมชื่นชมอยางกวางขวางในหมูประชาชนชาว
ออสเตรีย จนกระทั่งวงดุริยางค นีเดอร เออสเตอรไรซ โทนคันสทเลอร (Nieder Osterreich Tonkunstler)
ไดอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ ชุด “มโนราห” “สายฝน” “ยามเย็น” “มารชราชนาวิกโยธิน” และ
“มารชราชวัลลภ” ออกกระจายเสียงทางสถานีวิทยุของรัฐบาล ถายทอดไปทั่วดินแดนแหงดนตรีคลาสสิก
อันลือชื่อของทวีปยุโรป ๗๐
เปนที่ทราบกันดีโดยทั่วกันแลววา
บรรดาเพลงทั้งหลายที่ไดชื่อวาเพลงพระราชนิพนธซึ่งมี
จํานวนทั้งสิ้นประมาณ ๔๓ เพลงนั้น สวนใหญเปน “ทํานองเพลงพระราชนิพนธ” สวนเนื้อรองนั้น
ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหผูที่ทรงไววางพระราชหฤทัยเปนผูแตงเนื้อรองถวาย ๗๑ นอกจากบางเพลงที่
มีเนื้อเพลงเกิดขึ้นมากอน และตอมาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระราชนิพนธทํานองเพลงขึ้น
ในภายหลัง เชน เพลงพระราชนิพนธ “ความฝนอันสูงสุด” และ “เราสู” เปนตน
ที่นาสนใจอยางยิ่งคือ มีเพลงพระราชนิพนธจํานวนหนึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระ
ราชนิพนธทํานองเพลงพรอมกับเนื้อรองดวยพระองคเอง เนื้อรองเพลงแรกที่ทรงพระราชนิพนธเปนเนื้อ

๖๙

หัวขอนี้เนื้อความหลักเรียบเรียงจากบทความเรื่อง “พระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวดานดนตรี” ขอมูลโดยสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ. และเรื่อง “พระราชอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดานดนตรี” โดย สุกรี เจริญสุข. เครือขายกาญจนาภิเษก โดย สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : www.kanchanapisek.or.th/ (17 Dec. 2001).
๗๐
สุกรี เจริญสุข. “พระราชอัจฉริยภาพทางดานดนตรี” เครือขายกาญจนาภิเษก โดย สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : www.kanchanapisek.or.th/ (17 Dec. 2001).
๗๑
ผูที่โปรดเกลาฯ ใหแตงคํารองประกอบเพลงพระราชนิพนธไดแกหมอมเจาจักรพันธเพ็ญศิริ จักรพันธุ
ศาสตราจารย ทานผูหญิงนพคุณ ทองใหญ ณ อยุธยา ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร ทานผูหญิงสมโรจน
สวัสดิกุล ณ อยุธยา นายจํานงราชกิจ (จรัล บุณยะรัตพันธุ) หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช และทานผูหญิง
มณีรัตน บุนนาค เปนตน
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ภาษาอังกฤษ คือเพลง “Echo” เมื่อปพระพุทธศักราช ๒๕๐๕ ขณะเมื่อทรงมีพระชนมายุ ๔๐ พรรษา ๗๒
นอกจากนี้มีเพลงที่ทรงพระราชนิพนธเนื้อรองเปนภาษาอังกฤษดวยพระองคเอง อีก ๔ เพลง คือ
เพลง “Still on My Mind” “Old-Fashioned Melody” “No Moon” และ “Dream Island “ ๗๓

๒. ทรงใหความสําคัญในเรื่องเสียงวรรณยุกตในบทเพลง
ดังไดกลาวแลววา “ความฝนอันสูงสุด” ซึ่งเปนที่ยอมรับกันทั่วไปวาเปนบทเพลงที่ไพเราะยิ่งบท
หนึ่งนั้น เปนเพลงที่มีเนื้อรองมากอนที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงพระราชนิพนธทํานอง เนื้อ
รองเปนกลอนสุภาพ เมื่อจะใสทํานองจะพบความยากลําบากมากในเรื่องเสียงวรรณยุกต เนื่องจากภาษา
ไทยเปนภาษาที่มีเสียงวรรณยุกตถึงหาระดับเสียง ความลําบากคือจะตองใหไดทวงทํานองที่ไพเราะและยัง
รักษาเนื้อหาที่สําคัญของคํารองไวในขณะเดียวกันดวย ถาทํานองและเสียงวรรณยุกตไมตรงกัน จะทําให
เสียงเพี้ยน ผิดความหมาย รองยากและฟงไมชัดเจนอีกดวย ทรงใหความสําคัญตอลักษณะพิเศษของเสียง
วรรณยุกตที่มีในภาษาไทย ดังจะเห็นไดจากการที่ทรงเลือกใชตัวโนตที่มีสเกลตรงกับพยางคของคํารอง
ทั้งยังทรงเนนโนตเสียงเพลงใหเหมาะสมกับเสียงของคํา เชน คําตาย ทําใหเสียงดนตรีมีความหมายหนัก
แนนขึ้นเปนพิเศษหรือทรงเลือกใชตัวโนตใหตรงกับเสียงวรรณยุกต เชน เสียงจัตวาที่มีในภาษาไทยอีก
ดวย ดังนั้นจึงทําใหผูฟงเกิดความรูสึกถึงเอกภาพของคํารองและทํานองไดไมรูตัว
ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงตองทรงพระราชนิพนธทํานองของกลอนแตละวรรคทั้งหา
บทเปลี่ยนไปตลอดตามเสียงของคํา กลอนแตละวรรคมีทํานองที่แตกตาง และไมซ้ํากันแมแตวรรคเดียว
การที่พระองคทรงใชจินตนาการสรางทํานองเพลงใหมขึ้นไดโดยมิตองแกไขบทประพันธเดิมนั้น เปน
เครื่องแสดงถึงพระปรีชาสามารถในการพระราชนิพนธทํานอง และการใหความสําคัญแกเสียงวรรณยุกต
ของคําในภาษาไทย โดยทรงระมัดระวังมิใหนักรองออกเสียงคําผิดเพี้ยนไปในเวลาขับรอง ทํานอง
เพลงพระราชนิพนธนี้เสริมใหบทกลอนมีคุณคาและงดงามประทับใจมากยิ่งขึ้น แสดงถึงพรสวรรคสวน
พระองคอันยากที่จะหาผูใดเทียมได และพระวิริยะอุตสาหะอยางยิ่งของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวที่จะ
คงเสียงวรรณยุกตของคําไทยไมผิดเพี้ยนไปจากภาษาไทยมาตรฐาน ยิ่งไปกวานั้นพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธเพลงนี้ในขณะที่พระราชภารกิจเพื่อประเทศชาติและประชาชนของพระองคมี
มากมายเหลือคณานับ ๗๔

๓. ทรงสงเสริมใหจัดทําวรรณกรรมทํานองเพลงไทย (Thai Music Notebook)
นอกจากพระปรีชาสามารถอยางนาอัศจรรยทางดานพระราชนิพนธทํานองเพลงสากล เนื้อเพลง
ภาษาอังกฤษ และการทรงดนตรีหลายประเภทแลว พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใหความสําคัญแก
๗๒

เรื่องเดิม.
๗๓
โปรดดูเนื้อเพลงพระราชนิพนธ ภาษาอังกฤษ ในภาคผนวก
๗๔
เรื่องเดิม.
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การดนตรีไทยอยางมากดวยเชนเดียวกัน ไมวาจะเปนการอนุรักษ การสงเสริม และการสืบสานดนตรี
ไทยและเพลงไทย ทรงเห็นวาวิชาดนตรีไทยเปนศิลปวิทยาการที่สําคัญของชาติ และสมควรที่จะไดรวบ
รวมเพลงไทยเดิมตาง ๆ ไวมิใหเสื่อมสูญและผันแปรไปจากหลักเดิม วิธีเดียวที่จะทําไดดี ก็คือการจัดใหมี
หนังสือหรือวรรณกรรมเพลงที่มีการบันทึกทํานองเอาไวดวยการใชสัญลักษณ หรือตัวโนตแบบสากล ทํา
ใหสามารถสืบทอดเพลงไทยตอไปไดโดยไมเกิดการผิดเพี้ยน
ทรงมีพระราชดําริที่จะใหจัดการบันทึก
โนตเพลงใหถูกตองและจัดพิมพขึ้นไวเปนหลักฐาน เพราะในการบันทึกแนวเพลงเปนโนตสากลแตเดิม
นั้น ยังมิไดมีการบันทึกไวอยางครบถวนและจัดพิมพใหเปนการสมบูรณ ตอมาพระองคจึงไดทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหกรมศิลปากรรับพระราชดําริไปดําเนินการ นอกจากจะทรงเปนผูนําทางดานการ
อนุรักษและสงเสริมเผยแพรดนตรีไทยแลว พระองคยังไดทรงสละพระราชทรัพยสวนพระองคเพื่อพระ
ราชทานใหเปนทุนในการจัดพิมพโนตเพลงไทยชุดสมบูรณนี้อีกดวย วรรณกรรมทํานองเพลงไทยเลมนี้มี
คุณคาอยางตอวงการศึกษาดนตรีไทย เพราะเปนการรักษาศิลปะดนตรีอันสําคัญของไทยไวมิใหผิดเพี้ยน
และเสื่อมสูญ ทั้งยังเปนการเผยแพรวิชาดนตรีของไทยออกไปในหมูประชาชนผูสนใจทั่วไป ทําใหได
ศึกษากันโดยสะดวก เพราะมีหนังสือบันทึกทํานองเพลงไทยไวสําหรับครูอาจารยจะไดเปนหลักในการสั่ง
สอน ทั้งยังชวยใหผูเรียนมีโอกาสไดฝกฝนตนเองไดดวย๗๕ ดังนั้นปจจุบันการศึกษาเลาเรียนดนตรีไทย
และเพลงไทยจึงมีหลักวิชาที่เปนศาสตรสากลมากยิ่งขึ้น
นอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวยังไดทรงสนับสนุนใหมีการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพลง
ไทยเพื่อใหมีวิวัฒนาการตอไปอยางถูกตองเหมาะสม โดยทรงริเริ่มใหมีการวิจัยเกี่ยวกับดนตรีไทยใน
ดานบันไดเสียงของเครื่องดนตรีไทยประเภทตาง ๆ เชน ความแตกตางระหวางบันไดเสียงของเครื่อง
สาย และบันไดเสียงของระนาด ฯลฯ เปนตน พระราชดําริในเรื่องนี้เปนที่มั่นใจไดอยางแนนอนวา จะ
ทําใหวิชาการดนตรีไทยกาวหนา และแพรหลายกวางออกสูสากลประเทศมากยิ่งขึ้น๗๖ เพราะมีหนังสือ
ตําราวิชาดนตรีไทยใหไดศึกษาเลาเรียนกันอยางถูกตอง นับเปนวรรณกรรมหรือหนังสือวิชาการที่เหมาะ
สมกับความเจริญรุงเรืองของวิทยาการในยุคปจจุบันอยางยิ่ง
เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีความรูแตกฉานยิ่งในทฤษฏีการประพันธเพลงมาตั้ง
แตกอนเสด็จฯ นิวัติพระนคร ครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชระบบการประพันธแบบสิบ
สองเสียง (Chromatic Scale) ซึ่งเปนประเพณีที่นิยมกันทางตะวันตก เพราะถือวาสามารถสรางสีสันของ
เสียงดนตรีไดมากมาย โดยการใสคอรดตาง ๆ อยางสลับซับซอน ตอมาทรงพิจารณาเห็นวาควรจะปรับ
ปรุงใหงายขึ้นเพื่อเหมาะสําหรับคนทั่วไปและลักษณะของเพลงไทย ดังนั้นพระองคจึงทรงประพันธ
ทํานองเพลงแบบใหมโดยใชระบบหาเสียง (Pentatonic Scale) ซึ่งเปนระดับเสียงที่เรียบงาย และมักจะ
๗๕

“ในหลวงกับการดนตรี” เครือขายกาญจนาภิเษก. [ออนไลน] เขาถึงไดจาก : kanchanapisek.or.th/
(5 December 2001).
๗๖
เรื่องเดียวกัน.
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พบในทํานองเพลงพื้นบาน เปนการพิสูจนวาแมระบบบันไดเสียงที่เรียบงายก็อาจประพันธทํานองให
ไพเราะได ทรงเรียบเรียงทํานองเพลงที่จําไดงายแตมีระเบียบและมีความสมดุลยกันเปนอยางดี ดวย
ระบบบันไดเสียงที่เรียบงาย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเปนผูนําในดานการประพันธทํานองเพลงสากลของเมืองไทย
โดยใสคอรดดนตรีที่แปลกใหมและซับซอน ทําใหเกิดเสียงประสานที่เขมขนในดนตรี เมื่อประกอบกับ
ลีลาจังหวะเตนรําที่หลากหลาย ทําใหบทพระราชนิพนธบรรเลงไดอยางไพเราะ หลายบทกลายเปนเพลง
อมตะของไทยในปจจุบัน นอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวยังไดทรงนําพระปรีชาสามารถดัง
กลาวมาปรับเขากับเพลงไทย โดยทรงริเริ่มใหมีการบรรเลงเพลงไทยที่เรียบเรียงขึ้นจากเพลงสากล ดังจะ
เห็นไดจากการที่โปรดเกลาฯ ให นายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล นําทํานองเพลง “มหาจุฬาลงกรณ” ซึ่งมี
ทํานองแนวสากลมาแตงใหเปนแนวไทย นายเทวาประสิทธิ์ ไดนําทํานองเพลงพระราชนิพนธนี้มาดัด
แปลงเพื่อใชบรรเลงดวยวงปพาทยถึง ๒ ครั้ง ภายหลังจึงไดปรับปรุงเปนเพลงโหมโรงในการบรรเลง
ดนตรีไทยของชมรมดนตรีไทย สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย นับวาเปนเพลงไทยเพลงแรกที่
ประดิษฐขึ้นมาจากเพลงแนวสากล๗๗ ตามพระราชดําริในการสรางสรรคและสงเสริมดนตรีไทย และเปน
การยืนยันวาดนตรีไทยสามารถวิวัฒนาการไปตามกาลเวลาอยางไมหยุดยั้ง สามารถผสมกลมกลืนเขากับ
ทํานองและเครื่องดนตรีสากลไดเปนอยางดี จึงทําใหดนตรีไทยทันสมัยอยูเสมอ ดวยเหตุนี้จึงกลาวไดวา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระมหากรุณาธิคุณตอการดนตรีไทยอยางหาที่สุดมิได

๔. ทรงมีพระราชอัธยาศัยเปน “ครูดนตรี” ที่แทจริง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเปนครูตนแบบที่มีน้ําพระราชหฤทัยเปยมดวยพระมหากรุณาธิ
คุณ จะเห็นไดจากการที่สมาชิกของวงดนตรีลายครามซึ่งมิใชนักดนตรีอาชีพ ยังคงไมชํานาญและมักเลน
ดนตรีผิดๆ ถูกๆ เปนที่ขบขันยิ่งนัก แตไมทรงเห็นเปนเรื่องสําคัญกลับพอพระราชหฤทัยที่จะแนะนํา ทรง
ทําหนาที่เปนครูที่ “เอาใจ” นักดนตรีสมัครเลนรุน “ลายคราม” เหลานั้น ใหเปนที่ครื้นเครงอยูเสมอ บอย
ครั้งที่ “วงลายคราม” บรรเลงอยางไมยอมหยุด ครั้งหนึ่งขณะที่ประทับอยู ณ พระราชวังไกลกังวล
“วงลายคราม” ก็ไดแสดงฝมือบรรเลงดนตรีตลอดคืน และเมื่อรุงอรุณของวันใหมนักดนตรีก็ลุกขึ้นตั้งแถว
บรรเลงเพลงเดินชายหาด เพื่อรับลมทะเลและแสงอาทิตยยามเชาอยางครึกครื้นเปนที่สนุกสนานยิ่ง๗๘
ความสนพระราชหฤทัยและพระมหากรุณาธิคุณสนับสนุนทางดานดนตรีดังกลาวนี้
มีสวน
สําคัญทําใหหนวยงานทั้งราชการและเอกชนมีการพัฒนาวงดนตรีของตนใหดีขึ้น

๗๗

“พระราชอัจฉริยภาพทางดานดนตรี”. เครือขายกาญจนาภิเษก. [ออนไลน] เขาถึงไดจาก :
kanchanapisek.or.th/ (5 December 2001)
๗๘
เรื่องเดียวกัน.
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๕. ทรงแทรกพระอารมณขันที่เกี่ยวกับเพลงในพระราชดํารัส
แมพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงงานอยางตรากตรําโดยมิไดทรงคํานึงความเหน็ดเหนื่อย
พระวรกาย แตในพระราชวโรกาสที่เสด็จพระราชดําเนินเปนการสวนพระองคไปรวมทรงดนตรี เวลา
นั้นดูเหมือนพระองคจะไดทรงผอนคลายพระอิริยาบถมากที่สุด และบางครั้งจะปรากฏพระอารมณขัน
ในพระราชดํารัสดวย เชน ครั้งหนึ่งทรงรับสั่งเลนๆ เรื่องเพลงพระราชนิพนธ แสดงถึงพระอารมณขันที่
คมคาย
“...เรื่องเพลงที่แตงขึ้นใหมนี้ตองขอชี้แจงไวนิด ฟงแลวอาจจะตกใจ เพราะวาเพลงที่ประจํา
มหาวิทยาลัยในเมืองไทยเดี๋ยวนี้ ก็มีของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แลวก็ของธรรมศาสตรที่ไดใหทั้ง
สองเพลงนี้ กับเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนี้ ตองบอกวายาวเทากัน ไมตองอิจฉาวาของเขายาว
กวาหรือสั้นกวายาวเทากัน แลวก็การสรางเพลงนี้ก็สรางในแบบเดียวกัน ไมตองตองอิจฉาอะไร แลวก็
บอกวาชอบ ถาไมชอบก็ไมรูจะทําอยางไร อาจจะแกไข อยางไรก็ตามแตก็มีอยางหนึ่งคือ เพลงของ
จุฬาฯ เขาก็บอกวาเพลงของเขาเพราะที่สุด ถาไปถามชาวธรรมศาสตร วาเพลงไหนเพราะที่สุด เขาก็
บอกวา เพลงธรรมศาสตร แลวก็ถาถามพวกเกษตรนากลัวบอกเพลงเกษตรเพราะกวา ก็เลยไมรูวาจะ
ทําอยางไรนะ แตวาเพลงของจุฬา ฯ เขาโออวดวาสงาผาเผยมาก แลวก็เพราะมาก ถาพูดถึงเพลงธรรม
ศาสตรเขาก็บอกวา องอาจดี เดินก็ได จุฬาฯ เขาก็ตอบวา ของเขาก็เดินไดเหมือนกัน เปนเพลงสําหรับ
นําแถวได เพลงของเกษตรนี้ก็ที่จริงก็ควรจะตัดสินเอาเองวา เปนยังไง แตความคิดสวนตัวของผูแตง รู
สึกวาเปนเพลงที่ออนหวาน ออนหวานกวาเพลงโนน แตออนหวาน นี่ไมไดหมายความวาไมเขมแข็ง
แตออนหวานนี่อาจจะมีความหมายไดวา ผลิตผลของทางการเกษตรรวมทั้งผลไมหรือสิ่งที่บริโภค ถา
รสหวาน รูสึกวาดี เพราะวาเขานิยมกันอยางนั้น ขาวโพดหวานเขาก็ชอบ ก็เลยคิดวา เพลงหวานไม
เปนไร แตถานําไปเดินสําหรับนําแถวก็อาจจะไดเปลี่ยนแปลงไปหนอย ก็อาจจะเปนเพลงสําหรับแตร
วงเดินก็อาจจะพอได แตขออยางเดียวอยาเดินขบวน...” ๗๙

ทรงมีพระราชอัจฉริยภาพทางดานดนตรี
๑. พระปรีชาสามารถทางดานการทรงดนตรี๘๐
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีเปนพิเศษ
เครื่องดนตรีที่
โปรดคือ เครื่องเปาแทบทุกชนิด เชน แซกโซโฟน คลาริเนต และทรัมเปต ทั้งยังทรงกีตารและเปยโนได
๗๙

เรื่องเดียวกัน.
๘๐
หัวขอนี้เนื้อความหลักเรียบเรียงจากบทความเรื่อง “พระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวดานดนตรี” ขอมูลโดยสํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ. และเรื่อง “พระราชอัจฉริยภาพของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดานดนตรี” โดย สุกรี เจริญสุข. เครือขายกาญจนาภิเษก โดย สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : www.kanchanapisek.or.th/ (5 Dec. 2001).
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อีกดวย นอกจากนี้ทรงเลนดนตรีรวมกับวงดนตรีไดทุกวงทั้งไทยและตางประเทศ ทรงเขาบรรเลงรวมกับ
วงดนตรีนั้น ๆ ได ไมวาวงดนตรีนั้นจะมีแนวการเลนแบบใด สําหรับวงดนตรีแจสนั้น ยังทรงดนตรีไดทั้ง
ชนิดมีโนตและไมตองมีโนต เมื่อถึงตอนเดี่ยว (Solo) ทรงสามารถใชปฏิภาณเลนเดี่ยวไดอยางยอดเยี่ยม
ศัพททางดนตรีเรียกวา การเดี่ยวแบบ “Solo adlip” ซึ่งถือวายาก เพราะนักดนตรีจะตองแตงเนื้อหาขึ้นโดย
ฉับพลัน แตใหอยูในกรอบของจังหวะและแนวเพลงนั้น พระราชอัจฉริยภาพทางดนตรีนั้นถึงขั้นที่ทรง
คลาริเนต และแซกโซโฟนบรรเลงไดอยางคลองแคลว และสามารถบรรเลงโตตอบไดอยางครื้นเครงกับ
นักดนตรีตางๆ ที่มีชื่อเสียงของโลก เชน เบนนี กูดแมน (Benny Goodman) แจ็ก ทีการเดน (Jack
Teagarden) นักตีระนาดเหล็กสากล ไลออเนล แฮมปตัน (Lionel Hampton) นักเปาทรัมโบน และ สแตน
เกตส (Stan Getz) นักเปาเทนเนอร แซกโซโฟน เมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินเยือนนครนิวยอรก ประเทศ
สหรัฐอเมริกา เมื่อปพุทธศักราช ๒๕๐๓ นักดนตรีที่มีชื่อเสียงของโลกเหลานั้นลวนถวายการยกยอง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในฐานะที่ทรงเปนนักดนตรีแจสที่มีพระราชอัจฉริยภาพสูงสง

๒. ทรงใชนวัตกรรมประยุกตวิทยา๘๑ ในทางการดนตรี
ความสนพระราชหฤทัยที่จะศึกษาและคนควาอยางลึกซึ้งดานดนตรี จะเห็นไดจากการที่ทรงนํา
วิธีการบันทึกเสียงสมัยใหม ที่สามารถบันทึกเสียงไดเปนชอง (sound track) มาใชในการปรับปรุงวิธีการ
เลนดนตรี และคุณภาพในการบันทึกเสียง ดวยวิธีการนี้ จึงสามารถทรงเลนเครื่องดนตรีไดหลายชิ้นใน
เพลงเดียวกัน เมื่อบันทึกเสียงเรียบรอยแลว ก็จะทรงเปดเทปฟงทบทวนอยางละเอียดเพื่อวิจารณการ
บรรเลงในแตละครั้ง พรอมทั้งแกไขและบันทึกเสียงใหมใหดีขึ้น ดวยเหตุนี้จึงทรงมีความเชี่ยวชาญใน
เทคนิคการบันทึกเสียง ตลอดจนการใชเครื่องมือกลไกอิเล็กทรอนิกสอันทันสมัยที่เกี่ยวกับการดนตรีดวย

๓. ทรงสงเสริมการดนตรีไทย
ประธานสถาบันไดกลาวสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในฐานะที่ทรงเปนผูสรางสัมพันธอัน
ดียิ่งระหวาง ดนตรีตะวันออกกับตะวันตก และทรงพระราชนิพนธเพลงดวยพระปรีชาสามารถ นับเปน
ครั้งแรกที่พระมหากษัตริยแหงทวีปเอเชีย ทรงมีบทบาทสําคัญยิ่ง ณ ศูนยกลางแหงการดนตรีในทวีปยุโรป
ทรงเปนชาวเอเชียพระองคแรกที่ทรงไดรับการถวายพระเกียรติใหดํารงตําแหนงสมาชิกกิตติมศักดิ์ ขณะที่
ทรงมีพระชนมพรรษาเพียง ๓๗ พรรษา พสกนิกรชาวไทยทุกคนลวนชื่นชมในพระเกียรติยศทางดนตรีที่
ทรงไดรับจากนานาประเทศ

๘๑

นวัตกรรมประยุกตวิทยา บัญญัติขึ้นแทนคําวา Innovation & Technology
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พระบรมราโชวาทดังกลาว เปนการสงเสริมนักดนตรีใหชวยกันจรรโลงสังคมดวยผลงานในเสียง
ดนตรี สรางสรรคงานศิลปะใหเปนประโยชนแกประเทศชาติดวย พระราชอัจฉริยภาพและพระปรีชา
สามารถดานดนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนับวาเปนอเนกอนันต ทั้งในดานวิชาการ การดนตรี
การพระราชนิพนธ การสงเสริมและการอุปถัมภดานดนตรี ทั้งนี้ดวยทรงเขาพระราชหฤทัยอยางลึกซึ้งและ
ถองแทในศาสตรแหงศิลปะการดนตรี ที่สรางความดีงามและความคิดสรางสรรค อันเปนประโยชนนานัป
ประการแกสังคมและประชาชนชาวไทยโดยสวนรวมอยางเต็มเปยม สมดังที่พสกนิกรชาวไทยนอมเกลาฯ
ถวายพระราชสมัญญา “อัครศิลปน” โดยแท.

พระมหากรุณาธิคุณในการสรางสรรควรรณกรรมวิชาการ
“สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน”๘๒
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตระหนักดีวาการพัฒนาการศึกษาของเยาวชนนั้นเปนพื้นฐาน
อันสําคัญของประเทศชาติจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระราชทรัพยจัดตั้งมูลนิธิอานันท
มหิดลใหเปนทุนสําหรับการศึกษาในแขนงวิชาตาง ๆ เพื่อใหนักศึกษาไดมีทุนออกไปศึกษาหาความรูตอ
ในวิชาชั้นสูงในประเทศตาง ๆ โดยไมมีเงื่อนไขขอผูกพันแตประการใด เพื่อที่จะไดนําความรูนั้น ๆ กลับ
มาใชพัฒนาประเทศชาติใหเจริญกาวหนาตอไป นอกเหนือไปจากนี้แลวทรงมีพระราชดําริใหดําเนินการ
จัดทําสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนขึ้น

๑. ความเปนมาของโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงพระราชปรารภวาการเรียนรูในเรื่องราวและวิชาการสาขา
ตาง ๆ โดยกวางขวางเปนเหตุใหเกิดความรู ความคิด และความฉลาด ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่สุดสําหรับ
ชีวิตชวยใหบุคคลสามารถสรางประโยชนสุข สรางความเจริญมั่นคงใหแกตนเองทั้งแกสังคม และบาน
เมืองอันเปนที่พึ่งอาศัยได ทุกคนจึงควรมีโอกาสที่จะศึกษาหาความรูไดตามความประสงคและกําลังความ
สามารถโดยทั่วกัน โดยเฉพาะเยาวชนทรงมีพระราชประสงคใหไดมีหนังสือดีที่เปยมดวยคุณคาสําหรับ
๘๒

รวบรวมและเรียบเรียงจากแหลงตางๆ ที่สําคัญคือ
๑. การสื่อสารแหงประเทศไทย. พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดานการ
สื่อสาร (เนื่องในวันสื่อสารแหงชาติ ๔ สิงหาคม ๒๕๓๐). กรุงเทพฯ : วิสคอมเซ็นเตอร. ๒๕๓๐.
๒. หนังสือพิมพเดลินิวส. “ไทยคมกับการศึกษาใตรมพระบารมี”. ๑๐ ตุลาคม ๒๕๓๗.
๓. โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
“โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน.” พระราชอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : www.kanchanapisek.or.th/ (17 Dec. 2001).
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๑๑๗

การศึกษาคนควาดวยตนเอง ทรงพระราชดําริวา หนังสือประเภทสารานุกรมนั้น บรรจุสรรพวิชาการอัน
เปนสาระไวครบทุกแขนง เมื่อมีความตองการหรือพอใจจะเรียนรูเรื่องใด ก็สามารถคนหาอานทราบได
โดยสะดวก นับวาเปนหนังสือที่มีประโยชนเกื้อกูลการศึกษา เพิ่มพูนปญญาดวยตนเองของประชาชน
อยางสําคัญ โดยเฉพาะในยามที่มีปญหาการขาดแคลนครูและสถานที่เลาเรียนเชนขณะนี้ หนังสือ
สารานุกรมจะชวยคลี่คลายปญหาดังกลาวใหบรรเทาเบาบางลงไดเปนอยางดี
จึงมีพระราชดํารัสใหตั้ง
โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน ที่ควรศึกษาออกเผยแพรแกเยาวชนใหแพรหลายทั่วถึง เพื่อ
เยาวชนจักไดหาความรูชวยตัวเองไดจากการอานหนังสือ
เพื่อใหไดประโยชนอันกวางขวางยิ่งขึ้น พระองคทรงกําหนดหลักการทําคําอธิบายเรื่องตางๆ
แตละเรื่องเปนสามตอนหรือสามระดับ สําหรับใหเด็กรุนเล็กอานเขาใจระดับหนึ่ง และสําหรับเด็กรุนใหญ
รวมถึงผูใหญอีกระดับหนึ่ง เพื่ออํานวยโอกาสใหบิดามารดาสามารถใชหนังสือเปนเครื่องมือแนะนําวิชา
แกบุตรธิดา และใหพี่แนะนําวิชาแกนอง เปนลําดับกันลงไป นอกจากนั้น เมื่อเรื่องหนึ่งเรื่องใดมีความ
เกี่ยวพันตอเนื่องถึงเรื่องอื่น ๆ ก็ใหอางอิงเรื่องนั้น ๆ ดวยทุกเรื่องไป ดวยประสงคจะใหผูศึกษาทราบ
ตระหนักวา วิชาการแตละสาขามีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องถึงกัน พึงจะศึกษาใหครบถวนทั่วถึง

๒. พระราชประสงคในการจัดตั้งโครงการฯ
๑) ทรงตองการใหเปนครูของเด็กดอยโอกาส
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงแสดงพระราชประสงควาทรงตองการใหสารานุกรม
เลมนี้เปน “ครู” สําหรับเด็กที่ดอยโอกาส ดังพระราชดํารัสที่วา
“...การทําสารานุกรมสําหรับเด็กนี้มีเหตุผลวาในปจจุบันนี้เด็กไมมีที่เรียนพอ แลวก็จะ
ไมมีวันที่จะมีที่เรียนพอ ถาเราในฐานะผูมีความรูคืออาจารยทั้งหลายหวังดีทําสารานุกรมนี้สําเร็จแลวจะ
ไดแพรหลายออกไปจะเปนครูอยูในตัว และถาเปนครูอยางนี้ ถาเราทําไดดีก็จะเปนครูสําหรับเด็กตั้งแต
อายุนอยถึงอายุมาก” ๘๓

๒) ทรงตองการใหเปนหนังสือที่เหมาะสําหรับคนทุกวัย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสวา ทรงตองการใหสารานุกรมเลมนี้
เหมาะกับคนทุกระดับอายุ ดังนี้

๘๓

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช. “พระราชดําริ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๒”. โครงการ
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : www.kanchanapisek.or.th/ (17 Dec. 2001).
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๑๑๘

“สารานุกรมนี้ที่จะทํานี้ไมเหมือนกับ บุคออฟโนวเลดจ ที่เคยยกตัวอยาง ไมเหมือน
ชิลเดรนสเอนไซโครปเดีย แตเคยบอกใหนี่ความคิดใหมอาศัยหลักสองหลักนี้ วาเด็กตั้งแตอายุ ๘ ขวบ
จนถึงอายุ ๖๐ ขวบ อานไดมีประโยชนไดตามความสามารถ” ๘๔
สารานุกรมฉบับนี้มีลักษณะพิเศษ ไมเหมือนหนังสือบุคออฟโนวเลดจ (Book of
Knowledge) คือหนังสือประมวลความรู หรือ ชิลเดรนสเอนไซโครปเดีย (Children’s Enclopeidea)
หรือสารานุกรมสําหรับเด็ก แตเปนหนังสือสําหรับทุกคน

๓) ทรงตองการใหเปนหนังสือสําหรับเด็กที่มีฐานะร่ํารวย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงตองการใหลูกของคนรวยไดประโยชนจากหนังสือ
สารานุกรม จะไดไมกลายเปนอันธพาลเพราะจะไดใชเวลาวางใหเกิดประโยชน ดังพระราชดํารัสตอไปนี้
“...แลวก็ขอสังเกตอีกอยางหนึ่งพวกเด็ก ๆ ที่เปนอันธพาลมีมากที่ไมใชเปนพวกที่จนเขา
อางวามีคนจนมากนั้นไมใชคนรวย ๆ ลูกคนรวย ๆ เปนอันธพาลแยะ เพราะวาไมมีการอบรมถาในบานผู
ที่มีเงินพอควรก็จะซื้อสารานุกรมนี้ได” ๘๕

๔) ทรงตองการใหเปนหนังสือสําหรับผูใหญใชสอนเด็ก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงตองการใหสารานุกรมเลมนี้เปนหนังสือที่ผูใหญ
สามารถใชศึกษาหาความรูเพิ่มเติมไดเพื่อเตรียมความพรอมสําหรับสอนเด็ก ดังพระราชดํารัสที่วา๘๖
“...จะใหสารานุกรมนี้เปนหลัก เปนครู ไดเปนผูชวยบิดามารดา ใหบิดามารดาสามารถ
เปนครู ใหรุนพี่เปนครูสามารถสอนรุนนองดวย”
“แมแตผูใหญที่ตองการทราบความรูตองการมีความรูในสาขาตางๆ ก็สามารถที่จะหา
ความรูนี้ ตามปกติควรที่จะใหบิดามารดาเปนผูอบรมบุตรธิดา แตวาบิดามารดาเองก็อาจไมมีความรูพอ
ถาอาศัยสารานุกรมไดก็จะทําไดงายขึ้น พี่ก็สอนนองได ...”

๓. ลักษณะของสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เยาวชน กลาวโดยสังเขปคือ๘๗

๘๔

ทรงมีพระราชดํารัสอธิบายลักษณะของสารานุกรมไทยสําหรับ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช. “พระราชดํารัส ๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๖” โครงการ
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : www.kanchanapisek.or.th/ (17 Dec. 2001).
๘๕
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช. “พระราชดําริ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๒”. โครงการ
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : www.kanchanapisek.or.th/ (17 Dec. 2001).
๘๖
เรื่องเดิม.
๘๗
เรื่องเดิม.
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๑๑๙

๑) เปนตําราสหวิทยาการ
สารานุกรมนี้เปนตําราที่แสดงใหเห็นวาวิชาทุกสาขาทั้งทางสังคมศาสตร และทางวิทยา
ศาสตร ทั้งทางอื่น ๆ ดวยที่เปนศาสตรทั้งนั้น สัมพันธกันหมด จึงไดตั้งนโยบายเอาไววาแบงเปนสาขา
ตาง ๆ เปนสวน ๆ ดานวิทยาศาสตรก็แบงเปนสวน ๆ ดานสังคม ดานประวัติศาสตร ดานศิลปะแบง
เปนสวนตาง ๆ แตวาใหรูวาสวนตาง ๆ เหลานี้มันสันพันธกัน ถาในแขนงใดหรือหัวขอใดที่จะตองอาศัย
หัวขออื่นแทนที่จะเขียนซ้ําในหัวขอนั้นก็บอกวาใหไปดูหัวขออื่นตามลําดับที่จะบอกใหดูหนานั้นๆ หรือ
ขอนั้นๆ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงอธิบายวา
“หลักวิชาตาง ๆ เปนทางไหนก็ตามในดานวิทยาศาสตร หรือในดานศิลปะมันโยงกัน
หมด ชีวิตของเราตองโยงกันหมดทั้งในดานกฎหมายก็มี เศรษฐกิจก็มี อะไรพวกนี้โยงกันหมด ถาโยง
กันหมดแลว ฉันเชื่อวาสารานุกรมนี้อาจจะชวยชาติใหรอดพนได”๘๘

๒) เปนหนังสือที่มีสามระดับ
สารานุกรมนี้แบงเปน ๓ สวน สวนแรกตองพิมพเปนตัวโตสําหรับใหเด็กอานได อัน
ที่สองเปนหัวขอขยายสําหรับเด็กอายุมากขึ้นหนอย อายุสิบสองถึงสิบสี่ ขอที่สามก็เปนเรื่องจริงๆ สอน
เด็กโตอายุเกินสิบหาขึ้นไป มีคําพูดที่ยากพอใชแลวก็อธิบายถึงประโยชนตอเด็กสิบหาขึ้นไปจนกระทั่งผูที่
เปนผูใหญที่แมแตจะเขามหาวิทยาลัย หรือถึงขั้นพอแมที่ไมใชเปนผูที่มหาวิทยาลัยจะไดสอนตอไป
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนเปนสารานุกรมไทยแบบเปนชุด เนนความรูที่เกิดขึ้น
และใชอยูในประเทศไทยจัดทําโดยคนไทยเพื่อใหคนไทยทุกเพศทุกวัยมีโอกาสไดอาน แตละเลมรวบรวม
เนื้อเรื่องจากหลากหลายสาขา แตละเรื่องเริ่มตนดวยเนื้อหาของระดับเด็กรุนเล็ก ตามดวยเนื้อหาของรุน
กลางและรุนใหญตามลําดับ เนื้อหาในแตละระดับพิมพดวยตัวอักษรขนาดตางกัน

๓) เปนหนังสือที่เรียบเรียงดวยความประณีต
สารานุกรมนี้เรียบเรียงและจัดพิมพดวยความประณีตดังพระราชดํารัสที่วา๘๙
“ลาชาไมวาเพราะรูดีวาแมจะใหเวลาอีกหกเดือน (จากเดือนพฤศจิกายน ๒๕๑๒) เพราะ
วาจะตองปรับปรุงที่เขียนไวแลวก็ตองปรับปรุงอีก แลวก็จะตองใหคนอื่นดูอยางของแตละคนตองใหอีก
คนหนึ่งที่รูพอควรในหลักวิชานั้นดวยสายตาของเขา แลวก็แลวอยาโกรธ อยางฉันพูดนี้ผูเขียนจะไมโกรธ”
“ภาษาก็ตองตรวจชวยกันตรวจ ไมใชเสร็จแลวก็สงไปใหพวกภาษาตรวจ บางทีก็ไมรู
ภาษาเทคนิคบางอยางก็ไมกลาที่จะแกบาง เดี๋ยวจะทําใหโยนกันไปโยนกันมาเสียเวลา แตวาก็พยายามที่
จะใหใสภาษาใหเขาใจ โดยเฉพาะภาษาเด็กตองนึกถึงวาตัวเองนี่เขาใจและมีความรูแกเด็กอายุ ๑๒ ป ก็
๘๘

เรื่องเดิม.
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช. “พระราชดํารัส ๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๖” โครงการ
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : www.kanchanapisek.or.th/ (17 Dec. 2001).
๘๙

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม  ๑๒๐

ไมไดประสบอะไรมากมาย คําใหม ๆ ก็ใสเขาไปได แตวาตองอธิบายคําใหม ๆ ไมอยางนั้นก็ไมมี
ประโยชน คําใหม ๆ ที่เขาไปก็ควรมีอธิบายเรื่องที่จะเปนเลม”
“ในการเขียนสมมติวาคนหนึ่งมีในสาขาที่ตนไดรับมอบหมายจะไปพาดพิงในสาขาอื่น ๆ
จงขอพบทานผูนั้นที่เกี่ยวของใหประชุมกันเปนครั้งคราว และเห็นวาที่ครั้งนี้จะเขียนอยางนี้ ทางโนนเขา
จะเขียนในดานประวัติศาสตรนะ ก็ตกลงกันไดแลว ก็จะไดโยนกันแลว ก็ประชุมใหญทุกสาขาพรอมกัน
ก็นาน ๆ ทีก็ตองมีจะไดมีความเขาใจประสานงานกัน”

๔) เปนหนังสือที่มีลักษณะหลากหลาย
นอกจากจะมีเนื้อหาสาระหลากหลายในลักษณะของสหวิทยาการดังกลาวแลว ในการ
จัดพิมพภาพประกอบก็ดี ขนาดของตัวอักษรก็ดี และลักษณะของแถวตัวอักษรที่เรียกวาคอลัมน ก็มี
ลักษณะที่มีหลายแบบประสมประสานอยูดวยกัน ดังพระราชดํารัสที่วา
“สวนรูปที่จะประกอบก็เปนรูปเขียนบาง รูปถายบางก็เห็นดวยจะตองพยายามเลือกที่
เหมาะสมจํานวนพอควร ขนาดก็มีใหญบางเล็กบางไดไมใชจะมาเรียงแถวเปนทหาร รูปสีบางรูปเขียน
บางนี่ไมขัดของ”๙๐

๕) เปนหนังสือที่จัดพิมพดวยความประณีต
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูทรงมีพระราชดํารัสถึงการจัดทําวาตองใชเวลานานมากเพราะ
ตองระมัดระวังใหถูกตองและประณีต ดังตอไปนี้
“การพิมพก็จะตองปฏิบัติดวยความระมัดระวังไมตองรีบรอนถาทําเสร็จชาไปปกวา
(คือชาไปจากป ๒๕๑๒ อีกปกวา) ก็ยังดีขอใหทําใหดีแบงเปนสองเลม สามเลม สี่เลม กี่เลมเทาที่จะ
ขนาดจะสวยงามอยางเหมาะสมกับการใช ถาเรากะบอกวาสองเลมหนาเทานั้น เดี๋ยวเกิดอาจารยโนนขอ
เพิ่มนี่หนอยก็ผิดสวน เดี๋ยวสองเลมไมเทากันเกิดปญหายุงขึ้นก็จะไม”๙๑

๖) เปนหนังสือของคนไทย โดยคนไทย และเพื่อคนไทย
ทรงมีพระราชดํารัสถึงเรื่องเงินทุนวาตองใชมาก แตทรงเนนวาเปนเรื่องของคนไทยที่
ควรจัดหาทุนมาดําเนินการโดยคนไทย และเพื่อคนไทย ดีกวาขอทุนจากตางชาติ ดังนี้
“งานสารานุกรมนี้เปนงานยาก แตถาสําเร็จแลวจะเปนประโยชนใหญหลวงสารานุกรม
นี้เปนสารานุกรมในทางที่ประสาทความรูแกทุกคน รวมวิชาทําใหเกิดความกาวหนา เปนสารานุกรม
สําหรับทุกอายุ อเนกประสงค สารานุกรมนี้จะตองเสียเงินแยะ คาพิมพจะแพงเปนสวนๆ แตหาได

๙๐

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช. “พระราชดํารัส ๕ พฤศจิกายน ๒๕๒๖” โครงการ
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : www.kanchanapisek.or.th/ (17 Dec. 2001).
๙๑
เรื่องเดิม.

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม 

๑๒๑

ไลออนสหาไมได ฉันหาได ถาตองไปขูดรีดก็ยอมขูดรีดไดแน ๑๐๐% ไมอยากขอฝรั่งดวย เปน
สารานุกรมไทย ความคิดไทย”๙๒

๔. ลักษณะพิเศษของสารานุกรมไทยฉบับเยาวชนเทียบกับฉบับทั่วไป๙๓
๑) ลักษณะของสารานุกรมสําหรับเด็กและเยาวชนทั่วไป
สารานุกรมสําหรับเด็กและเยาวชนทั่วไป เชน บริแทนิกาจูเนียร เวิรลบุคเอนไซโคลป
เดีย และคอมปตันสเอนไซโคลปเดีย จะมีเนื้อหาเปนเรื่องทั่วๆ ไป หรือเฉพาะสาขาวิชา และจะเรียง
ลําดับเนื้อหาในแตละเลม หรือรวมกลุมวิชาหรือเนื้อหาประเภทเดียวกันไวในเลมเดียวกัน ลักษณะของ
เนื้อหาหรือสาระ และภาษาจะเปนแบบเดียวกันไปโดยตลอดทั้งหมดทุกเลม
๒) ลักษณะของสารานุกรมไทยฉบับเยาวชน
สารานุกรมไทยฉบับเยาวชน มีเนื้อสาระแสดงความเปนไทยทางวิชาการสาขาตางๆ รวมทั้ง
ศาสตรอื่นๆ ซึ่งอาจเกิดขึ้นในอนาคต และศาสตรสากลที่วิวัฒนาการดวยความสามารถของคนไทย สวนการจัด
แบงเนื้อหาในแตละเลมจะประกอบดวยสาขาวิชาตางๆ โดยมีดัชนีสําหรับคนเรื่องอยูทายเลม และลักษณะของ
เนื้อหาในแตละเลมจะมีสามระดับ ทั้งทางดานเนื้อหาสาระและระดับความยากงายของภาษา

๕. ระยะเวลาดําเนินการ
โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนนี้ตองใชเวลาในระยะเริ่มงานตอมาอีกถึง ๕ ป จนถึง
พุทธศักราช ๒๕๑๑ คณะกรมการฯ จึงไดเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อขอรับพระราชทานพระบรม
ราโชวาทเกี่ยวกับการดําเนินงาน และตอมาในปพุทธศักราช ๒๕๑๒ ไดเขาเฝาฯ ถวายบทความเรื่องแรก
เพื่อขอพระราชทานพระราชวินิจฉัย ซึ่งไดพระราชทานหลักการไว ๒ ประการ คือ การจัดเรื่องตาง ๆ
ใหจัดเปนหมวดหมูตามหลักวิชา และแตละเรื่องใหจัดทําเปน ๓ ระดับ สําหรับเด็กรุนเล็ก รุนกลาง และ
รุนโตรวมทั้งผูใหญ โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนที่กอกําเนิดขึ้นไดรับความรวมมือจากผูทรง
คุณวุฒิหลายสาขาวิชารวมมือเขียนบทความ ตรวจสอบความถูกตองทางภาษาและวิชาการ ออกแบบรูป
เลม และรวมปฏิบัติงานอื่น ๆ ในการจัดพิมพ และสโมสรไลออนสแหงประเทศไทย ทูลเกลาฯ ถวายเงิน
เพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานและจัดพิมพสารานุกรมไทยฯ ๙๔

๙๒

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช. “พระราชดําริ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๒”. โครงการ
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : www.kanchanapisek.or.th/ (17 Dec. 2001).
๙๓
แมนมาส ชวลิต. . “สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว.” เพ็ญพิริยะเกินจะรําพัน. (กรุงเทพฯ : สมาคมภาษาและหนังสือแหงประเทศไทยฯ, ๒๕๓๑).
หนา ๑๘๖.
๙๔
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช. “พระราชดําริ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๑๒”. โครงการ
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : www.kanchanapisek.or.th/ (18 Dec. 2001).
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๖. วัตถุประสงคในการจัดพิมพเผยแพร
วัตถุประสงคในการพิมพเผยแพรสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว มีดังตอไปนี้๙๕
๑) เพื่อสงเสริมใหเด็กไทยมีความรูขั้นพื้นฐานในเรื่องหรือสิ่งที่เกี่ยวกับวิชาการสาขา
ตางๆ เชน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมศาสตร มนุษยศาสตร เกษตรศาสตร คณิตศาสตร และแพทย
ศาสตร เปนตน
๒) เพื่อใหเด็กไทยทราบวาในประเทศไทยมีเรื่อง หรือสิ่งตางๆ อะไรบางที่เกี่ยวกับวิชา
การสาขาดังกลาวขางตน และที่อาจมีขึ้นในอนาคต มีความเปนมา และความเจริญกาวหนามาจนถึง
ปจจุบันอยางไรบาง ทั้งในประเทศไทยและตางประเทศ
๓) เพื่อใหเด็กไทยมีความรูและความเขาใจในความสําคัญของวิชาการตางๆ วาเปนหลัก
ฐานแหงความเจริญ ความกาวหนา และความมั่นคงทางวัฒนธรรม ระบอบการปกครอง การเศรษฐกิจ
สังคม และการศึกษาของประเทศไทย
๔) เพื่อใหเด็กไทยมีความรูความเขาใจวาเรื่องและสิ่งตางๆ ซึ่งกลาวแลวในขางตน มี
ความสัมพันธ ความหมาย และเปนประโยชนอยางสําคัญตอชีวิตและความเปนอยูของตนเอง ตลอดจน
คนไทยทั้งชาติในปจจุบัน
๕) เพื่อใหเด็กไทยตระหนักวาเรื่องและสิ่งตางๆ ที่จัดพิมพในสารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชน ทั้งหมดเปนมรดกและสมบัติของชาติซึ่งตนและคนไทยทุกคนควรรูสึกภูมิใจ มีความรัก รูจัก
รักษา และชวยกันสรางสรรคใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้น

๗. หลักการเขียนเขียนเรื่อง๙๖
๑) เนื้อหาของเรื่องที่เขียน มีลักษณะดังนี้
(๑) สงเสริมใหผูอานมีความรูขั้นพื้นฐาน ในเรื่องหรือสิ่งที่เกี่ยวกับวิทยาการสาขาตาง ๆ
ไดแกวิทยาศาสตร เทคโนโลยี สังคมศาสตร มนุษยศาสตร เกษตรศาสตร คณิตศาสตร และแพทยศาสตร
(๒) ใหทราบวาในหัวขอเรื่องที่เขียนนั้น ประเทศไทยมีเรื่องหรือสิ่งตาง ๆ อะไรบาง ที่
มีสวนเกี่ยวของดวย เชน มีประวัติความเปนมา และ หรือความเจริญกาวหนา ตลอดจนมีการประยุกตใชใน
ประเทศไทย ตั้งแตเริ่มแรกจนกระทั่งปจจุบันนี้อยางไร

๙๕

แมนมาส ชวลิต. เรื่องเดิม. หนา ๑๘๕-๑๘๖.
“หลักการเขียนเขียนเรื่องในสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนโดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว ปรับปรุงเมื่อ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๓๘ โดยคณะกรรมการฝายภาษา”. โครงการสารานุกรมไทยสําหรับ
เยาวชน. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : www.kanchanapisek.or.th/ (17 Dec. 2001).
๙๖
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(๓) ใหผูอานมีความรูและเขาใจวาเรื่องและสิ่งตาง ๆ ในขอ ๒ เปนรากฐานแหงความ
เจริญ ความกาวหนา และความมั่นคงทางวัฒนธรรม ระบอบการปกครอง การเศรษฐกิจ การศึกษา ของ
ประเทศไทย
(๔) ใหผูอานมีความรูและเขาใจวา เรื่องและสิ่งตาง ๆ ดังกลาวในขอ ๒ และ ๓ มีความ
สัมพันธมีความหมาย และประโยชนอยางสําคัญตอชีวิตความเปนอยูของตนเอง ตลอดจนประชาชนคน
ไทยทั้งชาติในปจจุบันและอนาคต
(๕) ใหผูอานตระหนักวา เรื่องและสิ่งตาง ๆ (ซึ่งเปนเนื้อหาและรูปภาพประกอบ) ดัง
กลาวในขอ ๑ ถึง ๔ เปนมรดกและสมบัติของประเทศชาติ ซึ่งตนและคนไทยทุกคนควรรูสึกภูมิใจ มีความ
รัก รูจักรักษา และชวยกันสรางสรรคความเจริญกาวหนาใหยิ่งขึ้น
หมายเหตุ
(๑) เนื้อหาของหัวขอเรื่องตาง ๆ และภาพประกอบตองพยายามใหมีลักษณะตามขอ ๑
ถึง ๕ โดยเนนความเปนไทยใหมากที่สุด
(๒) เนื้อหา ภาษาเขียน และวิธีการเสนอเนื้อเรื่องแตละสวน ( คือสวนเด็กเล็ก สวนเด็กกลาง

และสวนเด็กโต) ตองมีความยากงายและเหมาะสมกับความสนใจและพื้นความรูของผูอานแตละระดับโดย
เฉพาะสวนที่สามนั้นไมควรใหยากหรือสูงเกินไปจนกระทั่งผูอานธรรมดาสามัญอานไมเขาใจ ไมรูเรื่อง

๒) การวางรูปเรื่องและวิธีดําเนินเรื่อง
(๑) หัวขอเรื่องใหญ ไมตองวงเล็บคําภาษาอังกฤษ
(๒) แบงเรื่องเปน ๓ สวน และใหมีความยามไมเกินจํานวนหนาที่ระบุไว
สวนเด็กเล็ก ความยาวประมาณ ๑ - ๑ ๑/๒ หนาพิมพดีด ไมรวมรูป ( ๓๐๐ ๖๐๐ คํา )
สวนเด็กกลาง

ความยาวประมาณ ๑ ๑/๒ - ๔ หนาพิมพดีด ไมรวมรูป ( ๕๐๐ -

๑,๐๐๐ คํา )
สวนเด็กโต ความยาวประมาณ ๑๒ - ๑๕ หนาพิมพดีด ไมรวมรูป ( พิมพดีดคือ
ตัวธรรมดาหนึ่งหนาจุประมาณ ๘๐๐๐ คํา )
(๓) การเขียนสวนเด็กเล็กและเด็กกลาง ตองพิจารณาตนฉบับของสวนเด็กโตเปนหลัก
และเขียนใหมีลักษณะดังนี้คือ สวนเด็กเล็ก เปนการแนะนําใหรูจักความหมาย หรือใหนิยามเบื้องตนของ
เรื่องอาจเขียนดวย วิธีนําเขา (Introduction) โดยเริ่มจากสิ่งที่พบใกลตัว ใชคางาย ๆ ประโยคสั้น ยอหนาไม
ยาวยกตัวอยางใหมาก ใหมีภาพประกอบสวนเด็กเล็กเปนภาพ นําเรื่อง และหรือภาพประกอบไมเกิน ๓
แผนภาพ สวนเด็กกลาง ดําเนินเรื่องของสวนนี้ใหจบในตัวเอง โดยมีลักษณะดังนี้คือ
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ก. เปนความเรียงที่สมบูรณ กลาวถึงเนื้อเรื่องในสวนที่เด็กในสวนนี้พอรูเรื่อง
ข. อาจใชเปนบทนํา ( Inrtoduction ) ของเรื่องในสวนเด็กโต กรณีที่เด็กโตไมมีบทนํา
โดยชัดเจน
ค. เนื้อเรื่องที่จะดําเนินตอไป ควรมีเนื้อความและสาระเพียงพอ ในลักษณะที่เปนขอ
สรุปของสวนเด็กโต อยางนอยก็มีเคาโครงเรื่องของสวนเด็กโตวางไวใหเห็นวาสวนเด็กโต เปนสวนขยาย
ของเด็กกลาง ไมใชสวนตอทีเดียว ภาพประกอบควรมีตามความเหมาะสมของเนื้อเรื่อง
สวนเด็กโต เปนสวนสําหรับเด็กมัธยมศึกษาตอนปลาย นิสิตนักศึกษาปแรก ๆ และผุใหญที่มีพื้น
ความรูไมสูงนัก การ เขียนควรจะดําเนินเรื่องใหจบในตัวเอง ศัพทบางคําก็ควรใหนิยามและความหมายให
ละเอียดและลึกซึ้งยิ่งขึ้น เนื้อเรื่อง ตองไมเปนวิชาการชั้นสูงหรือยากจนกระทั่งคนอานโดยทั่วไป ๆ ไป ไม
สามารถจะเขาใจและนําไปใชประโยชนกับตัวเอ งได ภาพประกอบควรมีตามความเหมาะสมของเนื้อเรื่อง

๓) การแบงตอนในเนื้อเรื่อง
สวนเด็กเล็ก
ไมมีหัวขอตอนในเนื้อความ เขียนเปนความเรียง
สวนเด็กกลาง ไมมีหัวขอตอนในเนื้อความ เขียนเปนความเรียง
สวนเด็กโต
มีหัวขอตอนโดยไมมีวงเล็บคําภาษาอังกฤษ สวนในเนื้อความจะมี
คําภาษา อังกฤษไดโดยวงเล็บไวครั้งเดียวในเนื้อความครั้งแรก การวางหัวขอยอยไมใชตัวเลข

๔) วิธีเขียนตนฉบับ
(๑) หัวขอตอน ชื่อคน คําเฉพาะ... ฯลฯ ที่ตองการใหพิมพตัวอักษรพิเศษ เชน ตัวหนัก
ตัวดํา ใหขีดเสน ใตมา หัวขอตามควรขีดสองเสน นอกนั้นควรขีดเสนเดียว เพื่อใหฝายพิมพสามารถจัด
ขนาดตัวอักษรไดตางกัน เพราะการพิมพในเลม ไมมีการขีดเสนใต
(๒) ชื่อคน สัตว สิ่งของ และสถานที่เขียนสะกดมาเปนคําไทย โดยใชระเบียบการ
บัญญัติศัพทของราชบัณฑิตยสถาน ถาเปนชื่อชาวตางประเทศ ใหใชชื่อเต็มในครั้งแรกและใสวงเล็บ
ภาษาอังกฤษ พรอม ค.ศ. ที่เกิด-ตายเชื้อชาติ นักเคมีหรือนักฟสิกส หรือนักวิทยาศาสตร เชน เซอร ไอ
แซก นิวตัน ( Sir Isaac Newton ค.ศ. ... ชาวอังกฤษ, นักฟสิกส ) ถาเปนคนไทยใช พ.ศ.
(๓) การเขียนควรใชภาษาที่เรียบงาย ตรงไปตรงมา
(๔) คําเทคนิค ถาแปลไดและคําแปลนั้นสื่อความหมายไดก็ใหใชคําแปล มิฉนั้นตองใช
ทับศัพท แลววงเล็บคําภาษาอังกฤษ ( ใชตัวนําใหญหรือตัวเล็ก ตามแตลักษณะของคํา ) ทั้งนี้ใหวงเล็บคํา
ภาษาอังกฤษเฉพาะการกลางถึงครั้งแรกครั้งเดียว
(๕) การระบุเวลาในประวัติ ใชเดือน และพุทธศักราช (พ.ศ.) หรือ ศริสตศักราช (ค.ศ.)
เทานั้นในกรณีที่ใชศตวรรษจะตองใส พุทธศตวรรษ หรือศริสตศตวรรษ ถาจําเปนจึงจะระบุวันที่
(๖) เมื่อตองการขยายความ ถาสั้นใชวงเล็บ ถายาวใสตัวเลขกํากับแลวทําเชิงอรรถ หรือ
ฟุตโนต ( footnote ) อธิบาย ถาไมจําเปน พยายามไมใช
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(๗) การใชตัวเลข ใหใชเลขไทยทั้งหมด ยกเวนในสูตร สมการ สัญลักษณสากล
(๘) การอางอิงเรื่องในสารานุกรม ถาอิงเรื่องใหอิงเมื่อจบเรื่อง ถาอิงความโดยใสไวใน
วงเล็บหลังขอความนั้น ในวงเล็บเขียนวา ( ดูเรื่อง.....ชื่อเรื่องใหญ เลม.....)
(๙) คําอธิบายใตภาพ ใหเขียนชื่อภาพ และ หรือ คําอธิบายภาพไวใตภาพ หรือทํา
รายละเอียดคําอธิบายแนบมาพรอมภาพประกอบและใช วิธีจัดรูปเขาหนาใหใกลขอความที่อางถึง ในเนื้อ
เรื่องไมตองระบุวาใหดูภาพนั้นภาพนี้ การจัดคําอธิบายภาพเพื่อการพิมพใหใชคําระบุตําแหนงของภาพ
เชน บน กลาง ลาง ซาย ลางซาย ลางขวา เปนตน

๕) การจัดภาพประกอบมากับเนื้อเรื่อง
(๑) ใหระบุวาเปนภาพประกอบเนื้อเรื่องหนาใดของตนฉบับ ถามีชื่อภาพหรือคําอธิบาย
ใตภาพ ( caption ) ใหเขียนไวใตภาพดวย
(๒) เนื่องจากคําอธิบายในภาพจะใชตัวเรียงทั้งหมด ฉะนั้นใหเขียนอธิบายภาพมาใน
กระดาษอีกแผนหนึ่ง
(๓) ในกรณีที่จําเปนตองระบุชื่อสวนยอยของภาพ ( label ) ขอใหผูเขียนและชางเขียน
เขียนเสนฉลากชื่อหรือคําอธิบายเปนเ สนหมึกดําดวยตัวบรรจง เสนฉลากชื่อ ไมตองใชตัวลูกศรชี้ วางเสน
ใหกระจายไมยุงยาก ไมครอมหรือสับสนกับรูป ความสั้นความยาวใหเหมาะกับการวางตําแหนงชื่อและคํา
อธิบาย
(๔) คําอธิบายภาพควรเปนภาษาไทยเทานั้น ไมตองวงเล็บคําภาษาอังกฤษ
(๕) ควรใชภาพใหเปนไทย ๆ ไมควรมีบุคคลตางชาติปรากฏอยูในรูปโดยไมจําเปน
ควรเปนรูปที่เหมือนจริงทางวิทยาศาสตร มิใชศิลป
(๖) ไมควรนําภาพจากแหลงอื่นมาใชโดยตรง ถาจําเปนก็ควรขอมา แลวอางถึงที่มาทาย
เลมขอมาจากที่ไหน
(๗) ภาพสวนใหญควรเปนภาพถาย ถาไมสามารถจัดหาภาพถายที่สื่อความหมาย หรือ
ใหรายละเอียดที่ตองการได ก็ใชภาพเขียน
(๘) ภาพในเลมเดียวกันควรมีลวดลาย ( pattern ) แบบเดียวกัน
(๙) ภาพประกอบเรื่องที่ผูเขียนเรื่องตองการ แตไมสามารถจัดหาดวยตนเองได ขอให
ระบุไวตามขอ ๓.๑ วาเปนภาพเกี่ยว กับอะไร จะเปนภาพเขียนหรือภาพถาย เพื่อทางสํานักงานโครงการ
สารานุกรม ฯ จะไดติดตอขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเขียนหรือถายภาพนั้น ๆ กับผูเขียนตอไป

๘. ผลของการดําเนินงาน
การดําเนินงานในระยะเริ่มแรกมีความยุงยากพอสมควร จนถึงพุทธศักราช ๒๕๑๖ สารานุกรม
ไทยสําหรับเยาวชนฯ เลม ๑ จึงสําเร็จลุลวงออกเผยแพรได จํานวนพิมพ ๑๐,๐๐๐ เลม ซึ่งพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพระราชทานแกโรงเรียนและหองสมุดตางๆ จํานวน
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๑๒๖

๕,๐๐๐ เลม อีก ๕,๐๐๐ เลม ไดนําออกจําหนายแกประชาชนผูสนใจ ในชวงแรกโรงเรียนตางๆ ไม
เขาใจพระราชประสงค เห็นวาเปนหนังสือพระราชทานจึงเก็บใสตูรักษาอยางดี ไมนําออกใหนักเรียน
อาน ดวยเกรงวาจะฉีกขาด คณะกรรมการฯ ตองทําความเขาใจวา มีพระราชประสงคจะใหนักเรียนใช
สารานุกรมใหเกิดประโยชน พัฒนาสติปญญาใหมีความรอบรูในวิทยาการอยางกวางขวาง ถานักเรียนใช
สารานุกรมกันมาก จนหนังสือฉีกขาดชํารุด ก็สามารถขอเปลี่ยนเลมใหมได เยาวชนจึงไดประโยชนมาก
ขึ้นสมตามพระราชประสงค หลังจากนั้นโครงการไดดําเนินงานและจัดพิมพสารานุกรมไทยสําหรับเยาว
ชนออกเผยแพรมาตามลําดับ

๙. ทรงเอาพระทัยใสการดําเนินงานโครงการ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเอาพระราชหฤทัยใสการดําเนินงานของโครงการสารานุกรม
ไทยสําหรับเยาวชนตลอดมา นอกจากพระราชทานขอวินิจฉัยและขอแนะนําตาง ๆ แลว ยังพระราชทาน
ดํารัสชมเชยเปนกําลังใจแกคณะกรรมการดําเนินงานและวิทยากรผูเขียนบทความ
ในวาระที่โครงการ
ดําเนินงานครบ ๑๕ ป และจัดทําสารานุกรมไทยฯ ออกเผยแพรถึงเลม ๘ ซึ่งขออัญเชิญมาดังนี้
“. . . ทานผูที่เปนนักวิชาการนี้ก็นาชมมาก เพราะวาไดอุทิศทุมเทเวลาของตัวและอาจจะกําลังกาย
ของตนเองดวย นอกจากกําลังความคิด แมจะกําลังทรัพยก็ทุมเทเหมือนกันตามธรรมดา ผูที่ทําอะไรก็หวัง
ประโยชน หวังตอบแทน ทานผูที่เปนนักวิชาการในโครงการนี้ ไมมีสักคนที่หวังตอบแทน อันนี้ที่ทําให
คนที่ไมรูจักพวกเรา ฉงนนึกวาใครละที่จะทํางานฟรี ๆ ไมมีใคร แตก็ปรากฏมาแลววา ทํางานดวยความ
เขมแข็ง ตั้งใจเพื่อที่จะใหความคิดของโครงการสารานุกรมไดบรรลุผล . . .”
ในปพุทธศักราช ๒๕๓๑ นี้ ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ให สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงดํารงตําแหนงที่ปรึกษาของโครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน
โครงการยังคงไดรับความรวมมือจากผูทรงคุณวุฒิในการเขียนบทความ และสโมสรไลออนส
แหงประเทศไทย ยังคงบริจาคเงินสนับสนุนการดําเนินงานตลอดมาอยางตอเนื่อง จนถึงปพุทธศักราช
๒๕๓๗ โครงการฯ ไดจัดพิมพสารานุกรมไทยฯ ออกเผยแพรถึงเลมที่ ๑๘ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ไดทรงพระกรุณาพระราชทานสารานุกรมไทยฯ ทุกเลมแกโรงเรียนและหองสมุด ตามพระบรมราโชวาท
สวนที่เหลือจึงจําหนายเผยแพรและเปดโอกาสใหผูมีจิตศรัทธาจัดซื้อสารานุกรมไทยแจกจายโรงเรียน และ
สถานศึกษาดวย
ในปพุทธศักราช๒๕๔๒ ซึ่งเปนปมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ครบ ๖ รอบ โครงการสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนกาวหนามาดวยดี และไดจัดพิมพสารานุกรมไทยฯ
สนองพระราชประสงคและพระมหากรุณาธิคุณถึงเลมที่ ๒๔ (นับถึงเดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๒) ใน
วโรกาสมหามงคลสมัยเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว โครงการฯไดเชิญ
ชวนผูมีจิตศรัทธาบริจาคเงินซื้อสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ เพื่อมอบใหแกโรงเรียนตาง ๆ ตามที่
โครงการแนะนํา โดยโครงการรับเปนผูจัดสงใหเพื่อถวายเปนพระราชกุศลดวย
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๑๐. เนื้อหาสาระสังเขป
เนื้อหาสาระครอบคลุมสาขาวิชาการทั้ง ๗ หมวด ไดแก มนุษยศาสตร เกษตรศาสตร วิทยา
ศาสตร เทคโนโลยี แพทยศาสตร และคณิตศาสตร แบงเปนเลมตางๆ ดังนี้๙๗
เลมที่ ๑ พิมพขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๑๖ มีทั้งหมด ๙ เรื่อง คือ
ดวงอาทิตยอุปาราคาทองฟากลางคืน นก ปลา เครื่องจักรกล พลังงาน อากาศยาน
และดนตรีไทย
เลมที่ ๒ พิมพขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๑๘ มีทั้งหมด ๑๐ เรื่อง คือ
การจําแนกและจัดลําดับหมวดหมูของสัตว เวลา บรรยากาศ การตรวจอากาศ อุต
สาหกรรม อุปกรณขยายขอบเขตของสัมผัส มหาราชในประวัติศาสตรไทย การศึกษา
กรุงเทพมหานคร และตราไปรษณียากรไทย
เลมที่ ๓ พิมพขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๒๐ มีทั้งหมด ๑๐ เรื่อง คือ
ขาว ขาวโพด ฝาย ยางพารา ทรัพยากรปาไม ผลิตผลปาไม การทําไม วัชพืช วัว
ควาย และชาง
เลมที่ ๔ พิมพขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๒๑ มีทั้งหมด ๑๐ เรื่อง คือ
การเรืองแสงของสิ่งมีชีวิต การหายใจ ความสมดุลของของเหลวในรางกาย ไวรัส
ปรากฏการณของอากาศ ภูมิอากาศ รถไฟ การศาสนา การตางประเทศสมัยรัตนโกสินทร และ
ลําดับพระมหากษัตริยไทย
เลมที่ ๕ พิมพขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๒๓ มีทั้งหมด ๙ เรื่อง คือ
ผัก ไมผล ออย มันสําปะหลัง พืชหัว การขยายพันธพืช เปด ไก และพันธุไมปา
เลมที่ ๖ พิมพขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๒๕ มีทั้งหมด ๑๕ เรื่อง คือ
คณิตศาสตรเบื้องตน ประวัติและพัฒนาการเกี่ยวกับจํานวนเซต ตรรกวิทยา ฟงกชัน
สมการและอสมการ จุดเสน และผิวโคง ระยะทาง พื้นที่ปริมาตร สถิติความนาจะเปน เมตริก
กราฟ และ คณิตศาสตร ธรรมชาติและศิลปะ

๙๗

เรียบเรียงจากเอกสารเผยแพรสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน : งานฉลองครบรอบ ๓๐ ป โครงการ
สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน โดยพระราชประสงคในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว.
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เลมที่ ๗ พิมพขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๒๕ มีทั้งหมด ๙ เรื่อง คือ
กลวยไม ผีเสื้อในประเทศไทย การปลูกหมอนเลี้ยงไหม โรคพืช ครั่ง การเลี้ยงปลา
การชลประทาน บานเรือนของเรา และโทรคมนาคม (ภาคแรก)
เลมที่ ๘ พิมพขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๒๖ มีทั้งหมด ๗ เรื่อง คือ
ประวัติการแพทยและเภสัชกรรมไทย กายวิภาคศาสตรและสรีรวิทยา การกําเนิดของ
โรค การบริบาลทารกและโรคทางกุมารเวชศาสตร ศัลยศาสตรและวิสัญญีวิทยา เลือดและ
ธนาคารเลือดในประเทศไทย และอุบัติเหตุและการปฐมพยาบาล
เลมที่ ๙ พิมพขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๒๘ มีทั้งหมด ๑๓ เรื่อง คือ
เรื่องของยา สูติศาสตรและนรีเวชวิทยา วิธีการทางการแพทยในการควบคุมการเจริญ
พันธุ การทําแทง การสาธารณสุข โรคมะเร็ง รังสีวิทยา ฟนและเหงือกของเรา เวชศาสตร
ชันสูตร เวชศาสตรฟนฟู นิติเวชศาสตร โภชนาการ และยาเสพติดใหโทษและวัตถุออกฤทธิ์ตอ
จิตประสาท
เลมที่ ๑๐ พิมพขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๐ มีทั้งหมด ๑๐ เรื่อง คือ
โรคทางยุรศาสตร โรคติดตอและโรคเขตรอน โรคภูมิแพ โรคผิวหนังที่พบบอยใน
ประเทศไทย โรคตา โรคหู คอ จมูก จิตเวชศาสตรและสุขภาพจิต สิ่งแวดลอมและสุขภาพ
การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ และการปลูกกระดูกขามคน
เลมที่ ๑๑ พิมพขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๑ มีทั้งหมด ๙ เรื่องคือ
วิวัฒนาการของคอมพิวเตอร สวนประกอบของคอมพิวเตอร ระบบการสั่งงานของ
คอมพิวเตอร การประยุกตคอมพิวเตอร การใชคอมพิวเตอรชวยในการออกแบบ สิ่งประดิษฐ
จากพัฒนาการดานคอมพิวเตอร หุนยนตอุตสาหกรรม ผลของการใชคอมพิวเตอร และ
พัฒนาการอักษรไทยในเครื่องคอมพิวเตอร
เลมที่ ๑๒ พิมพขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๑ มีทั้งหมด ๑๐ เรื่อง คือ
การแพทย การศึกษา การสังคมสงเคราะห การพัฒนาชาวเขาและการเกษตรที่สูง การ
พัฒนาการเกษตรในชนบท การศึกษาการพัฒนา การสหกรณ การพัฒนาแหลงน้ํา การพัฒนา
ปจจัยการผลิต และแผนที่
เลมที่ ๑๓ พิมพขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๒ มีทั้งหมด ๑๑ เรื่อง คือ เรือนไทย ชีวิตชนบท
หัตถกรรมพื้นบาน จิตรกรรมไทย นาฏศิลปไทย ตุกตาไทย การละเลนของไทย
อาหารไทย การประดิษฐผักและผลไม การเพาะเลี้ยงกุงกามกราม และธนาคาร
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เลมที่ ๑๔ พิมพขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๓ มีทั้งหมด ๑๐ เรื่องคือ
พระราชวังในกรุงเทพมหานคร พระราชวังในสวนภูมิภาค ประติมากรรมไทย อาหาร
สัตว พืชอาหารสัตว การปลูกหญาเลี้ยงสัตว ขาวฟาง เทคโนโลยีชีวภาพ สารพิษและสิ่งปน
เปอนอาหาร และสมุนไพร
เลมที่ ๑๕ พิมพขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๔ มีทั้งหมด ๑๐ เรื่องคือ
ผึ้ง การเลี้ยงผึ้งโพรงไทย ยาสูบ ไมสัก ผาไทย ชุมชนโบราณในเมืองไทยจากหลัก
ฐานภาพถายทางอากาศ น้ําเสีย ขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ และปญหาสิ่งแวดลอมระดับสากล
เลมที่ ๑๖ พิมพขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๕ มีทั้งหมด ๑๐ เรื่องคือ
การบูรณะวัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระไตรปฎกและการชําระพระไตรปฎก การ
อนุรักษโบราณสถานและโบราณวัตถุ ศิลาจารึก และการอานจารึก สังคมและวัฒนธรรมไทย
การผลิตหนังสือ การดนตรีสําหรับเยาวชน การชางและหมูบานชาง เทียมเพื่อการเกษตร และ
การฟนฟูสมรรถภาพเยาวชนผูพิการทางดานการศึกษา
เลมที่ ๑๗ พิมพขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๖ มีทั้งหมด ๑๐ เรื่องคือ
ชางเผือก ฉันทลักษณไทย ระบบนิเวศและความสัมพันธระหวางธรรมชาติกับสิ่งมีชีวิต
โรคตับอักเสบจากไวรัส ของเสียที่เปนอันตราย การตั้งถิ่นฐานของมนุษย ปอแกวปอกระเจา
พืชเสนใย การปรับปรุงพันธุพืช และขาวสาลี
เลมที่ ๑๘ พิมพขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๗ มีทั้งหมด ๑๐ เรื่องคือ
สภาพแวดลอมกับการตั้งถิ่นฐานของมนุษยในประเทศไทย
ประเพณีหลวงและ
ประเพณีราษฎร การแตงกายของคนไทย กฎหมายกับสังคมไทย ประวัติการพิมพไทย ภาษา
และอักษรไทย ยาฆาแมลง ดินและปุย การเลี้ยงหมู และระบบการคาผลิตผลการเกษตร
เลมที่ ๑๙ พิมพขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๘ มีทั้งหมด ๙ เรื่องคือ
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม พืชน้ํามัน การถนอมผลิตผลการเกษตร
มา แมลง เครื่องมือทางการแพทยที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง ศิลปะการนับเบื้องตน ภูมิปญญาชาว
บาน และสารกึ่งตัวนํา
เลมที่ ๒๐ พิมพขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๘ มีทั้งหมด ๑๐ เรื่องคือ
ศาสนาและระบบความเชื่อในประเทศไทย
ความสัมพันธทางวัฒนธรรมกับตาง
ประเทศ จิตรกรรมไทยแบบประเพณี เสียงและมลภาวะทางเสียง เลเซอร เซลลแสงอาทิตย
อัญมณี เวชศาสตรการบิน ภาวะภูมิคุมกันบกพรองหรือโรคเอดส และการปลูกถายอวัยวะ
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เลมที่ ๒๑ พิมพขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๙ มีทั้งหมด ๙ เรื่องคือ
ขบวนพยุหยาตรา วีรสตรีไทย ศิลปะการทอผาไทย เครื่องถม เครื่องปน การตลาด
และการสงออกศิลปหัตถกรรม พฤษศาสตรพื้นบาน การอนุรักษและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และองคการสหประชาชาติและองคการในเครือ
เลมที่ ๒๒ พิมพขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๐ มีทั้งหมด ๙ เรื่องคือ
ภาษาศาสตร เครื่องถวยไทย เครื่องจักรสาน ไมดอกหอมของไทย เครื่องทุนแรงและ
เครื่องจักรกลเกษตร อาชีวอนามัย ครอบครัวไทย สัตวทะเลหนาดิน และทาอากาศยาน
เลมที่ ๒๓ พิมพขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๑ มีทั้งหมด ๑๐ เรื่องคือ
ภูมิปญญาไทย วัฒนธรรมทางละครไทย (ละครรํา) การละเลนพื้นเมือง ประวัติ
ศาสตรเศรษฐกิจไทย ชาติพันธุ เฟรนไทย ไมในวรรณคดีไทย (ตอน ๑) การทํางานใตน้ํา
ระบบวิทยุ และการผลิตเบียร
เลมที่ ๒๔ พิมพขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๒ มีทั้งหมด ๙ เรื่องคือ
วรรณคดีมรดก ไมในวรรณคดีไทย (ตอน ๒) เมืองหลวงเกาของไทย การผลิตรถ
ยนต การผลิตรถจักรยานยนต การผลิตปูนซีเมนต ปโตเลียมและการผลิต โรคติดเชื้ออุบัติใหม
และโรคติดเชื้ออุบัติซ้ํา และแผนพัฒนาประเทศ
เลมที่ ๒๕ พิมพขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๔๔ มีทั้งหมด ๘ เรื่องคือ
ซอฟตแวรพื้นฐานสําหรับสํานักงาน วิวัฒนาการของไมโครคอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต
แนวโนมของเทคโนโลยีสารสนเทศตนศตวรรษที่ ๒๑ ระบบฐานขอมูล โครงขายประสาทเทียม
การประยุกตใชภาษาไทยในคอมพิวเตอร และการพัฒนาซอฟตแวร
จะเห็นไดวาสารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ นี้เปนประดุจขุมทรัพยแหงความรู ที่จะใชสําหรับพัฒนา
ชีวิตของปวงชนชาวไทย เพื่อใหเปนทรัพยากรบุคคลอันมีคุณคา เปนพลังงานในการพัฒนาประเทศใหเจริญรุง
เรืองกาวหนาสืบไป นับไดวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีสายพระเนตรกวางไกล มีพระมหากรุณาธิคุณลน
เกลาลนกระหมอมหาที่สุดมิได
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ตอนที่ ๓ (๑)
วรรณศิลป : หลักวิเคราะหพระราชนิพนธ
ดังไดกลาวแลววาวรรณกรรมพระราชนิพนธที่สําคัญมีดังตอไปนี้
๑. บทพระราชนิพนธภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เรื่อง พระมหาชนก

๒. บทพระราชนิพนธแปล
๑) นายอินทรผูปดทองหลังพระ
๒) ติโต
๓) ฝนรายไมจําเปนจะตองเปนจริง
๔) เศรษฐศาสตรตามนัยของพระพุทธศาสนา บทที่ ๔ เล็กดีรสโต
๕) จากวิทยุเพื่อสันติภาพและความกาวหนาขาว
๖) การคืบหนาของมารกซิสต
๗) รายงานตามนโยบายคอมมูนิสต
๘) รายงานจากลอนดอน
๙) ประเทศจีนอยูยง
๑๐) ทัศนะนาอัศจรรยจากชิลีหลังสมัยอาลเลนเด
๑๑) เขาวาอยางนั้น เราก็วาอยางนั้น
๑๒) จีนแดง : ตั้วเฮียคายาเสพติดแหงโลก
๑๓) วีรบุรุษตามสมัยนิยม
บทพระราชนิพนธดังรายชื่อขางตนนั้น เปนที่ประจักษถึงพระปรีชาสามารถโดยเฉพาะทางดาน
วรรณศิลป อันไดแก การเลือกใชคํา และสํานวนโวหาร ในการศึกษาวิจัยพระราชอัจฉริยภาพทางดาน
การสรางสรรควรรณกรรมครั้งนี้ จะศึกษาเฉพาะวรรณกรรม ๓ เรื่อง คือ
๑) เรื่อง พระมหาชนก
๒) เรื่อง นายอินทรผูปดทองหลังพระ
๓) เรื่อง ติโต
สําหรับประเด็นที่จะศึกษาคือพระปรีชาสามารถทางดานการสรางสรรควรรณกรรมนั้น จะศึกษา
เรื่องสําคัญที่เปนหลักของวรรณศิลป ๒ ดาน ไดแก การใชคํา และการใชสํานวนโวหาร
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การใชคํา
ในการสรางสรรควรรณศิลปนั้น การใชคําเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งประการหนึ่ง คําในวรรณศิลปที่
นิยมใชในวรรณกรรมตางๆ สามารถแบงประเภทไดดังนี้ ๙๘
๑. คํามีพลัง (Powerful Words) หมายถึง คําที่มีความหมายเขมขน เราอารมณ กระตุนความรู
สึก และพุงเขากระทบหัวใจผูอานกวาคําธรรมดาสามัญทั่วไป เชน
ใชคําวา
มีฤทธานุภาพ
แทนคําวา
มีอํานาจ
วิกฤตการณ
แทนคําวา
เหตุผิดปกติ
ตักเตือน
แทนคําวา
ใหขอคิด
สํานึกในพระคุณอันหาที่สุดมิได แทนคําวา
ขอบพระคุณมาก
๒. คําโบราณ (Obsolete) หมายถึง คําเกาที่ลาสมัย หรือพนสมัย เปนคําที่ไมมีที่ใชอยูในภาษา
ปจจุบัน คําประเภทนี้จะใหความรูสึกหรือทําใหมองเห็นบรรยากาศแบบเกาๆ รูสึกขลัง และเกิดความ
สมจริงมากยิ่งขึ้น เชน ยางเทา พี่ทาน กระนั้นหรือ รถถีบ ใตเทา ฯลฯ
๓. คําคะนอง หรือ คําสแลง (Slang) หมายถึง คําที่ใชดวยความรูสึกครึกครื้น คะนองปาก
คะนองอารมณ กอใหเกิดความรูสึกสะใจ ไดอารมณ และทําใหภาษามีสีสันมากยิ่งขึ้น โดยมิไดคํานึงถึง
ความถูกตองเปนสําคัญ เชน มันเปนบา งวงจะตายชัก ยากส เด็กเสี่ย ตุกตาหนารถ กินแหว ฯลฯ
๔. คําภาษาปาก หรือ คําตลาด (Colloquial) หมายถึง ภาษาที่ใชพูดกันธรรมดาสามัญทั่วไป
ในชีวิตประจําวัน โดยไมตองคํานึงถึงความเปนระเบียบแบบแผน บางครั้งอาจเปนคําดาทอบาง แตไมถึง
กับลามกหยาบคาย การใชภาษาปาก ทําใหรูสึกงาย เปนกันเอง มีรสชาติสีสัน และมีชีวิตชีวานาอานมาก
ยิ่งขึ้น เชน วัดพระแกว รถเครื่อง รถเกง สะพานลอยฟา กินเหลาเมายา มหาลัย นองรหัส หนี้เนา ฯลฯ
๕. คําซอน หมายถึง การใชคําเปนชุดตั้งแตสองคําขึ้นไป โดยที่ทุกคําที่ใชในชุดนั้นมีความ
หมายเหมือนกันหรือใกลเคียงกันมากที่สุด ทั้งนี้เปนการทําใหภาษาสละสลวยมากขึ้น หรือชวยเนนความ
หมายของคํานั้นๆ ใหมีความเดนชัดขึ้น “คําซอน” เปนลักษณะที่โดดเดนอยางหนึ่งของภาษาไทย เชน
อาลัยอาวรณ เศราโศกเสียใจ ใหญโตมโหฬาร เอาการเอางาน อุตสาหะวิริยะ ปลิ้นปลอกหลอกหลอน
โอเออืดอาด มิตรสหาย ฯลฯ
๖. คําราชาศัพท หมายถึง คําศัพทที่งดงามสําหรับใชตามวุฒิทั้งสามของคนทั้งหลาย คือ ชาติ
วุฒิ วัยวุฒิ และคุณวุฒิ เปนคําที่ใชกับบุคคลฐานะตางๆ ตั้งแต สุภาพชน ผูใหญ ผูอาวุโส จนกระทั่งถึง
พระสงฆ พระเถรานุเถระ พระบรมวงศานุวงศ และพระมหากษัตริย คําราชาศัพทเปนวัฒนธรรมพิเศษ
ของคนไทยที่แสดงความละเอียดออน ความประณีต การยกยองใหเกียรติบุคคลที่มีคุณงามความดี
๙๘

รวบรวมจาก วิภา เสนานาญ.วรรณคดีศึกษา. (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพกพรนยบลม, ๐๐๐๐). หนา
๐๐๐. และ เปลื้อง ณ นคร. ภาษาวรรณนา. (กรุงเทพฯ : ขาวฟาง, ๒๕๔๐). หนา ๕๐-๕๘. และ ชํานาญ
รอดเหตุภัย. สัมมนาการใชภาษาไทยปจจุบัน. (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ, ๒๕๓๖). หนา ๗๐-๘๑.
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๗. คําสะทอนสังคม หมายถึง คําที่มีความหมายเชิงนัยประหวัดคือมีความหมายบงบอกเรื่อง
ราวของสังคมที่เกิดขึ้นในยุคหนึ่งสมัยหนึ่ง คําประเภทนี้จะชวยใหผูอานเกิดมโนภาพมองเห็นสภาพความ
เปนไปของสังคมและประเทศชาติ เชน สําลักวัฒนธรรมตะวันตก เกิดภาวะสมองไหลในระบบราช
การ เศรษฐกิจแบบมือใครยาวสาวไดสาวเอา สองมาตรฐาน เศรษฐกิจแบบพอเพียง วิสัยทัศนพัฒนา
จิตสาธารณะ ประชาพิจารณ ฯลฯ
๘. คําทับศัพท หมายถึง คําที่เขียนดวยตัวอักษรไทยโดยการถายทอดเสียง หรือเลียนเสียงคํา
ภาษาตางประเทศที่นําเขามาใชในภาษาไทย ใหใกลเคียงกันมากที่สุดเทาที่จะเปนได นับเปนการยืมคําของ
ภาษาหนึ่งมาใชในอีกภาษาหนึ่งไปพลางๆ กอนในระหวางที่ยังไมมีคําภาษาไทยที่เหมาะสม การยืมคํา
ภาษาอื่นเกิดขึ้นไดกับทุกภาษาขึ้นอยูกับความสัมพันธกันในลักษณะตางๆ สมัยกอนมีคํายืมจากภาษาจีน
ภาษาเขมร และภาษาบาลีสันสกฤต เขามาปะปนใชในภาษาไทยมาก สมัยปจจุบันภาษาดังกลาวลดความ
สําคัญลง และมีการยืมคําจากภาษาอังกฤษมาใชกันอยางกวางขวาง ซึ่งนับวันจะมีอิทธิพลตอคนรุนใหม
มากขึ้นโดยลําดับ จะเห็นไดวามีการใชคําทับศัพทภาษาอังกฤษในวงการสื่อสารมวลชน นักวิชาการ และ
นักบริหาร โดยเฉพาะคนรุนใหมสวนใหญจะนิยมชมชอบใชคําทับศัพทภาษาอังกฤษกันมาก
๙. คําศัพทบัญญัติ (Technical term) หมายถึง คําที่ผูรู นักวิชาการ และนักปราชญราชบัณฑิต
ไดสรางขึ้น หรือกําหนดขึ้น เพื่อใชแทนคําทับศัพทซึ่งยืมมาจากภาษาอื่น ศัพทบัญญัติเปนการทําใหภาษา
เกิดความเจริญงอกงาม และเปนการหลีกเลี่ยงการใชคําภาษาตางประเทศโดยไมมีความจําเปน ทั้งยังชวย
ในการสื่อสารความหมายระหวางคนในชาติไดสะดวกมากยิ่งขึ้นดวย ศัพทบัญญัติที่ราชบัณฑิตยสถานเปน
ผูกําหนดขึ้นถือวาเปนทางการ มีอยูหลายสาขาวิชาชีพ ศัพทเหลานี้ถือกันวาเปนศัพทมาตรฐานสําหรับ
คนทั่วไปจะไดยึดถือเปนแบบอยางและใชในโอกาสตางๆ ทั่วไป บางคํายังคงใหมมากหรือยังไมเปนที่รู
จักกันอยางแพรหลายเมื่อจะนํามาใช อาจจะตองมีการวงเล็บคําภาษาเดิมหรืออธิบายความหมายกํากับไว
ดวย ก็จะสามารถแกปญหาการสื่อสารความหมายที่อาจจะเกิดขึ้นได
๑๐ คําไกลเกินความเขาใจ (Far fetched) คําที่ใชกันเฉพาะบางกลุม (Jargon) บางอาชีพ
เมื่อนําไปใชในวงการอื่น อาจจะสื่อสารกันไมได หรือไมตรงตามความประสงค คําเหลานี้บางกรณีก็มี
ความจําเปนที่จะตองใช เพราะไมมีคําอื่นใดที่เหมาะสมมากกวา หรือตองการใหดูสมจริง เชน เรื่อง
เกี่ยวกับทหาร บุคคลในเรื่องก็ควรจะใชศัพทเฉพาะทางการทหารปะปนอยูในเรื่องบาง เปนตน กรณี
เชนนี้ ผูใชควรจะไดหาทางอธิบายความหมายคําเหลานี้ไวดวย ตัวอยางเชน คําศัพทในการพิมพ ไดแก
ปรูฟอารต เลยเอาต ตรวจหนาแทน ขนาด ๑๐ พอยต เย็บกี่ แปดหนายก คอลัมนนิ้ว เก็บหนา ฯลฯ

การใชสํานวนโวหาร
สํานวน หมายถึง “ถอยคําที่เรียบเรียง, โวหาร, บางทีก็ใชวาสํานวนโวหาร เชน สารคดี
สํานวนโวหารดี ความเรียงเรื่องนี้สํานวนโวหารลุมๆ ดอนๆ, ถอยคําหรือขอความที่กลาวสืบตอกันมาชา
นานแลวมีความหมายไมตรงตามตัว หรือมีความหมายอื่นแฝงอยู เชน สอนจระเขใหวายน้ํา, รําไมดีโทษ
ปโทษกลอง, ถอยคําที่แสดงออกมาเปนขอความพิเศษเฉพาะภาษาหนึ่ง เชน สํานวนฝรั่ง สํานวนบาลี,

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม  ๑๓๔

ชั้นเชิง หรือทวงทํานองในการแตงหนังสือหรือพูด เชน สํานวนเจาพระยาพระคลัง (หน) สํานวนยาขอบ
สํานวนไมเมืองเดิม, ลักษณนาม ใชเรียกขอความหรือบทประพันธรายหนึ่งๆ เชน อิเหนามีหลายสํานวน
หรือบทความหลายสํานวน” ๙๙
จะเห็นไดวา คําวา “สํานวน” มีความหมายหลายนัย สรุปวา สํานวน หมายถึง ทํานองของ
การพูด หรือถอยคําที่เรียบเรียงขึ้นอยางสละสลวย หรือการใชภาษาอยางมีชั้นเชิง ไมตรงไปตรงมา เปน
ขอความชวนอาน ชวนใหคิดติดตาม หรือตีความซึ่งจะสามารถเขาใจความหมายได
สวนคําวา โวหาร มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานวา หมายถึง ชั้นเชิง
หรือสํานวนแตงหนังสือ หรือพูด, ถอยคําที่เลนเปนสําบัดสํานวน ๑๐๐
โวหารชวยใหวรรณกรรมมีรสชาติ มีความสละสลวยมากกวาภาษาธรรมดา วิภา เสนานาญ
กลาววา “โวหารเปนภาษาที่ชวยใหเกิดมโนทัศน หรือจินตภาพไดชัดเจนหรือกวางขวางกวาภาษาตรงไป
ตรงมา เหตุผลประการหนึ่ง คือ เพราะการใชโวหารนั้นสวนใหญคือการใชภาษาเปรียบเทียบสรรพสิ่ง
ตางๆ ทั้งรูปธรรมและนามธรรม” ๑๐๑
เมื่อพิจารณาความหมายของคําวา “โวหาร” ดังกลาว จะเห็นวาใกลเคียงกับความหมายของคํา
วา “สํานวน” เปนอยางมาก ดังนั้นบางทีก็จะใชควบคูกันไปวา “สํานวนโวหาร” ซึ่งมีความหมายวา
ถอยคําที่เรียบเรียงขึ้นอยางไพเราะ สละสลวย เสริมสรางจินตนาการกอใหเกิดภาพขึ้นในความคิดคํานึง
มากกวาที่จะใชภาษาธรรมดาซึ่งเปนการใชอยางตรงไปตรงมา เมื่อไดวิเคราะหภาพรวมของสํานวนโวหาร
ที่มีความสําคัญและใชแพรหลายโดยทั่วไปแลว สามารถจําแนกสํานวนโวหารเปน ๔ ลักษณะ ดังตอไปนี้
๑.
๒.
๓.
๔.

สํานวนโวหารที่สละสลวย
สํานวนโวหารที่เผ็ดรอน ประชดประชัน
สํานวนโวหารแบบไทยๆ
สํานวนโวหารแบบตางประเทศ

ความหมายของ “สํานวนโวหาร” ที่วาหมายถึง ถอยคําซึ่งเรียบเรียงขึ้นอยางไพเราะ สละสลวย
เสริมสรางจินตนาการกอใหเกิดภาพขึ้นในความคิดคํานึงมากกวาที่จะใชภาษาธรรมดา ดังกลาวแลวขางตน
นั้น ตรงกับความหมายของคําวา “โวหารภาพพจน” ๑๐๒

๙๙

ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน. (กรุงเทพฯ : อักษรเจริญทัศน,
๒๕๓๘). หนา ๘๓๕.
๑๐๐
เรื่องเดิม. หนา ๗๗๖.
๑๐๑

วิภา เสนานาญ. วรรณคดีศึกษา. (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช จํากัด, ๒๕๓๓). หนา ๓๕-๕๕.

๑๐๒

คํานี้บัญญัติขึ้นแทนคําวา Figure of Speech และ Figure of Rhetoric
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โวหารภาพพจน หรือ โวหารลักษณ หมายถึง การกลาวคําอันมีนัยชวนใหคิด แทนที่จะกลาว
ความตรงไปตรงมาโดยมุงหมายที่จะใหคํากลาวนั้น มีผลกระทบกระเทือนความรูสึกอารมณของผูฟง๑๐๓
สําหรับ โวหารภาพพจนหรือโวหารลักษณ ซึ่งใชสรางภาพใหเกิดขึ้นในจินตนาการ หรือภาพใน
ความคิดที่สําคัญและมีที่ใชอยางแพรหลายนั้น นักวิชาการหลายคนไดจัดแบงประเภทของโวหารภาพพจน
ไวใกลเคียงกันดังนี้
เปลื้อง ณ นคร กลาววา โวหารลักษณ (Figure of Speech or Figure of Rhetoric) หมายถึง
ลักษณะของโวหาร คือ การกลาวคําอันมีนัยชวนใหคิด แทนที่จะกลาวความตรงไปตรงมา โดยมุงหมาย
ที่จะใหคํากลาวนั้น มีผลกระทบกระเทือนความรูสึกและอารมณของผูฟง และไดอาง ตํารารจนศาสตร
(Senior Course of English Composition)๑๐๔ วาไดกําหนดชนิดของโวหารลักษณไวดังตอไปนี้
๑. โวหารอุปมา หรือโวหารเทียบเคียง (Simile)
๒. โวหารอุปลักษณ (Metaphor)
๓. โวหารนิทานเทียบ หรือโวหารนิทานอุปมา (Allegory)
๔. โวหารขัดแยง หรือโวหารอรรถานันดร (Antithesis)
๕. โวหารวิภาษิต (Epigram)
๖. โวหารประโยคควบ (Condensed Sentence)
๗. โวหารวิกตภาวะ (Climax)
๘. โวหารปฏิวิกตภาวะ (Anticlimax or Pathos)
๙. โวหารอุปนาม (Metonymy)
๑๐. โวหารเทียบนาม (Synecdoche)
๑๑. โวหารเทียบฉายา (Transferred Epithet)
๑๒. โวหารบุคลาธิษฐาน (Personification)
๑๓. โวหารอัปปาลปนะ (Apostrophe)
๑๔. โวหารจินตทัศนะ (Vision)
๑๕. โวหารอติพจน (Hyperbole or Exageration)
๑๖. โวหารอุปนัย (Enuvendo)
๑๗. โวหารประชด (Irony)
๑๘. โวหารเหน็บแนม (Sacasm)
๑๙. โวหารเสาวพจน (Euphemism)
๑๐๓
๑๐๔

เปลื้อง ณ นคร. ภาษาวรรณนา. (กรุงเทพฯ : ขาวฟาง, ๒๕๔๐). หนา ๖๒-๗๖.

เนสฟลด, เจ. ซี. อางถึงใน เปลื้อง ณ นคร. ภาษาวรรณนา. (กรุงเทพฯ : ขาวฟาง, ๒๕๔๐),
หนา ๖๑-๖๒.
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๑๓๖

๒๐. โวหารนิประติชญา (Litotes)
๒๑. โวหารปุจฉพจน (Interogation)
๒๒. โวหารอัศเจรีย (Exclamation)
๒๓. โวหารซอนความ (Identical Statrment)
๒๔. โวหารคําเลียนเสียง (Onomatopoeia)
๒๕. โวหารเสียงสัมผัส (Assonance)
๒๖. โวหารเลนคํา (Pun)
ชํานาญ รอดเหตุภัย ๑๐๕ ไดจัดแบงโวหารภาพพจนโดยยึดแนวของ เซยเมอร แชตแมน
(Seymour Chatman) เปนหลักไดทั้งหมด ๑๙ ประเภท ดังนี้
๑. โวหารอุปมา (Simile)
๒. โวหารอุปลักษณ (Metaphor)
๓. โวหารอุปนัย (Innuendo)
๔. โวหารบุคลาธิษฐาน (Personification)
๕. โวหารวิปนเพทนาการ (Pathetic fallacy)
๖. โวหารอธิพจน (Hyperbole)
๗. โวหารคําพังเพยและสุภาษิต (Locution and Proverb)
๘. โวหารนิทานสาธก (Allegory or Parable)
๙. โวหารเลียนเสียง (Onomatopoeia)
๑๐. โวหารพูดรับเชิงปฏิเสธ (Litotes)
๑๑. โวหารกระทูคําถาม (Interogation)
๑๒. โวหารเคลือบคํา (Euphemism)
๑๓. โวหารย้ําความและย้ําคํา (Identication statement and Repetition)
๑๔. โวหารเหน็บแนม (Sarcasm)
๑๕. โวหารเลนคํา (Pun on word)
๑๖. โวหารเลนเสียงสัมผัส (Rhyme and Alliteration)
๑๗. โวหารปรพากษ (Antitheses)
๑๘. โวหารบันไดความ (Climax)
๑๙. โวหารปฏินัย (Anticlimax)

๑๐๕

ชํานาญ รอดเหตุภัย. สัมมนาการใชภาษาไทยปจจุบัน. (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ,
๒๕๒๖). หนา ๗๙-๙๔.
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วิภา กงกะนันท ๑๐๖ ไดรวบรวมโวหารภาพพจนจากแหลงตางๆ ไดดังตอไปนี้
๑. Metaphor (เมตาฟอร)
๒. Simile (สิมิลี)
๓. Synecdoche (สมพจนัย)
๔. Metonymy (นามนัย)
๕. Oxymoron (ปฏิวาทะ)
๖. Paradox (ปฏิภาคพจน)
๗. Synesthesis (อาวัตพากย)
๘. Hyperbole (อติพจน)
๙. Overstatement (อธิพจน)
๑๐. Allusion (ปฏิรูปพจน)
๑๑. Personification (บุคลาธิษฐาน)
๑๒. Analogy (อุทาหรณ)
๑๓. Rhetorical Question (ปฏิปุจฉา )
จะเห็นไดวา การจําแนกประเภทของโวหารลักษณตามแนวทั้งสามขางตน มีบางสวนที่คลายกัน
หรือเหมือนกันและบางสวนแตกตางกัน สําหรับการวิเคราะหวรรณศิลปในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ครั้งนี้ จะไดเลือกสรรเฉพาะโวหารลักษณที่ใชกันอยูทั่วไปมาเพียงบางประเภทดังตอไปนี้
๑. โวหารอุปมา (Simile) หมายถึง สิ่งหรือขอความที่ยกมาเปรียบเทียบ มักใชคูกับอุปไมย
แปลวา สิ่งหรือขอความที่พึงเปรียบเทียบกับสิ่งอื่นเพื่อใหเขาใจดีขึ้น ๑๐๗ โวหารอุปมา เปนการกลาวเชิง
เปรียบเทียบเพื่อใหเกิดการเทียบเคียงจากลักษณะที่รูจักกันดีแลวของสิ่งหนึ่ง ไปสูอีกสิ่งหนึ่งซึ่งมีลักษณะ
คลายคลึงกัน แตยังไมเปนที่รูจักหรือยังไมตระหนักทั่วไป เชน
- The problems of humanity now are so immense, like an ocean, that it's hard to see
how to solve them. So people stop trying, they sink into hopelessness.๑๐๘
- วาจาสุภาษิตยอมไมมีประโยชนแกผูไมทําตาม เหมือนดอกไมที่มีสีสวย สัณฐานดี
แตหากลิ่นไม แตวาจาสุภาษิตจะมีประโยชนมากแกผูทําตาม เหมือนดอกไมมีสีสวย มีสัณฐานงาม และ
มีกลิ่นหอม (จากเรื่อง พระอานนทพุทธอนุชา) ๑๐๙
๑๐๖

วิภา กงกะนันท.

๑๐๗

เรื่องเดิม, หนา ๖๔.

๑๐๘

Visionary Monarch. เขาถึงไดจาก http:\\www.kanchanapisek.org.th.\ (19 November 2001).
๑๐๙
ชํานาญ รอดเหตุภัย. สัมมนาการใชภาษาไทยปจจุบัน. (กรุงเทพฯ : กรุงสยามการพิมพ, ๒๕๓๖).
หนา ๙๔.
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๒. โวหารอุปลักษณ (Metaphor) คําวา อุปลักษณ แปลวา ลักษณะรอง หรือลักษณะใกลเคียง
โวหารอุปลักษณ คลายกับโวหารอุปมา ตางกันตรงที่โวหารอุปลักษณจะไมยกสิ่งใดขึ้นมาเทียบวาเหมือน
กับสิ่งใด แตจะยกสิ่งที่มีลักษณะใกลเคียงกันนั้นขึ้นมากลาวโดยใหผูอานคิดเอาเองวาหมายถึงอะไร โปรด
สังเกตขอความที่ใชคําวา แกวตา ตุกตา และกุงแหง แตละคูดังตอไปนี้
โวหารอุปมา
: พอรักลูกปานแกวตา
โวหารอุปลักษณ : แกวตาของพอคนนี้เรียนเกง๑๑๐
โวหารอุปมา
: ใบหนาของสาวรุนเปลงปลั่งจิ้มลิ้มเหมือนตุกตาญี่ปุน
โวหารอุปลักษณ : ผูอํานวยการนั่งคูไปกับตุกตาหนารถที่เขาหมายเคลม
โวหารอุปมา
: คนรักเกาบัดนี้ผอมเหมือนกุงแหง
โวหารอุปลักษณ : ในที่สุดเขาก็จากกุงแหงนั้นไปอยางไมอาลัยใยดี

๓. โวหารบุคลาธิษฐาน (Personification) หมายถึง การสมมุติสิ่งที่ไมมีตัวตนไมมีกิริยาอาการ
และมิใชคนใหดูเหมือนเปนคน คือมีกิริยาอาการมีพฤติกรรมประหนึ่งวาเปนคน ในทางกวีเรียกวา Pathetic
fallacy๑๑๑ หมายความวา อารมณนึกไปไมยึดเหตุผลความเปนจริง โวหารประเภทนี้ทําใหอานแลวเกิด
ภาพขึ้นในจินตนาการ ชวยใหเขาใจเรื่องราวหรือลักษณะตางๆ ไดชัดมากยิ่งขึ้น เชน ๑๑๒
- ทุกวันนี้ขาพเจาก็ไดอาศัยหนังสือเทานั้น ที่คอยเปนเพื่อนปลอบใจใหคลายความวาวุน
ลงไดบาง ยามใดที่ขาพเจารูสึกปวดราวจนสุดแสนจะอดกลั้น ขาพเจาก็ไดอาศัยหนังสือนี่แหละที่มาคอย
ยั่วยิ้ม คอยชี้แนะหนทางที่ทําใหปลอดโปรงใจขึ้นมาบาง
- ความโลภตามมาหลอกหลอนยั่วยวน แมวาเขาพยายามจะขมตาใหหลับลง แตมันก็
ยังมากระซิบที่ขางหู กระตุนเตือนใหเขาฉวยโอกาสที่ไมแนวาชาตินี้จะไดพบอีกหรือไม

๔. โวหารย้ําความและซ้ําคํา (Identical statement and Repetition) หมายถึง การเรียบเรียง
ขอความใหมีการใชคําซ้ํากันมากกวาสองครั้งโดยเจตนา เพื่อเปนการเนนคําสําคัญอยางใดอยางหนึ่งใหมี
น้ําหนักและมีความเดนชัดมากยิ่งขึ้น โวหารซ้ําคําเปนการเลนเสียงและเนนดวยการซ้ําคํา และทําใหเกิด
ภาพ อารมณ ความรูสึก มากยิ่งขึ้น๑๑๓ ตัวอยางเชน
- เราจะตองตอสู สูกับสภาพเศรษฐกิจที่บีบรัดตัว สูกับโรคภัยไขเจ็บ สูกับศัตรูราย
ของประเทศชาติ และสูกับตัณหาเพื่อที่จะเอาชนะตนเองใหจงได
- หนาที่ของผูนําคือนํา การรีบรอนปรับ ครม. มีแตเสียกับเสีย
๑๑๐

เรื่องเดิม, หนา ๖๕.
๑๑๑
เปลื้อง ณ นคร. เรื่องเดิม. หนา ๖๙.
๑๑๒
ชํานาญ รอดเหตุภัย. เรื่องเดิม. หนา ๙๖-๙๗.
๑๑๓
เรื่องเดิม, หนา ๑๐๑.
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๑๓๙

- ปใหมนี้ ขาพเจาจะทุมเทกาย ทุมเทใจ และทุมเทสติปญญาใหถึงที่สุด เพื่อสรางผล
งานวิชาการใหเปนรางวัลของชีวิตใหจงได
๕. โวหารอธิพจน บางแหงเรียกวา โวหารอติพจน หมายถึง คํากลาวอันสูงพนเกินความจริง
แตยิ่งในทางจินตนาการ๑๑๔ เปนการกลาวโลดโผนเกินกวาที่จะเปนจริงได แตเปนการกลาวที่ใหผลทาง
ดานจิตใจ ทําใหเกิดความซาบซึ้งไปกับเนื้อความที่มีน้ําหนักมากเชนนั้น ผูอานยอมทราบดีวาคํากลาว
เชนนั้นไมมีทางเปนความจริงได แตก็ยังยอมรับฟงดวยความรูสึกที่ประทับใจ ไมถือวาเปนการพูดโกหก
แตอยางใด๑๑๕ เชน
- ผมนั่งคอยคุณอยูตรงนี้ตั้งปแลว - เขารูสึกหิวจนไสจะขาด
- เรียมร่ําน้ําเนตรถวม ถึงพรหม พาเทพเจาตกจม จอมมวย๑๑๖
๖. โวหารสัทพจน หรือ โวหารเลียนเสียงธรรมชาติ (Onomatopoeia) หมายถึง การใชคํา
เลียนเสียงที่เกิดตามธรรมชาติ ทําใหเกิดบรรยากาศ หรืออารมณความรูสึกตามทองเรื่องไดดียิ่งขึ้น เชน ๑๑๗
- ทหารเดินตบเทากันพึ่บพั่บ
- เปรี้ยง! เสียงฟาผาดังสนั่นไปทั่ว ลมกระโชกหวีดหวิวเหมือนเสียงปศาจอันนา
สะพรึงกลัว สักครูฝนเริ่มเปาะแปะๆ แลวก็กระหน่ําจั้กๆ อยางลืมหูลืมตาไมขึ้น
๗. โวหารปฏิพจน (Paradox) นักวิชาการบางคนเรียกวา ปรพากย (Antithesis)๑๑๘ บางและ
ปฏิภาคพจน๑๑๙ บาง หมายถึง การเรียบเรียงขอความใหมีเนื้อความขัดกัน ไมวาผูใชจะตั้งใจเจาะจงหรือ
ไมก็ตาม เปนขอความที่กลาวถึงสิ่งที่แปลกแตจริง หรือไมนาเปนไปไดแตเปนไปแลว ทําใหเนื้อความดู
เดนยิ่งขึ้น ตัวอยางเชน
- ใหญพริกหยวก เล็กพริกขี้หนู
- ขณะที่หัวใจของเรามีแตความเศรา จงเติมความรื่นเริงสนุกสนานลงไป
- ความรักทําใหความขี้ริ้วกลับเปนความงาม ความโงกลับเปนความฉลาด ความแก
กลับเปนความหนุม บาปกลับเปนบุญ ความซึมเซากลับเปนความแชมชื่น ใจแคบกลับเปนใจกวาง..
- ยิ่งเขาพยายามใชเงินเพื่อซื้อเสียงมากเพียงใด ดูเหมือนประชาชนก็จะยิ่งหมดศรัทธา
ในตัวเขามากเพียงนั้น
๑๑๔

เปลื้อง ณ นคร. เรื่องเดิม. หนา ๗๑.
๑๑๕
ชํานาญ รอดเหตุภัย. เรื่องเดิม. หนา ๙๘.
๑๑๖
เปนที่ยอมรับทั่วไปวา ศรีปราชญ เปนผูแตง ดู เปลื้อง ณ นคร. ประวัติวรรณคดีไทยฉบับนักศึกษา.
(กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช จํากัด, ๒๕๑๕). หนา ๑๑๙.
๑๑๗
ชํานาญ รอดเหตุภัย. เรื่องเดิม. หนา ๙๙.
๑๑๘
เรื่องเดิม. หนา ๑๐๒.
๑๑๙
วิภา กงกะนันท. เรื่องเดิม. หนา ๓๔.
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๑๔๐

ตอนที่ ๓ (๑)
พระราชอัจฉริยภาพทางดานวรรณศิลป
ในพระราชนิพนธแปลเรื่อง “นายอินทรผูปดทองหลังพระ”
ประวัติความเปนมาของหนังสือ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงแปลเรื่อง “นายอินทรผูปดทองหลังพระ” จากตนฉบับภาษา
อังกฤษเรื่อง “A Man Called Intrepid” ของ William Stevenson ซึ่งเปนหนังสือประเภทเบสตเซลเลอร
(Bestseller) มียอดจําหนายมากกวา ๒ ลานเลม๑๒๐ พระองคทรงใชเวลาวางวันละเล็กละนอยหลังจาก
ทรงจบสิ้นพระราชภารกิจ ตั้งแตวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๐ ถึง วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๒๓
รวมเวลาประมาณเกือบสามป เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแปลเสร็จ ไดพระราชทานเอกสาร
แปลเรื่องนี้แกผูทรงรูจักคุนเคยแตยังมิไดมีการจัดพิมพเผยแพรทั่วไป
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใหความสําคัญในเรื่องลิขสิทธิ์วรรณกรรม จะเห็นไดจากทรงมี
พระราชประสงคใหการเผยแพรพระราชนิพนธแปลของพระองคเปนไปอยางถูกตองตามกฎหมาย ดังนั้น
ในป พ.ศ.๒๕๒๙ พระองคจึงไดทรงมอบหมายให ม.ล.พีรพงศ เกษมศรี เอกอัครราชฑูตไทยประจํา
ประเทศสหรัฐอเมริกา ทําหนังสือติดตอขออนุญาตจากเจาของลิขสิทธิ์ และไดรับคําตอบอนุญาต เมื่อ
วันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๙ ใหจัดพิมพจําหนายเพื่อหารายไดสมทบกองทุนการกุศลตางๆ ตาม
พระราชประสงค ไดทั่วราชอาณาจักรไทย๑๒๑
ตอมาเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ ขณะที่ทรงจําเริญพระชนมายุ ๖๖ พรรษา พระ
องคทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหมีการจัดพิมพจําหนาย เพื่อหารายไดสมทบทุนมูลนิธิ
ชัยพัฒนา๑๒๒ ปรากฏวาหนังสือเลมนี้ไดรับความสนใจจากประชาชนทั่วไปอยางกวางขวาง หนังสือ
พิมพครั้งที่ ๑ จําหนายหมดภายในเวลาไมกี่วัน และตองเรงพิมพเพิ่มเติมอีกถึง ๑๔ ครั้ง รวมยอดพิมพ
จําหนายแลวเกือบสองแสนเลมภายในเวลาเพียง ๒ เดือน๑๒๓

๑๒๐

ขวัญแกว วัชโรทัย, “บทพระราชนิพนธแปลเรื่อง นายอินทรผูปดทองหลังพระ และ ติโต”. เขาถึง
ไดจาก http://www.kanchanapisek.org.th/ (17 December 2001)
๑๒๑
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. นายอินทรผูปดทองหลังพระ. (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนด
พับลิชชิ่ง จํากัด, ๒๕๓๖), หนาคํานํา.
๑๒๒
เรื่องเดิม, หนา ๕.
๑๒๓
เรื่องเดิม, หนาบรรณลักษณ .
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สังเขปเรื่อง “นายอินทรผูปดทองหลังพระ”
ตอนที่เปน “คํานํา” ของหนังสือนี้ เจาของเรื่องสําคัญคือ เซอร วิลเลียม สตีเฟนสัน (Sir William
Stephenson) หรือ นายอินทร เปนผูเขียนดวยตนเอง โดยกลาวถึงเหตุการณกอนที่สหรัฐอเมริกาจะเขา
รวมสงครามโลกครั้งที่ ๒ นายอินทรในฐานะผูแทนลับพิเศษของวินสตัน เซอรซิลล และหัวหนาสํานัก
งานรักษาความปลอดภัยอังกฤษ (British Security Coordination) ซึ่งตั้งอยูในนครนิวยอรก เปนผูสงขาว
ใหประธานาธิบดีรูสเวลท ไดทราบขอเท็จจริงวาหากอังกฤษปราชัย ภัยสงครามจะตองตอเนื่องถึงสหรัฐ
อเมริกา ดังนั้นสหรัฐอเมริกาจึงเขารวมสงครามอยางเปดเผย ขณะเดียวกันสงครามลับก็ยังคงดําเนินตอไป
อยางซับซอน และเหตุการณเหลานั้นยังคงปกปดกันมาโดยตลอด นายอินทรเห็นวาการสงครามผานมา
นานแลวไมมีเหตุผลใดๆ ที่ควรจะตองปกปดตอไปอีกแลว ทั้งควรจะนํามาเปดเผยเพื่อสดุดีเกียรติคุณของ
ผูกลาหาญที่ตองตายไปจํานวนมาก และที่สําคัญยิ่งก็คือ นายอินทรตองการใหโลกรับรูแผนลับทั้งหลาย
ที่ใชเปนปจจัยสําคัญชวยใหโลกเสรีพนจากภัยสงคราม ซึ่งไมแนใจวาจะไมหวนกลับมาอีก
เรื่องราวของ สํานักงาน บี.เอส.ซี. สลับซับซอนเปนอันมาก มีเอกสารจํานวนมากมายมหาศาลมี
เจาหนาที่บางคนรวบรวมไวเปนระเบียบ สะดวกแกการศึกษาคนควา โดยเฉพาะอยางยิ่งเปนประโยชน
มหาศาลสําหรับการเขียนหนังสือของนายวิลเลียม สตีเวนสัน (William Stevenson) ซึ่งเปนเพื่อนและเคย
รวมงานกับนายอินทร-เซอร วิลเลียม สตีเฟนสัน (Sir William Stephenson)๑๒๔ มากอน และเปนผูเรียบ
เรียงหนังสือ A Man Called Intrepid หรือ นายอินทรผูปดทองหลังพระ
ตอนที่ ๒ เปนตอน “เผยเรื่อง” เนื้อหาตอนนี้เปนสวนนําเรื่องอีกตอนหนึ่ง ซึ่ง ชารลส เฮา
วารด เอลลิส เปนผูเขียน เขาเลาถึงความเปนมาของสํานักงานรักษาความปลอดภัยอังกฤษที่นิวยอรก
(บี.เอส.ซี.) ซึ่งไดจัดตั้งขึ้นตั้งแตสหรัฐอเมริกา เอลลิส ยอมรับวา นายอินทร เปนสายสื่อพิเศษลับสุดยอด
ระหวางประธานาธิบดี รูสเวลท ของสหรัฐอเมริกา และนายกรัฐมนตรี วินสตัน เชอรชิลล ของอังกฤษ
เอลลิส ทราบเรื่องราวความลับของสํานักงาน บี.เอส.ซี. มากมาย และเก็บความลับสําคัญเหลานั้น
มาไดนานกวาสิบป เขาไดปรึกษาหารือกับนายอินทร อยางกวางขวาง และในที่สุดก็เห็นดวยกับ วิลเลียม
สตีเวนสัน ที่จะเปดเผยเรื่องของนายอินทร และสํานักงาน เพราะจะมีผลไดมากกวาผลเสีย เขาไดมอบ
เอกสารของ บี.เอส.ซี. จํานวนมากแก วิลเลียม สตีเวนสัน เพื่อประกอบการเขียนหนังสือเรื่องนี้ เอลลิส
เปนผูแนะนําใหนายกรัฐมนตรีเชอรชิลล ประกาศเกียรติคุณของนายอินทร และสํานักงาน บี.เอส.ซี. ของ
นายอินทรวา “เราแนใจได ไมเคยมีการกระทําใดๆ ในนิยายหรือในประวัติศาสตร อันเปนเรื่องของ
ปุถุชนที่จะเกินความสูงสงของวีรกรรมและความกลาหาญของบุคคลเหลานี้” ๑๒๕
๑๒๔

วิลเลียม สตีเวนสัน (William Stevenson) ผูแตงหนังสือเรื่องนี้กับ เซอร วิลเลียม สตีเฟนสัน
(Sir William Stephenson) คือ “นายอินทร” บุคคลสําคัญในหนังสือนี้ มีชื่อที่คลายคลึงกันมาก ทั้งๆ ที่มิไดเปน
ญาติกัน ทําใหผูอานบางคนเกิดความสับสน และหลายคนเขาใจผิดวาเปนคนเดียวกัน
๑๒๕
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. เรื่องเดิม. หนา ๑๒.
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๑๔๒

เนื้อหาละเอียดของหนังสือซึ่งหนากวา ๖๐๐ หนา เรียบเรียงโดย วิลเลียม สตีเวนสัน มีทั้งหมด ๖
ภาค รวม ๔๙ บท มีสาระโดยสังเขปดังนี้ ๑๒๖
กลาวถึงความรวมมือทางสงครามจารกรรมระหวางอังกฤษกับสหรัฐ ที่ไดรวมกันตอตานการ
ขยายอํานาจของเยอรมันยุคนาซี โดยมีนายอินทรเปนผูประสานระดับสูง เรื่องราวตางๆ ที่ผูเขียนเลือกมา
เปดเผยโดยไดรับการตรวจสอบวาถูกตองตามขอเท็จจริงดวยตัว “นายอินทร” เอง บางเรื่องนาทึ่งยิ่งกวา
นิยายสายลับที่แตงขึ้นเสียอีก เชน ปฏิบัติการขโมยเครื่องใส-ถอดรหัสลับ “เอนิกมา” อันทันสมัยที่สุด
ของเยอรมัน ซึ่งฮิตเลอรภูมิใจมากวาขาวตางๆ ที่สงดวยเครื่อง “เอนิกมา” จะไมมีผูใดสามารถแปลความ
ได แต “นายอินทร” สามารถวางแผนขโมยเครื่องได โดยฝายเยอรมันไมระแคะระคายเลย จึงเปนกาว
แรกที่ทําใหหนวยจารกรรมของ “นายอินทร” สามารถสืบขาวสําคัญๆ ของฝายเยอรมันไดสําเร็จ นอกจาก
นั้นยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติอยางกลาหาญของ “มาเดอแลน” สายลับของ “นายอินทร” ที่เสี่ยงชีวิต
เขาไปในแดนขาศึกแลวสงขาวให “นายอินทร” ตลอดจนการปฏิบัติการของสาว “ซินเธีย” สายลับ
อังกฤษแสนสวยที่ใชเสนหของตน ลวงความลับเกี่ยวกับการถอดรหัสจากนักการทูตฝายขาศึกไดสําเร็จ
นายอินทรหรือ Sir William Stephenson ซึ่งตอมาไปเปนหัวหนาฝายจารกรรมในสงครามโลก
ครั้งที่ ๒ เจาของรหัสลับ Intrepid ในสงครามโลกครั้งที่ ๑ เปนทหารอาสาสมัครไปแนวหนา ไดรับภัย
จากแกสพิษในสงครามจนเกือบทุพพลภาพ แตดวยเลือดนักสู เขาพยายามจนไดกลับไปเปนทหารนักบิน
อีกครั้งหนึ่ง เขาไดเขียนรายงานเกี่ยวกับคายกักกันของฝายขาศึกจากประสบการณที่เคยถูกจับ เปนเหตุ
ให นายพลเรือเอก บลิงเกอร ฮอลล เกิดสนใจนายอินทร และตอมาไดเรียกนายอินทร กลับจากลอนดอน
เพื่อมาชวยปฏิบัติราชการลับ ซึ่งนายพลฮอลล แหงอังกฤษ และ บิล โดโนแวน แหงอเมริกา ไดดําเนิน
การดานราชการลับตอ และเฝาจับตาดูความเคลื่อนไหวของพวกนาซีเยอรมัน นายอินทรและพรรคพวก
ยังคงติดตามพฤติกรรมของฮิตเลอรตอไป พวกเขาพยายามศึกษาเกี่ยวกับรหัสลับที่เยอรมันใชผานเครื่อง
เอนิกมา เพื่อจะไดตีความขาวสารที่ดักฟงไดอยางถูกตอง เพื่อจะไดเตรียมการปองกันประเทศของตนได
ทันทวงที ดวยการประสานงานของนายอินทร ทําใหอังกฤษและอเมริกาไดรวมมือกันอยางลับๆ ในการ
เตรียมตัวรับสงครามอันจะเกิดขึ้น โดยอเมริกาพยายามหาความลับของเครื่องเอนิกมาแบบญี่ปุน อังกฤษก็
หาขอมูลขอเอนิกมาแบบตาง ๆ ของนาซีเยอรมัน ในขณะที่ฮิตเลอรลอบผลิตอาวุธตางๆ มากมาย โดยใช
โรงงานผลิตเครื่องใชที่ทําดวยเหล็กเปนแหลงผลิต การกระทํานี้ไมรอดพนการลวงรูของนายอินทรและ
พรรคพวกไปได
๑๒๖

สรุปใจความสําคัญจาก ๑) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, ทรงแปล. นายอินทรผูปดทองหลัง
พระ (อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง : กรุงเทพฯ, ๒๕๓๖, ๖๐๓ หนา). ๒) “อันเนื่องมาจากพระราช
นิพนธแปลเรื่อง นายอินทรผูปดทองหลังพระ.” เพ็ญพระพิริยะเกินจะรําพัน. (สํานักพิมพประกายพรึก,
กรุงเทพฯ : ๒๕๓๑) หนา ๘๐-๘๗. และ ๓) ขวัญแกว วัชโรทัย “บทพระราชนิพนธแปลเรื่องนายอินทรผูปด
ทองหลังพระ.” เขาถึงไดจาก http://www.kanchanapisek.org.th/ (17 December 2001)
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เมื่อเยอรมันประกาศสงครามกับอังกฤษ ในขณะที่อเมริกายังไมรวมสงครามดวยนั้น นายอินทร
และพรรคพวกไดติดตอกับประธานาธิบดีรูสเวลทตลอดเวลา และประสานงานระหวาง FBI ของอเมริกา
และ BSC ของอังกฤษ การประสานงานของนายอินทรและพรรคพวกนี้กอใหเกิดความเขาใจอันดี และ
ทําใหอังกฤษไดรับความชวยเหลืออยางไมเปนทางการจากสหรัฐอเมริกา วิธีทํางานของคนกลุมนี้นอกจาก
การสืบขาวแลว บางครั้งอาจจะตองมีการปลอยขาวลวงศัตรูและบางครั้งจะตองใชแบบ “กลซอนกล”
จากการที่ญี่ปุนโจมตีเพิรล ฮาเบอร ทําใหสหรัฐประกาศสงครามไดอยางเปดเผย และจากการที่
ฮิตเลอรทําพลาดในการประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกา ทําใหสหรัฐสามารถจัดการทางดานยุโรปได
อยางเต็มที่ และแผนปลุกยุโรปใหลุกเปนไฟเพื่อตอตานนาซีไดรับความสําเร็จ โดยเฉพาะการตอตาน
นโยบายกลืนชาติของฮิตเลอร ที่มีหลัก ๓ ประการ คือ การทําใหชนชาตินั้นกลายเปนเยอรมัน ซึ่งจะตอง
เลือกเผาพันธุบริสุทธิ์ การเนรเทศหรือกําจัดพวกที่ไมตองการ รวมทั้งปญญาชน และการนําผูที่มีเลือด
เยอรมันบริสุทธิ์มาตั้งรกรากในที่ที่วางเหลานี้
กลาวโดยสรุป การทําสงครามมี ๒ ดาน คือการทําสงครามโดยพึ่งพาอาศัยวิทยาการและผูเชี่ยว
ชาญทางวิทยาศาสตร และในอีกดานหนึ่ง คือการมีสงครามลับซึ่งตองอาศัยสัญชาตญาณในการหยั่งรูและ
ตัวบุคคลเปนหลัก สันติภาพในอนาคตจะขึ้นอยูกับการควบคุมผสมผสานของทั้งสองดานนี้ หนังสือเลมนี้
ไดเปดเผยเบื้องหลังปฏิบัติการของหนวยกลาตายของ “นายอินทร” มากมายหลายเรื่อง เชน เบื้องหลังการ
ชวยเหลือนักวิทยาศาสตรชั้นหัวกระทิออกจากดินแดนยึดครองของนาซี การขัดขวางมิใหเยอรมันคิดคน
ระเบิดปรมาณูไดสําเร็จ การวางแผนปฏิบัติการทางยุทธศาสตรเพื่อตอตาน การยึดครองทวีปยุโรป อเมริกา
และแอฟริกา ของนาซี
“นายอินทร” เขียนไวในคํานําหนังสือเลมนี้วา เหตุผลที่เขายินยอมใหวิลเลียม สตีเวนสัน นําเรื่อง
ราวเหลานี้มาเปดเผย ก็เพื่อเปนการสดุดีผูที่ไดตอสูเพื่อชาติเปนจํานวนมาก แตนอยคนที่จะไดรับการกลาว
ขวัญถึง นอกจากชื่อที่บันทึกในเอกสารลับ สวนใหญที่รอดตายก็กลับมาประกอบอาชีพธรรมดา โดยไมได
รับเกียรติหรือรางวัลใดๆ คนที่ไดรับการกลาวถึงในหนังสือเลมนี้ เปนเพียงสวนนอยในจํานวนคนเปน
กองทัพมหึมา เรื่องราวของ “นายอินทร” และผูรวมงานของเขา เปนตัวอยางของบุคคลพิเศษที่มีความ
กลาหาญ เสียสละ ผูยอมอุทิศแมชีวิต เพื่อความถูกตอง ความยุติธรรม เสรีภาพและสันติภาพ อันเปนที่
รักยิ่งของพวกเขา ทั้งนี้โดยไมหวังใหใครรับรู หรือหวังลาภยศคําสรรเสริญเยินยอใดๆ ทั้งสิ้น พวกเขานี้
คือ “ผูปดทองหลังพระ” โดยแทจริง
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วรรณศิลปในพระราชนิพนธแปล “นายอินทรผูปดทองหลังพระ”
ดังไดกลาวแลววาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงไวซึ่งพระปรีชาสามารถทางดานการพระราช
นิพนธ ทั้งภาษารอยแกวและรอยกรอง เปนที่ประจักษของพสกนิกรทั่วไป โดยเฉพาะทางดานวรรณศิลป
อันไดแก การเลือกใชคํา และสํานวนโวหารในหนังสือพระราชนิพนธแปลหลายเรื่อง กลาวเฉพาะเรื่อง
“นายอินทรผูปดทองหลังพระ” ม.ล.ทวีสันต ลดาวัลย กลาวถึงพระปรีชาสามารถทางดานการใชภาษา
ของพระองคไวตอนหนึ่งวา
“...เพียงการตั้งชื่อเรื่องก็จะเห็นพระอัจฉริยภาพในการแปลแลววา ทรงเลือกคําและสํานวนไทยๆ
ที่กินความกวาง และชวนใหผูอานติดตามมากกวาจะตั้งชื่อตรงตามภาษาเดิม ถาผูอานไดอานตลอดเรื่อง
ยิ่งจะไดรูซึ้งพระปรีชาญาณในดานภาษาทั้งภาษาไทยและภาษาตางประเทศ ตลอดจนวิธีการถายทอดจาก
ภาษาหนึ่งมาสูอีกภาษาหนึ่ง เรื่องนี้เปนสารคดีที่ยาวมาก มีเนื้อหาเปนวิชาการและสลับซับซอนมาก ทรง
ทําใหเรื่องหนักกลายเปนเรื่องเบาและนาสนใจ ดวยการที่ทรงใชสํานวนแบบไทยๆ บางครั้งก็แฝงดวย
พระอารมณขัน” ๑๒๗
คณะกรรมการวิจัย ของมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย ก็ไดกลาวถึงพระปรีชาสามารถทางดาน
การใชภาษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไวคลายคลึงกัน ดังขอความตอนหนึ่งที่วา
“คุณคาทางดานภาษาและวรรณศิลปจากพระราชนิพนธเรื่อง “นายอินทรผูปดทองหลังพระ”
มีมากมายตั้งแตการตั้งนามเรื่อง... กลวิธีการแปล กลวิธีถายทอดเนื้อหา ความคิด ตลอดจนการเลือกสรร
คํามาใช ลวนแตประณีตละเอียดลออละรอบคอบ เปนการผสมผสานหลากหลายลีลาซึ่งมีปรากฏในพระ
ราชนิพนธ”๑๒๘
เนื่องจากพระราชนิพนธเรื่อง “นายอินทรผูปดทองหลังพระ” เปนหนังสือที่มีความยาวมากกวา
๖๐๐ หนา และอุดมดวยภาษาที่ไดทั้งอรรถรสและสุนทรียรส การยกตัวอยางในบทวิเคาะหตอไปนี้
จึงเปนแตยกมาใหเห็นพอสังเขปเทานั้น

๑. การใชศิลปะและความพิถีพิถันในการตั้งชื่อหนังสือ
เมื่อไดวิเคราะหชื่อของบทพระราชนิพนธแปลคือ “นายอินทรผูปดทองหลังพระ” ซึ่งแปลมาจาก
หนังสือชื่อ “A Man Called Intrepid” จะพบวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงตั้งชื่อพระราชนิพนธ
แปลอยางพิถีพิถัน ทรงเลือกใชคําที่มีความหมายล้ําลึก เปนคําที่มีพลังทั้งทางเสียง และความหมาย
สอดรับกับเนื้อหา บทบาทของบุคคลสําคัญในหนังสือ และแนวคิดของเรื่อง เปนชื่อที่มีความสัมพันธกับ
คานิยมแบบไทยๆ และที่สําคัญยิ่งคือตรงกับพระราชปณิธานในการบําเพ็ญพระราชกรณียกิจของพระองค
อีกดวย
๑๒๗

ทวีสันต ลดาวัลย. “พรอมพระปรีชาญาณดานภาษา.” เพ็ญพระวิริยะเกินจะรําพัน. (กรุงเทพฯ :
ประกายพรึก, ๒๕๓๑). หนา ๑๕๗.
๑๒๘
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว : พระราชอัจฉริยะทางภาษาที่ปรากฏ
ในพระราชนิพนธแปล “นายอินทรผูปดทองหลังพระ” . (กรุงเทพฯ : เอกสารสําเนา, ๒๕๓๙). หนา ๑๔๖.
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คําวา “Intrepid” ๑๒๙ เปนรหัสลับของเซอร วิลเลียม สตีเฟนสัน (Sir William Stephenson) ซึ่ง
เปนบุคคลที่มีบทบาทสําคัญมากในสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง แตคนทั่วไปมักจะไมรูจักบุคคลผูนี้ พฤติ
กรรมของเขาจึงเปรียบเสมือนกับคนปดทองหลังพระ คํานี้มีความหมายวา “ไมรูจักกลัว ไมรูจักหวาด
กลาหาญแตไมเหี้ยม สูศัตรูทั้งภายนอกภายในอยางไมทอถอย ไมนอยใจ ไมหยุดยั้ง รุกรันฟนฝา” ๑๓๐
รหัสลับดังกลาวนับเปนชื่อที่เหมาะแกการใชเปนสายลับในยามศึกสงคราม พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงมีพระปรีชาสามารถอยางยิ่งในการที่ทรงเลือกใชคําวา “นายอินทร” ซึ่งเปนชื่อแบบไทยๆ
นอกจากนั้นที่นาชื่นชมอยางมากก็คือ เสียงของคําวา “อินทร” ก็คลายกับเสียง “In-” ซึ่งเปนพยางคแรก
ของคําวา “Intrepid” ซ้ําคําวา “ปด” ของภาษาไทย ก็ใกลเคียงกับพยางคทาย คือ “-pid” ทําใหเปน
เสนหนาอานมากยิ่งขึ้น ยิ่งไปกวานั้นทรงใชคําวา “ผูปดทองหลังพระ” เปนคําขยายชื่อบุคคลสําคัญของ
เรื่อง ก็ยิ่งดึงดูดความสนใจของผูอานมากขึ้นอีก
คําวา “ปดทองหลังพระ” เปนคําที่ไดยินไดฟงกันอยูทั่วไปในสังคมไทย เพราะการ “ทําบุญ
ปดทองพระพุทธรูป” นั้นเปนคานิยมของพุทธศาสนิกชนทั้งหลาย สวนใหญมักจะปดทองทางดานหนา
ของพระพุทธรูปเพราะสะดวก ทําใหองคพระพุทธรูปสวยงาม และใครๆ ก็มองเห็น แตสวนหนึ่งอาจจะ
คิดในทางตรงกันขาม คือ จะออมไปปดทองดานหลังขององคพระพุทธปฏิมา เพราะตองการใหพระ
พุทธรูปสวยงามหมดตลอดทั้งองค แมจะไมคอยมีใครพบเห็น แตก็เปนความภาคภูมิใจของผูที่ไดทําบุญ
ปดทองพระพุทธรูป
ชื่อ “นายอินทรผูปดทองหลังพระ” เปนคําที่มีความหมายตรงกับพฤติกรรมและบทบาทสําคัญ
ของ เซอร วิลเลียม สตีเฟนสัน ผูอยูเบื้องหลังชัยชนะอันยิ่งใหญของฝายสัมพันธมิตรในสมัยสงครามโลก
ครั้งที่สอง กระนั้นความเปนสายลับของเขาทําใหเขาไมสามารถเปดเผยบทบาทยิ่งใหญของตนเองได จึง
แทบจะไมมีใครรูจักตัวของเขา เขาจึงควรคูกับคําวา “ปดทองหลังพระ” โดยแท สําหรับคนไทยที่ได
อานชื่อพระราชนิพนธนี้ ก็ยอมจะฉงนสนเทหวาเหตุใดพระราชนิพนธแปลจึงใชชื่อเปนแบบไทยเชนนั้น
นาติดตามอานตอไป เพื่อจะไดทราบวาเนื้อหาสาระจะเหมือนหรือแตกตางไปจากที่คนไทยคุนเคยหรือไม
หรืออยางไร สิ่งเหลานี้เปนศิลปะการตั้งชื่อที่ควรแกการชื่นชมในพระปรีชาสามารถทางดานศิลปะการใช
ภาษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว

๑๒๙

ในดิกชันนารี ไดใหความหมายไวดังนี้ Intrepid : fearless, undaunted, courageous, heroic,
gallant, valorous (Weekley, Ernest and Anne Scott. New Gem Dictionary. (London : Collins Clear –
Type Press, 1961). P.278.
๑๓๐
สตีเฟนสัน. เรื่องเดิม, หนา ๑๔๙.
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๒. การเลือกใชรูปแบบคําประพันธ
หนังสือเรื่อง “A Man Called Intrepid” เปนภาษารอยแกวเกือบทั้งหมด มีภาษารอยกรองปน
บางเล็กนอย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแปลเปนภาษารอยแกวและรอยกรอง ตามแบบของตนฉบับ
เฉพาะที่โดเดนเปนพิเศษ ไดแกตอนตอไปนี้
๑) ตอนตนของหนังสือกอนถึงหนาสารบัญ มีลักษณะเปนความนําของหนังสือ ผู
เขียนคือ วิลเลียม สตีเวนสัน (William Stevenson) ไดนําเอาบทประพันธตอนหนึ่งของกวีอังกฤษชื่อ
วิลเลียม เวิรดสเวิรท (William Wordsworth) มาใสไวเพื่อเปนการนําเขาสูหนังสือเลมนี้ คือ
“Who is the happy Warrior…
That every man in arms would wish to be ?
-It is the generous spirit….
Who, doomed to go in company with Pain,
And Fear, and Bloodshed..
Turns his necessity to glorious gain…
And in himself possess his own desire…
And therefore does not stoop, nor lie in wait
For wealth, or honours, or for worldly state…
And, through the heat of conflict, keeps the law
In calmness made, and sees what he foresaw.”๑๓๑
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ทรงแปลขอความสวนนี้เปนบทรอยกรองดวยเชนเดียวกันโดยทรง
ใชกลอนสุภาพที่ไพเราะทั้งรสคํา และรสความดังตอไปนี้
“ นักรบใด ใจมั่น พลันเริงรา
สูสุดฤทธิ์ ในกิจ ทั้งหนักเบา
เปนเกลอกับ ทุกขกลา แสนสาหัส
ถึงขามจิต โลหิตซับ กับพสุธา
แลเห็นความ ลําเค็ญ เปนประโยชน
ตั้งจิตไว ไมพรั่น ดวยมั่นคง
ไมยอมลด กายใจ ใหต่ําตอย
๑๓๑

ถวนทหาร ปรารถนา เปนเชนเขา
ยอมรับเอา ดวยมโน อันโอฬาร
อันตราย สารพัด ไมหนายหนา
ใจเย็นได ไมวา หวั่นพะวง
อันชวงโชติ ชวลิต นาพิศวง
และอาจอง ทนงรัก ศักดิ์แหงตน
เพื่อจะคอย ตวงตัก แมสักหน

Stevenson, William, A Man Called Intrepid. The Secret War 1939-1945, The International
Bestseller. London : Sphere Books Limited. 1978, p.42.
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ซึ่งยศศักดิ์ อัครฐาน ศฤงคารคน
กฎอันใด แมวางไว ในยามสงบ
ดําเนินตาม ที่เห็นชัด ในหัทยา

หมายเทิดผล คือความดี ที่ศรัทธา
ปองเคารพ ชูเชิด ใหเจิดจา
วาเปนภา- ระเลิศ ประเสริฐจริง” ๑๓๒

๒) ตอนเริ่มตนใหมในแตละภาค ผูเขียนมักจะนําคําประพันธที่มีชื่อเสียงมาไวเปนการ
นําเขาสูสาระในภาคนั้นๆ ขอความใดเปนภาษารอยกรอง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ทรงพระราช
นิพนธเปนรอยกรองดวย เชน ภาคที่สอง ผูเขียนนําเอา Ballad ของ Sir Andrew Barton มานําไวดังนี้

Fight On
“Fight on, my men, Sir Andrew says,
A little ime hurt, but yet not slaine,
lle but lye downe and bleede awhile,
And then ile rise and fight againe” ๑๓๓
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงแสดงพระปรีชาสามารถ ใหเปนที่ประจักษแกพสกนิกร ดวย
การทรงแปลเปนภาษาไทยทั้งรอยแกวและรอยกรอง ที่ไพเราะ ไดอรรถรสกระทบหัวใจ ดังนี้
ออกขุนอันดรูจึงกลาววา “นักรบทั้งหลาย, สูเจาจงยุทธนาการสูตอไป บาดแผลที่
กายตูขานั้นเพียงเล็กนอย ตูขายังหาไดถูกพิฆาตถึงแกชีวิตไม ตูขาจักเอนกายและหลั่งโลหิตเพียงชั่วขณะ
แลวจึงอุฏฐาการเขาสัประยุทธไปดั่งเดิม
ออกขุนอันดรูวา
“เหลาทหารกลา, สูตอไป
แผลเราไมเทาไร
ไมถูกฆาถึงอาสัญ
เอนหลังลงเสียหนอย
ปลอยเลือดไหลคงหายพลัน
แลวจักลุกโรมรัน
เขาสัประยุทธดุจดั่งเดิม๑๓๔
๓) ตอนที่เปนเนื้อหา จะมีบางตอนที่ผูเขียนไดแทรกภาษารอยกรองไวบางเพื่อสรางสี
สันและบรรยากาศใหเกิดความประทับใจนาอานขึ้นอีก
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ทรงพระราช
นิพนธเปนบทกลอนที่ไพเราะ ไดแรงบันดาลใจกวาภาษาเขียนรอยแกวธรรมดาทั่วไป เชน
แลนไป เถิดรัฐ นาวา !
มนุษยชาติ ถวนทั่ว ทุกพรรณ
๑๓๒

สหพันธ เภตรา แข็งขัน !
ทั้งความหวัง ความหวั่น ในอุรา

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. เรื่องเดิม. หนา ๓๕.
เรื่องเดิม. หนา ๑๓๕.
๑๓๔
เรื่องเดิม, หนาเดิม.
๑๓๓
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พากัน ไมหาย ใจมอง
แลนไป เถิดรัฐ นาวา

๑๔๘

มุงจอง อาศัย วาสนา
จนกระทั่ง ถึงทา สวัสดี๑๓๕

๓. การเลือกแนวคิด (Theme)
ดังไดกลาวแลววา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแปลความนํา๑๓๖ โดยใชคําประพันธ
ประเภทกลอนสุภาพ ใครก็ตามที่ไดอานความนํานี้แลวยอมจะมองเห็นแนวคิด ซึ่งเปนอุดมการณของ
เรื่องอยางชัดเจน กลาวโดยสรุป “การตอสูกับภยันตรายนานดวยความมุงมั่นและปราศจากความไหว
หวั่นใดๆ เพื่อธํารงไวซึ่งคุณความดีและศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย”
แนวคิดของเรื่องดังกลาวตรงกับพระราชปณิธานแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการบําเพ็ญ
พระราชกรณียกิจ จะเห็นไดจากขอมูลที่เปนหลักฐานอางอิงไดหลายประการ เปนตนวา สาระสําคัญของ
เพลงพระราชนิพนธ “ความฝนอันสูงสุด” และ “เราสู” เปนตน หรือแมแตในเพลงพระราชนิพนธของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ชื่อ “ตามรอยเทาพอ” ก็เห็นไดชัดเจนวามีเนื้อหาสาระที่
มุงเนนอุดมการณของการทํางานเพื่อสาธารณประโยชน เพื่อสังคม และเพื่อประเทศชาติอยางแทจริง แม
เสนทางที่กาวผานไปจะเต็มไปดวยขวากหนาม สรางความเจ็บปวดเสียเลือดเนื้อ และอาจถึงขั้นเสียชีวิตก็
ไมรูสึกทอถอยหวาดหวั่น๑๓๗
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสตอนหนึ่งวา
“งานทุกอยางมีดานหนาและดานหลังเหมือนเหรียญบาท
งานดานหนานั้นมีคนทํากันอยาง
เยอะแยะ และมีคนแยงกันทําเพราะมีผลเห็นไดชัด และก็ปูนบําเหน็จกันไดอยางเต็มที่ แตงานดานหลังที่
ไมปรากฏตอสายตาของคน ตองเปนคนที่เขาใจงานและหนาที่ของตัวจริงๆ ถึงจะทําไดและตองเสียสละ
ดวยเพราะงานดานหลังเปนงาน ปดทองหลังพระ ถาทําดีแลวตองไมใหเห็นปรากฏและตองยอมรับวาไม
ไดอะไรตอบแทนเลย นอกจากความภาคภูมิใจในการทํางานในหนาที่ของตน” ๑๓๘
จากพระราชดํารัส พระราชกรณียกิจ และผลการวิเคราะหดังกลาว ทําใหเกิดความตระหนักใน
พระราชประสงคแหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการที่ทรงเลือกเรื่อง “A Man Called Intrepid”
ของ William Stevenson ซึ่งเปนหนังสือที่มีแนวคิด (theme) และเนื้อหาสาระตรงตามพระราชปณิธาน
ของพระองค นั่นคือ ทรงตองการใหพระราชนิพนธแปลเปนแรงบันดาลใจในการทํางาน และการดําเนิน
ชีวิตของพสกนิกรชาวไทย เพื่อความเจริญรุงเรือง มั่นคง ทั้งของสวนตน สวนรวม และประเทศชาติ
๑๓๕

เรื่องเดิม, หนา ๒๑๔.
๑๓๖
หมายถึงบทประพันธของ วิลเลียม เวิรดสเวิรท (William Wordsworth) ดังกลาวแลว
๑๓๗
โปรดดูเนื้อเพลงพระราชนิพนธทั้งสามเพลงในภาคผนวก หนา……
๑๓๘
พระราชอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดานเทคโนโลยีสารสนเทศ [ออนไลน] เขา
ถึงไดจาก http://www.kanchanapisek.org.th. (1 December 2001)
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๔. พระปรีชาสามารถทางดานการใชคํา
เมื่อไดวิเคราะหลักษณะของ “คํา” ในพระราชนิพนธแปลเรื่อง “นายอินทรผูปดทองหลังพระ”
แลว จะพบพระปรีชาสามารถเดนชัดในการใชคําประเภทตางๆ อยางเหมาะสม ดังตอไปนี้

๔.๑ การใชคํามีพลัง (Powerful Word)
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเลือกใชคําไทยๆ ที่มีพลังเพื่อกระตุนอารมณและความรูสึกได
อยางเหมาะสม ดังจะเห็นไดจากการเลือกวลีที่นํามาเปนชื่อหนังสือ
คําวา “Intrepid” ๑๓๙ ซึ่งเปนรหัสลับของสตีเฟนสัน เปนตัวอยางที่ดีของการที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูทรงมีพระปรีชาสามารถมากในการเลือกใชคําอยางพิถีพิถันทําใหทรงไดคําที่มีพลัง ทั้งทางเสียง
และความหมาย นับเปนตัวอยางของพระราชอัจฉริยภาพที่เดนชัดประการหนึ่ง๑๔๐
ตอไปนี้เปนตัวอยางสวนหนึ่งของการใชคําที่มีพลัง
ตารางเปรียบเทียบคํามีพลังที่ทรงใชกับคําในตนฉบับเดิม
คํา
การตบเทา

reckless and
impassioned

ขอความ
รุสเวลทวาดภาพ “การตบเทาบุกเขาย่ํายีทั้งโลกดวยทหารจํานวนสิบลานคน
และเครื่องบินสามหมื่นลํา” อันเปนแผนของฮิตเลอร (น.๒๓๕)
He pictured Hitler’s march of invasion across the earth with ten
million soldiers and thirty thousand planes.” (p.188.1)
การขอรองฮิตเลอรเทากับขอรองจอมมารนั่นเอง. (น.๕๕๗)
“An appeal to Hitler is an appeal to the Devil. (p.477.4)
…หลังจากที่ฮิตเลอรเขาโจมตีสหรัฐอยางบาบิ่น และ บาคลั่ง และถึงแมขาว
จากสนามจะนามืดมนเพียงไร ... (น.๗๙๕)
… after Hilter’ s reckless and impassioned attack on the United States,
and despite all the gloomy war news, … (p.333.3)

ขบแตก
were broken

ตอนสงครามรหัสลับที่ฝายขาศึกใชเคยถูกขบแตก (น.๗)
It is common knowledge now that enemy codes were broken. (p.xviii.4)

march

จอมมาร
Devil
บาบิ่น และบาคลั่ง

๑๓๙

Intrepid : fearless, undaunted, courageous, heroic, gallant, valorous (Weekley, Ernest and
Anne Scott. New Gem Dictionary. (London : Collins Clear – Type Press, 1961). P.278.)
๑๔๐
โปรดอานศิลปะการตั้งชื่อพระราชนิพนธแปลเรื่องนี้ หนา...................
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คํา
มัจจุราช
Death

๑๕๐

ขอความ
พวกอังกฤษ ซึ่งตกอยูใตการคุกคามโดยตรงที่จะถูกทําลายใหสิ้นซาก ไดแตคิด
ถึงปจจุบัน มัจจุราชดิ่งลงจากฟาอยางไมมีปไมมีขลุย. (น.๕๗๐
The English. under the threat of direct annihilation, could think only of
today. Death plunged out of the sky, unheralded. (p.488.3)

ถูกถลุงโจมตีอยาง
ไมปรานีปราศรัย

จากผูบัญชาการทหารคนหนึ่งในตะวันออกกลาง ขุนศึก อีกคนหนึ่งรายงานคะ
แนวาสองในสามของกองเรือในทะเลเมดิเตอรเรเนียนไดรับความเสียหาย เพราะ
ถูกฝายอักษะ ถลุงโจมตีอยางไมปรานีปราศรัย ในการปฏิบัติการใกลเกาะครีต
(Crete). (น.๓๑๖)
had been damaged
from another, an estimate that two-thirds of the mediterranean Fleet had
been damaged by a merciless, Axis pounding during operations around
Crete. (p.260.2)

โคงหักมุม
hairpin bend

กาบซิกถือปนสเต็น (Sten) ใตเสื้อฝนที่พาดอยูบนแขนของเขา ขณะที่เขายืน
คอยอยูที่ โคงหักมุม ที่ชานเมืองพราค ... (น.๔๖๐)
Gabcil carried a sten under the raincoat draped over his arm as he
stood waiting at the hairpin bend outside Prague, ... (p.390.5)

๔.๒ การใชคําโบราณ (Obsolete)
จากตัวอยางตอไปนี้ จะเห็นวาพระบาทสมเด็จทรงเลือกใชคําเกาๆ ในบทประพันธที่มีชื่อเสียง
ของผูอื่นซึ่งผูเขียนยกมาประกอบ ทําใหไดบรรยากาศและดูสมจริงวาเปนคําประพันธของเกาที่นํามาแทรก
ไวในหนังสือ เชน คําวา ออกขุน สูเจา ตูขา ยุทธนาการ อุฏฐาการ สัประยุทธ วสุธา เลณฑุ
อีหรอบ ปวงสหาย ตัวสูเอง ฯลฯ ในคําประพันธตอไปนี้
ออกขุนอันดรูจึงกลาววา “นักรบทั้งหลาย, สูเจาจงยุทธนาการสูตอไป บาดแผลที่กาย
ตูขานั้นเพียงเล็กนอย ตูขายังหาไดถูกพิฆาตถึงแกชีวิตไม ตูขาจักเอนกาย และหลั่งโลหิตเพียงชั่ว
ขณะแลวจักอุฏฐาการเขาสัประยุทธไปดั่งเดิม”
ออกขุนอันดรูวา
“เหลาทหารกลา. สูตอไป
แผลเราไมเทาไร
ไมถูกฆาถึงอาสัญ
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เอนหลังลงเสียหนอย
แลวจักลุกโรมรัน

ปลอยเลือดไหลคงหายพลัน
เขาสัประยุทธดุจดั่งเดิม”๑๔๑

“ไมมีมนุษยใดเปนเกาะ ครบบริบูรณลําพังตน
มนุษยแตละคนเปนภาคของทวีป, เปนสวน
ของวสุธา แมวา เลณฑุ สักกอนหนึ่งถูกสาครซัดหลุดไป
อีหรอบ ก็หดลดลง เหมือนหนึ่งวาตะโหงกหัวแหลมถูกซัดขาดไป
เหมือนหนึ่งวาคฤหาสนของปวงสหายสูเจา หรือของสูเจา เองถูกซัดหายไป :
มรณกรรมไมวาของมนุษยใด ยอมทําให ตูขา หดลดลง เพราะ
ตูขา ผูกพันอยูกับมนุษยชาติ ; ดั่งนั้นจึง
อยามาถามเลยวาย่ําระฆังวังเวงใหผูใด
ระฆังนั้นย่ําใหตัวสูเอง”๑๔๒

๔.๓ การใชคําคะนอง (Slang)
เปนที่นาสังเกตวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงไวซึ่งพระปรีชาสามารถมากทางดานการใช
คํานองซึ่งเปนคําที่สามัญชนทั่วไปใชกันอยูในแตละยุคสมัยไดอยางมีรสชาติและกลมกลืน แสดงถึงความ
เปนพหูสูตของพระองค ที่ทําใหทรงใชคําไดดีทั้งศัพท “สูง” และ ศัพท “คะนอง” ของประชาชน
ตารางเปรียบเทียบการใชคําคะนองแบบไทยกับคําในภาษาเดิม
คํา

ผูฉาวโฉ
notorious
พับผา
Christ Almighty

๑๔๑
๑๔๒

ขอความ
“นายพักเอก โดโนแวน ผูฉาวโฉ ซึ่งตอมาไดกอตั้งแกงคจารกรรม
โอ.เอ็ส.เอ็ส. อันเลวทราม …” (น.๒๘๕)
“... the notorious Colonel Donovan who later created the infamous
OSS spy-ring. (p.234)
ผมจึงวา พับผา ... ถาเราจายเงินใหพวกคุณ เปนเงินปอนดเกของอังกฤษ
จะวายังไง. (น.๔๗๖)
So I said Christ Almighty – how about us paying you off in phoney
british pounds? (p.405.2)

กาพยเรื่องออกขุนอันดรู บารตัน (น.๕๘๘)
จากดิโวชันส ของ จอหน ดันน (Devotinos, John Donne) (น.๕๘๘)
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คํา
ยู ไอ เซด
ไอรูหมดโวย!.

ขอความ
วันหนึ่งเขาเรียกใหเรามาเรียงแถว เพราะเขาไดพบคนแหกคุก. เขาตะเบ็งเสียง
วา “ยูนึกวาไอไมรูอะไรกําลังเกิดขึ้น แตอยาใหเซดเลยไอรูหมดโวย!. (น.๓๑)
“... One day he lined us up because he’d uncovered and escape plan.
You, I,
‘You think I know what’ s going on!’ he yelled. ‘But I tell you. I know
I know damn-all!. damn-all!’ ” (p.10.2)

คิดสะระตะ
calculations
ตําแหนงตอกตอย
humble title
เซ็งเต็มที
very low
กุยหยาบคาย
trash vulgarity
เซ็งลี้

trading

แตแมเจาโวย

But by God

... ทางลอนดอนคิดสะระตะ แลวสรุปลงเปนขอเสนอตรง ๆ ... (น.๕๑๙)
... The calculations there had been narrowed down to a simple
proposition… (p.444.4)
ตําแหนงตอกตอยนี้เปนที่ยอมรับโดยดีของ เอ็ฟ.บี.ไอ. (น.๑๔๙)
This humble title was acceptable to the FBI, ... (p.113)
สตีเฟนสันบอกรูสเวลลวา : “วินสตันกําลัง เซ็งเต็มที” (น.๑๔๙)
“Winston’s very low” , Stephenson told Roosevelt. (p.444.2)
การอาบเลือดตางน้ําหาวาเปนมารยาทของกุยหยาบคาย (น.๒๖)
in the midst of bloodbath, for trash vulgarity. (p.6.1)
สวนหนึ่งของกระทรวงตางประเทศสหรัฐขัดเคืองเพราะมีประกาศทางราชการ
ฉบับหนึ่งจากลอนดอนกลาวหาวา บริษัทอเมริกาบางบริษัท “เซ็งลี้ กับขาศึก” ...
(น.๓๗๕)
A section of the state Department was angered by a public statement
from London that certain American Companies were “trading with the
enemy.” (p.314.5)
ทันทีทันใด เชอรชิลลก็ทุบโตะดังเปรี้ยง และระเบิดดวยถอยคํารุนแรงใสหนา
ผูนําโซเวียตเปนเวลาหานาที สตาลินตัดบทวา : “ผมไมเขาใจคําพูดของคุณ
แตแมเจาโวย ผมชอบอารมณของคุณจังเลย.” (น.๔๙๕)
Suddenly Churchill crashed his fist on the table and unleashed on the
Soviet leader a five-minute explosion of angry words. “I do not understand
what you say.” Stalin interrupled. But by God, I like your spirit.” (p.423.2)
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๔.๔ การใชคําภาษาพูด หรือภาษาปาก (Colloquial)
ตนฉบับเดิมบางแหงใชคําภาษาปาก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงใชภาษาปากแบบ
ไทยๆ ไดอยางมีรสชาติ เชนคําในตารางตอไปนี้
ตารางเปรียบเทียบการใชคําภาษาปากกับคําในตนฉบับ
คํา
คนหัวทึบ

ขอความ
มีความแตกตางมากมายระหวางการเปนคนมีจิตใจสูงกับการเปน
คนหัวทึบ (น.๕๙๖.๒)
soft-headed
There’s a considerable difference between being high-minded and softheaded (p.511.3)
อายอวนเล็ก
ประธานาธิบดีเจตุลิโอ วารกาส (President Getulio Vargas) คือ “อายอวนเล็ก”
ที่กลาวถึงนั้นเอง (น.๓๕๕)
Little fat man,
President Getulio Vargas, the “Little fat man.” (p.295.2)
นอน และ หลับปุย
จึงเขา นอน และ หลับปุย อยางผูที่รูสึกปลอดโปรงใจเพราะหมดหวงสิ้น
to bed and slept
กังวล” (น.๗๙๕)
the sleep
I went to bed and slept the sleep the saved and thankful. (p.333.3)
บิลลเบิ้ม บิลลเปยก
แทจริงเขาไดสงบิลลเบิ้มโดโนแวน ไปเบอรมิวดาพรอมกับ บิลลเปยก
Big Bill,
สตีเฟนสัน (น.๒๖๙)
Little Bill
He had in fact dispatched Big Bill Danovan with Little Bill Stephenson
to Bermuda. (p.218.2)
หยั่งเขา
“ดิฉันจะไปหยั่งเขาเอง (น.๔๓๐)
work on him
“Let me work on him” (p.365)
ใครเปนใคร
ฝายอังกฤษไดขอมูลวา ใครเปนใคร มาจากการวิเคราะหขาวเยอรมันที่ถอด
รหัสแลว (น.๔๗๗)
identification
Their identification had been made through British analysis of
deciphered German signals. (p.406.4)
อายุน
เรื่องผูเชี่ยวชาญรหัสญี่ปุนขบประมวลรหัสของเราที่ชั้นสามสิบหกของตึก
อาร.ซี.เอ. (R.C.A. Building) ในร็อกกิเฟลเลอร เซนเตอร ซึ่งเปนสถานกงสุล
ของอายุน (น.๓๕๗)
the Japs
... a Japanese cipher expert cracking our codes on the thirty-sixth floor
of the R.C.A. building in the Rockefeller Center, where the Japs had their
consulate. (p.297.2)
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๑๕๔

คํา
ชางหัวไอหาระเบิด

ขอความ
ทั้งหมดนี้กระทําอยางไมยี่หระ โดยยึดคติในแบบที่บอบ เชอรวูด เรียกวา
“ชางหัวไอหาระเบิด”… (น. ๔๓๓)
‘damn-theall done in what Bob Sherwood called a ‘damn-the-torpedoes’ spirit ...
torpedoes’ spirit ... (p.155.3)
เก
เขาสรางสนามบิน เก ไดอยางคลองแคลว และพรางสนามบินไดจริงอยาง
งายดาย (น.๒๖๔)
bogus
He had no difficulty creating bogus airfields and camouflaging the real
one. (p.214.1)
รูไต
แตฮูเวอรก็ชักจะรู ไต วิธีของทานประธานาธิบดีในการริเริ่มปฏิบัติการสําคัญ
อยางนุมนวลทําใหดูเปนเรื่องเล็ก (น.๒๑๘)
got… methods
But Hoover now got some experience in the President’ s methods of
inserting the thin end of a wedge. (p.174.1)
แบไต
เขา แบไต เรื่องกิจการอันสลับซับซอนของอังกฤษในยามสงคราม (น.๑๑๗)
laid bare
He laid bare the complexities of Britain’ s wartime secret intelligence.
(p.83.1)
เซียน
“เซียน ทางวิทยาศาสตรเจ็ดพันคน” (น.๕๒๘)
experts in a variety
Seven thousand “boffins” - experts in a variety of recondite skills.
of recondite skills (p.451.3)
หายตอม
แลวเขาก็หายตอมไปสองสัปดาห นัยวาถูกถวงเวลาในเบอรมิวดาเพราะอากาศ
ไมอํานวย ... (น.๒๗๐)
to vanished
... Then he vanished for two weeks, delayed by diplomatically bad
weather in Bermuda. (p.218.2)
นอกจากนั้นยังมีคําภาษาปากที่ทรงใชไดอยางแนบเนียนกลมกลืนกับบริบทแทรกอยูในที่
ตางๆ โดยตลอดอีกเปนจํานวนมาก นับเปนเสนหที่ชวนใหนาอานมากยิ่งขึ้น เชน
- เขาตอง ... เห็นทหารลมชักดิ้นชักงอและตายลง ... ตองทนทุกขทรมาน (น.๒๕)
- นายทหารเรือ หนาตาบูหูบอกบุญไมรับ ... (น.๒๔๒)
- สตีเฟนสัน วิจารณวา : ทานผูนํานึกวาตนมีสิทธิแตผูเดียวในการวางแผนรุกราน ผูที่
ไมรูอิโหนอิเหนโดยไมทันใหรูตัว ... ฮิตเลอรเกรี้ยวโกรธโกรธาและมึนเมาดวยความฝนเพอเจอ จึงภูมิใจ
ที่ไดชิงดี รูสเวลทกอน. (น.๓๙๑)
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- หนวยนี้ทํางานในหองใตดินแถวบานสับปะรังเคจะพังมิพังแหลที่ติดกับบริษัทวิทยุ
กระจายเสียงแหงแคนาดา (Canadian Broadcasting Corporation) ที่ถนนจารวิส (น.๒๗๘)
- “แมเจาโวย! ชางมีคนประหลาดพิลึกพิลั่นในหมูบุคคลที่มาปฏิบัติงานสงครามอัน
ใหญไพศาลและนาสลดสังเวชนี้ - บุคคลเหลานี้ ลูก หลาน เหลน ลื่อ ของเรา จะตองไดพบอานใน
ตําราประวัติศาสตรตอไป. บุคคลที่พิลึกกึกกือ ยอดเยี่ยมที่สุด ไดแกนายทหารเรือผูนี้ ซึ่งก็คงจะไม
ปรากฏตามในตําราประวัติศาสตรเลย.” (น.๓๕)
- แซนเดอรสบอกโดโนแวนวา : “โดยวิธีเปลี่ยนเวลาสงและคลื่นวิทยุ เราหมายใหเจา
หนาที่เกสตาโปจํานวนไมนอยตองวิ่งพลานมุงไลจับฝกกองกอย ไลไปไลมา จับผิดจับถูก คนที่เปนนาซี
ดี ๆ ก็อาจเจอดีไปดวย อันเปนผลพลอยไดสําหรับเรา, ...” (น.๑๖๔)
- แมความสัมพันธระหวางเอ็ฟ.บี.ไอ. กับ บี.เอ็ส.ซี. จะลุม ๆ ดอน ๆ อยู ฮูเวอรก็ไม
เคยรวมมืออันดีในระยะตน (น.๒๓๔)
- เมอรเรย ... “ถึงแมกิจการซับซอนนี้ฟงดูเหมือนเรื่องในหนังสือผจญภัยสําหรับเด็ก
ผูชาย แตก็มีจุดประสงคเอาเปนเอาตายจริง ๆ (น.๒๕๓)
- เพดานบางสวนหลนลงมาเห็นรูปโหวเบอเรอ... ลูกระเบิดตกลงเปรี้ยง ๆ ลูกแลว
ลูกเลา (น.๕๘๕)
- โดยที่ยังไมไดเตรียมการโตแยงอยางละเอียดรอบคอบในระหวางที่ความตะลึงงันเนื่อง
จากเหตุการณ เพิรล ฮารเบอร ยังสด ๆ รอน ๆ อยู ... กระทรวงกลาโหมสหรัฐจึงไมมีเวลารวบรวมสติ
กําลังเพื่อตานการจูโจมดังพายุบุแคม แบบนี้ ... (น.๕๘๖)
- แนละ เขาก็ไดเปนหัวหนาครอบครัวตั้งแตตัว กะเปยก
- ผูยิ่งใหญที่สุดในบรรดา โหรตองแตง นี้
- แต แมเจาโวย ! ผมชอบอารมณ ของคุณจังเลย
- ฝูงชนออกมา ไชโยโหฮิ้ว
- พวกนี้พบวาแฮวี่วอเตอรทั้งหมดของนอรสก ไฮโดรหายสาบสูญไปไม เหลือหลอ
- แตก็เกรงกลัวความเฉยแฉะของอังกฤษ ยิ่งกวาเสียอีก
- โดยเสี่ยงการใชเชื้อเพลิงเปลือง และเสี่ยงการถึงฝงดวยถังน้ํามันที่เกือบแหงขอด
- สิ่งที่เกิดขึ้นกับพวกนี้อาจใชหรืออาจไมใช ธุระกงการของเขาก็ได
- เพิ่มขอมูลเท็จขึ้นอีกเปนสองเทาอยางไมขาดสายในจังหวะที่ แมนยําเหมาะเหม็ง ...
- เมื่อสมาชิก... มาบุกชาวบานที่ งงเต็ก ในเมืองตลาดที่เล็ก กะจุด นี้
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๔.๕ การเลนคําซอน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีความสันทัดในการใชคําซอนเปนอยางมาก ดังเชนตัวอยาง
ในขอความตอไปนี้
- “นักประวัติศาสตรหลังสงครามมีความเห็นวา ฮิตเลอรกระทําสิ่งที่โขเขลาเบาปญญา
ในการประกาศสงครามกับอเมริกา (น.๓๙๓)
- ไฮดริชเองมีความทะเยอทะยานใฝสูงที่จะเปนใหญ
จึงประกาศวา : “ไมมีผูใด
เหยียดหยาม พวกยิวมากกวาผมเอง. ผมตั้งใจตั้งมั่นที่จะทําลายลางพวกนี้ใหสิ้นซาก.” (น.๔๕๓)
- เมื่อกลับมาจากการบินที่เหน็ดเหนื่อยเปลาเปลี่ยวเดียวดายเหลานี้ พวกเขาไมมีอะไร
ที่จะมารายงานและไมมีหลักฐานเปนตัวเปนตนใดๆ วาความพยายามบากบั่นอุตสาหะและความสามารถ
ช่ําชองของเขาไดทําความเสียหายแกผูใดบาง นอกจากตนเอง. (น.๕๘๑)
- เขายังเจ็บแคนขุนเคือง อยูเมื่อใหดิฉันเขาพบ ... เขาแสดงความดูถูก เหยียดหยาม ใน
ความหยาบคาย และ ความไรกิริยามารยาทของพวกอเมริกา พวกอเมริกาชางไมเขาใจความละเอียดออน
ของการเมืองในยุโรป ... (น.๔๑๑)
- ความไมพอใจจึงเพียงคุกกรุน อยูโดยไมมีใครเห็น คําโปปดมดเท็จ และความจริง
ครึ่ง ๆ กลาง ๆ ทําใหเรื่องราวถูกบิดเบือนไป ... (น.๕๓๑)
- สตีเฟนสัน มีจุดประสงคที่จะสมานรอยราว และทําใหมีการรวมมือรวมแรงกัน
อยางสนิทสนมราบรื่น ที่สุดเทาที่จะกระทําได (น.๔๗๗)
- ฮูเวอร ไมนิยมชมชอบการปดบังอําพรางพยานหลักฐาน สตีเฟนสันตองการให
หนวงเหนี่ยวการดําเนินคดีไว ... (น.๔๗๗)
- ทั้งนี้อาจทําใหสหรัฐเปลี่ยนใจเปนดําเนินนโยบาย “ญี่ปุนกอน” หากอังกฤษ
ทําทาจะ โอเอชักชา. (น.๔๘๘)
นอกจากนั้นยังมีคําซอนแทรกอยูตามขอตางๆ ตลอดทั้งเรื่อง เชน เยยหยัน ลมตาย พิลึกพิลั่น
ใหญไพศาล ครึกครื้นคึกคัก หวือหวาวองไว บรรจบครบรอบ ปลดเปลื้อง เปลาเปลี่ยวเดียวดาย บาก
บั่นอุตสาหะ ยินดีปรีดา ต่ําตอย ใหญโตกวางขวางมโหฬาร ฉับพลันทันที พิศวงงงงวย ฯลฯ

๔.๖ การใชคําราชาศัพท
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชคําราชาศัพทแบบไทยในที่ที่เหมาะสม เพื่อใหสอดคลองกับ
ภาษา และวัฒนธรรมอันละเอียดออนของไทย เชน
- ผูบังคับบัญชาในกรมราชการลับอังกฤษจะไดรับการแตงตั้งโดย พระบรมราชโองการ
ของพระมหากษัตริยตามโบราณราชประเพณี ตําแหนงเหลานี้แตงตั้ง “ตามพระราชอัธยาศัย” (น.๓๓)
- ก็ไดแลเห็นพระจริยวัตรลึกซึ้งที่แสดงถึงพระราชขัตติยมานะ... (น.๑๐๔)
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- หัวหนาตอบวา “ขาพระพุทธเจาจําตองกราบบังคับทูลวา ปากของขาพระพุทธเจาปด
ผนึกอยู พะยะคะ ขอรับ” พระองครับสั่งตอไปวา : ... ถาเชนนั้นศีรษะของขาพระพุทธเจาก็จะตองขาด
ไป ทั้ง ๆ ที่ปากก็ยังปดผนึกอยู พะยะคะ ขอรับ” (น.๗๓)
- พระเจาจอรจมีพระราชหัตถเลขา ....อยางตรงไปตรงมาอยางประหลาด (น.๑๐๔)
- เชอรชิลล กราบบังคมทูล ขอใหมีพระบรมราชานุญาต (น.๑๐๕)
- ก็ไดรับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณ ... (น.๑๐๖)
- ขาพระพุทธเจา ขอวิงวอนใหพระองค ไววางพระราชหฤทัยเขา (น.๒๗๘)
- เชอรชิลลหยิบปากกามาราง คํากราบบังคมทูลพระเจาอยูหัววา : พระราชอาชญาไมพน
เกลาฯ หาก ขาพระพุทธเจาจะตอง เสียชีวิตในการเดินทางที่กําลังจะไปครั้งนี้ ขาพระพุทธ-เจา จะขอ
พระราชทานพระมหากรุณา โปรดเกลาโปรดกระหมอม ให…. ตั้งรัฐบาลใหม ...” (น.๔๙๑)
- ผูมีพระชนมเจ็ดสิบสามปและทรงมีพระพลานามัยไมสมบูรณ ... (น.๕๓)
- อันเปนสิ่งที่พระเจาแผนดินตองพระประสงค พระองคทรงรีบเขียนบันทึกแนะนําให
โบรรออกไปเสีย พระเจากุสตาฟ (King Gustav) ทรงยื่นพระหัตต. (น.๕๕๕)
- ตอนกลางคืนเขาขอเขาเฝาเจาหญิงอินเกบอรก พระขนิษฐา ของพระเจาคริสเตียน ซึ่ง
เปนสตรีทรงเสนห ผูเขาทํางานรวมกับสตีเฟนสัน (น.๕๕๖)
- สตีเฟนสันสงสารอีกฉบับหนึ่ง คราวนี้ถึงพระเจาจอรจที่หก โดยจาหนาตามที่เคย
กระทําตามระเบียบประเพณีวา “ทอดพระเนตรเฉพาะพระองค” ดังนี้
(น.๑๕๙)
- นายทวารตอบวา ... “จงออกไปในความมืดแลวจับ พระหัตถ ของพระผูเปนเจาซึ่งจะ
เลิศกวาแสงสวางใด ๆ และปลอดโปรงกวาทางเดินสวางไสวที่คุนเคยดี...” (น.๙๑)
- กษัตริยอังกฤษพระองคนี้เสด็จเขาสวมบทบาทของ พระเชษฐา (น.๙๒)

๔.๗ การใชคําตามแบบสังคมไทย
ลักษณะเดนมากอีกประการหนึ่งในบทพระราชนิพนธแปลเรื่อง “นายอินทรผูปดทองหลัง
พระ” คือ การที่ทรงเลือกใชคําที่กลมกลืนเขากับวิถีชีวิตไทยในทุกดาน ทรงแปลคําภาษาอังกฤษโดย
คํานึงถึงความรูสึกแบบไทยๆ จึงใชคําแบบไทยๆ มิไดใชคําที่พบเห็นทั่วไปใน dictionary แตเปนคําที่พบ
เห็น ไดยิน ไดฟงกันอยูทั่วไปในสังคมไทย
ตารางเปรียบเทียบการใชคําแบบไทยๆ กับคําที่เปนแบบวัฒนธรรมตะวันตก
คํา
ทิพยจักษุ
prophetic

ขอความ
เซอรซิลลนับวามี ทิพยจักษุ (น.๔)
prophetic as he was, ... (p.XVI)
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คํา
คุณพระชวย
Dear God!
พระเจาชวย

My God
อายเสือเอาวา

๑๕๘

ขอความ
เจาหญิงอุทานออกมา : คุณพระชวย (น.๕๕๗)
“Dear God!” the Princess burst out. (p.477.4)
เชอรชิลลคําราม หลังจากไดฟงเค็นเนดี เทศนาอยางคนธรรมะธัมโมวา
“พระเจาชวย” คุณทําใหผมรูสึกวาผมควรจะนุงกระสอบเดินเอาขี้เถาโรยหัว เพื่อ
แสดงวาสํานึกในบาป.” (น.๒๐๒)
“My God!” Churchill roared after one of Kennedy’ s teetotal sermons.
“You make me feel I Should go around in Sack-cloth and ashes!” (p.159)
“เปนการประกาศ : เอาละวาในความหมายที่รายที่สุด คือ ในความหมาย
อายเสือเอาวา” (น.๓๙๓)
“In the worst possible sense, it does. “Cry Havoc!” (p.332.1)
เอกอัครราชทูตฮังรี-เฮย ... ถึงแมวาในยามสงบแลว เขาคงจะไมสามารถได
ตําแหนงสูงกวาตําแหนง กํานันบานนอกนั่งเรือหางยาวไปงานวัด (น.๔๒๑)

Cry Havoc!
กํานันบานนอกนั่ง
เรือหางยาวไปงาน
วัด
market-town
Vichy diplomats were in a position to sink great battleships. Although in
mayor rowing
peacetime they might have no more naval influence that a market-town
across le petit lae mayor rowing across le petit lae for the annual gala. (p.357.2)
for the annual gala.
เลนเปนพระพรม
playing God

“ตอมาภายหลังจึงเกิดคํากลาวหาวา “เลนเปนพระพรมเสียเอง” (น.๕๗๒)
“Later came the accusation of ‘playing God’.” (p.491)

เหมือนเถร-เทวทัต

เชอรชิลลผูรูสึกอิดโรย และไมสบาย สงสัยวาคริบสจะปฏิบัติตน เหมือนเถรเทวทัตหรืออยางไร (น.๕๑๗)
Churchill, weary and sick, wondered if there was something
machiavellian about Cripps’ s behavior (p.444.1)
การสูรบแบบ เลนตั้งเต จากเกาะหนึ่งไปอีกเกาะหนึ่งทั่วมหาสมุทรแปซิฟก
ของกําลังสะเทิ้นน้ําสะเทิ้นบกสหรัฐ (น.๕๐๓)
The island hopping campaign through the Pacific by US. Amphibious
forces was based on equipment and lessons arising from the ashes of
Dieppe. (p.431)

machiavellian
เลนตั้งเต
hopping
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คํา
เพลงโหมโขนตอน
ศึกลงกา
overture to
calamity
เปนหมันไป
defeated
เลนเปนพระพรหม
play God
“พระเจาแท ๆ”
“Jesu!”
เดชะบุญ
Fortunately

ขอความ
ความสนใจใน เอนิกมา เปนเสมือนจังหวะะแรกของ เพลงโหมโขนตอนศึก
ลงกา (น.๖๐)
Interest in Enigam was a minor note in the overture to calamity.(p.35)
ผลงานทั้งหมดจะเปนหมันไป หากฝายขาศึกสามารถลวงรูวาการสื่อสารของ
ตนถูกตรวจตรา (น.๒๔๐)
The whole object would have been defeated of the enemy guessed that
this clandestine traffic was being examined. (p.192.3)
เชอรชิลลกมศีรษะลงและตอบวา : “คุณครับ ถาอยางนั้น ผมเกรงวาเพื่อการ
อยูรอด เราจําตองเลนเปนพระพรหมเสียเอง” (น.๕๓๓)
“Then I greatly fear, sir. That in order to live” replied Churchill,
lowering his head, “we must play God” (p.456.4)
บรูสสทิ้งตัวลงแผหราบนโซฟา “พระเจาแท ๆ” (น.๔๓๘)
Brousse collapsed on the sofa “Jesu!” (p.372.2)
... เพราะมีคําสั่งใหถือวา “สิ่งใดที่ไมแสดงตัว” เปน “ศัตรู” เดชะบุญ
เครื่องบินทะเลของเชอรชิลลสามารถหลบเลี่ยงผูลาสังหาร ... (น.๒๒๖)
... Who were told the “unidentified object” was “hostile”. Fortunately,
Churchill’ s flying boat eluded the hunters ... (p.180)

๔.๘ การใชคําไทยแทนคําทับศัพทภาษาอังกฤษ
กรณีคําในภาษาอังกฤษที่เปนคําประสม หากคําใดมีคําไทยที่เหมาะสมอยูแลว พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงใชคําไทยแทนคําภาษาอังกฤษ แสดงใหเห็นถึงพระราชอัธยาศัยและพระราช
นิยมในการใชภาษาประจําชาติ ทั้งนี้เปนไปตามหลักเกณฑของราชบัณฑิตยสถาน๑๔๓ ดวย เชน
- โรงแรมทาฟต
(Hotel Taft)
- จุดไมโคร
(micro dot)
- กรรมาธิการ เอ็กซ วาย เซ็ต
(X Y Z Committee)
- ถนนเซนตเจมส
(St. James’s Street)
๑

๒๕๒๖).

ราชบัณฑิตยสถาน. หลักเกณฑการเขียนทับศัพทภาษาตางประเทศ. (กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน,
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-

พลเรือเอกวิลเฮลม คานาริส
มหาวิทยาลัยควีนส
ทานดยุกแหงเวสตมินสเตอร
ดยุกแหงเบ็ดฝอรด
กรรมวิธีเบ็สเซเมอร

๑๖๐

(Admiral Wilhelm Canaris)
(Queens University)
(Duke of Westminster)
(Duke of Bedford)
(Bessemer process)
ฯลฯ

๔.๙ การใชศัพทบัญญัติ (Technical terms)
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงใชคําศัพทบัญญัติซึ่งราชบัณฑิตไดประกาศกําหนดไว
แลวเปนทางการ เพื่อสงเสริมใหภาษาไทยเกิดความเจริญงอกงาม มีคําศัพทภาษาไทยที่เหมาะสมเพิ่มมาก
ขึ้น แทนที่จะใชคําจากภาษาตางประเทศ เชน
- อนุญาโตตุลาการ
(arbitrator)
- รหัส
(astrology)
- ยุทธศาสตร
(strategy)
- ถอดรหัส
(cryptanalysis)
- รัฐบาลหุน
(puppet government)
- รัฐบาลพลัดถิ่น
(the exiled government)
- อุตสาหกร
(industrialists)
- ลมเสถียรภาพ
(destabillizing)
ฯลฯ

๔.๑๐ การอธิบายความหมายของคําศัพทที่เขาใจยาก
คําศัพทภาษาอังกฤษบางคําเปนคํายากหรือเปนคําที่ไกลเกินความเขาใจ (far fetched words)
แตมีความจําเปนตองใช เพราะเปนชื่อเฉพาะหรือวิสามัญนาม กรณีนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะ
ทรงอธิบายคําเหลานั้นเพิ่มเติมไวในวงเล็บ ทําใหอานไดงายขึ้น เชน
- เกสตาโป
(Gestapo ตํารวจลับพิเศษของนาซี)
- เอ็ฟ.ดี.อาร.
(F.D.R. – อักษรยอของ Franklin Delano Roosevilt)
- เวสตมินสเตอร
(Wesstminster – รัฐสภาอังกฤษ)
- ไรชสตาก
(Reichstag – รัฐสภาเยอรมัน)
- เลเบนซราวม
(Lebensraum – living space – ที่สําหรับดํารงชีวิตอยูได)
- ไวทเฮาส
(White House – ทําเนียบประธานาธิบดีสหรัฐ)
- อเมริกาเฟอรสเตอรส (America Firsters) (คือพวกที่มีความเห็นวา
ประเทศอเมริกาตองมากอนสิ่งอื่นใด)
- ไรชที่สาม
(Third Reich– เยอรมันของฮิตเลอร)
ฯลฯ
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๔.๑๑ การสรรหาคําไทยมาใชแทนศัพทตางประเทศ
หากศัพทยากคําใดมิไดมีการบัญญัติคําไทยไวเปนทางการ พระองคก็จะทรงหาคําไทยที่สื่อ
ความหมายไดดีมาใช แตถาเปนคําคอนขางใหมก็จะทรงใสเครื่องหมายอัญประกาศกํากับไว เชน
- “วิเคราะหการสื่อสาร” (Traffic Analysis) (น. ๓๖)
- “ถอดระหัส” (Cryptanalysis) (น. ๓๖)
- “ปุริสลักขณพยากรณศาสตร” (Proso-Profiles) (น. ๔๕๒)
- “เครื่องกระปอง” (Canned Goods) (น. ๗๖)
- “สงครามเก” (the Phony War) (น. ๘๕)
- “นาวิกบุรุษ” (Naval Person) (น.๘๕)
- “หนวยชวยรบ” (Auxiliary Units) (น. ๑๐๕)
- “สุดยอด” (Ultra) น. ๑๒๗)
- “หักหลัง” (Double Cross System) (น.๑๖๓)
- “ลับที่สุด สุดยอด” (Top – secret Ultra) (น. ๑๒๗)
- “มหามุสา” (The Big Lie) (น. ๔๙)

๔.๑๒ การอธิบายเรื่องที่เขาใจยาก
หากขอความตอนใดไมกระจางหรือมีเรื่องที่จะตองอธิบายเพิ่มเติม พระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวก็จะทรงคนควาและทรงทําคําอธิบายไวในวงเล็บ เพื่อใหผูอานไดรับความรูเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น เชน
- บุรุษที่จะชักนําพวกอเมริกันจะตองเปนคนไมรูจักกลัว เขาหยุดตรองครูหนึ่ง “จะเปน
เหี้ยมหาญดีไหม” เขาควานหาคําที่จะเหมาะสตีเฟนสันไดแตคอย “คุณตองเปน – นายอินทรผูปดทองหลัง
พระ!” (Intrepid – ไมรูจักกลัวไมรูจักหวาด กลาหาญแตไมเหี้ยมสูศัตรู ทั้งภายนอกภายในอยางไมทอ
ถอย ไมนอยใจ ไมหยุดยั้ง รุกรัน ฟนฝา ...). (น.๑๔๙)
- แตบัดนี้เปนตนไป ทุกแหงหนที่ “แมรี่” ไป “ลัมม” ก็จะตองติดตามไปดวยเสมอ
(เหมือนในเพลงสําหรับเด็กวาหนูแมรี่มีแกะตัวเล็ก และทุกหนแหงที่เธอไป แกะตัวนั้นก็จะตองแกะรอย
ไปดวย) โดโนแวนไปไหนพวกเยอรมันก็ติดตามไป และฮิตเลอรก็ถูกลอไปตกหลุม (น.๒๗๑)
คําหรือขอความยากบางแหงพระองคจะทรงวงเล็บคําอธิบายเปนคําเปรียบเทียบที่คนไทยสามารถ
เขาใจไดโดยทันที นับวาทรงชวยทําเรื่องเขาใจยากใหเปนเรื่องเขาใจงายที่ไดผลดีมาก เชน
- “ซี” ตองลําบากใจมิใชนอย เมื่อตองมาเผชิญกับความครึกครื้น คึกคัก และหวือหวา
วองไวแบบเด็กนักเรียนนองใหมใน จี.ซี.ซี.เอ็ส. (เหมือนจับปูใสกระดง). (น.๗๙)
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- นี่ก็เปนปญหาโลกแตกเรื่องดั้งเดิมนั่นเอง โบหรผูเปนนักทฤษฎีกําลังถูกหวานลอมให
ลงจากวิมานสันโดษ (หอคอยงาชาง) ของเขา๑๔๔ (น.๕๖๕)
- และแมวาดูจะเปนการกังขา ก็ตองย่ําวาศัตราวุธของสงครามลับจะหมดอานุภาพ ถา
หากเราเปดเผยความลับหมด (ดังเพลงที่วา ปนบมีลูกยิงถูกก็บตาย) หลักสําคัญของระบบประชาธิปไตย
คือเสรีภาพของสื่อมวลชนดูเหมือนจะจะเปนการดีถาเราจะเปดเผย แบไต องคการลับตาง ๆ ของฝายเราวา
ปฏิบัติงานอยางไร ทําไมและที่ไหน แตหากเผยจนหมดเปลือกลอนจอนก็หมดหอยปองกันตัว. (น.๖)
อยางไรก็ตาม มีคํายากบางคําตองการคําอธิบายที่ยาวมากเปนพิเศษ เพราะเปนเรื่องที่มีขอมูลราย
ละเอียดมาก อธิบายเพียงสั้นๆไมอาจจะเขาใจได กรณีนี้พระบาทสมเด็จจะทรงพระราชนิพนธคําอธิบายไว
ในเชิงอรรถทายหนา (footnote) ดังตัวอยางตอไปนี้
- “กลองดํากายสิทธิ์” นี้เปน “แควิตี แมกนิตรอน” (Cavity Magnetron) คือ หลอด
กําเนิดลําคลื่นอีเล็กโทรนิคความถี่สูงมาก และตอมาไดเปนสวนประกอบสําคัญของเครื่องเรดารแบบชวง
คลื่นเซ็นติเมตร ซึ่งเล็กพอสําหรับใชในเรือพิฆาตและเครื่องบิน.”
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธหมายเหตุอธิบายไวในเชิงอรรถดังนี้
--------------------------------------------------------------------

หมายเหตุของผูแปล
๑. แควิตี แมกนิตรอน (Cavity Magnetron) : เปนหลอดอีเล็กโทรนิคที่มีสวนประกอบมีรูปรางเปน
โพรง (แควิตี) หลอดนี้เปนเครื่องกําเนิดคลื่นความถี่สูงมาก สําหรับใชในเครื่องเรดาร. หลอดธรรมดาไมสามารถ
ทําใหเกิดคลื่นความถี่สูงกวา ๑,๐๐๐ MHz (หนึ่งพันลาน เฮอรตซ). ปจจุบันนี้ยังตองใชสําหรับเรดารกําลังสูง สวน
เรดารกําลังต่ํา (ระยะประมาณหากิโลเมตรใชแทรนซิสเตอรแทนหลอดได) (น. ๑๙๗)

- ทาง บี.เอ็ส.ซี. ไดพัฒนาวิทยากรในการใชขอมูลเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง ที่ไดมา
อยางคละกันมาปะติดปะตอเปนลักษณะพฤติกรรมทางจิตวิทยาของบุคคลนั้นๆ. สตีเฟนสัน เรียกการ
วิเคราะหที่แหวกแนวแบบนี้วา “ปุริสลักขณบรรยาย” (Proso-Profiles). หลังสงคราม กิลเบิรต ไฮเอ็ต
(Gilbert Highet) ผูเปนเจาหนาที่ บี.เอ็ส.ซี. ของสตีเฟนสันคนหนึ่งในนิวยอรกไดบรรยายวา วิทยาการ

๑๔๔

“หอคอยงาชาง” (ivory tower) เปนคําเปรียบเทียบเสมือน “ปญญาปราสาท” หรือ “คฤหาสนทาง
วิชาการ” ซึ่งเนนเสรีภาพในการคนควาหาความรูอยางเต็มที่ อางถึงใน บรรพต วีระสัย. นนนนนนนนนนน
นนนนน นนนนนนนน. (กรุงเทพฯ : .............................. , ๒๕๒๙ ). หนา ๒๒๖.
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“ปุริสลักขณาพยากรณศาสตร” (Prosopography) นี้มีรากฐานจากการวิจัยการปฏิวัติโรมัน (Roman
Revoltuion)
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธคําอธิบายไวในเชิงอรรถดังนี้
--------------------------------------------------------------------

หมายเหตุของผูแปล :
ปุริสลักขณาพยากรณศาสตร แปลมาจาก Prosopography ซึ่ง prosopon แปลวาบุคคลหรือตัวละคร
ปุริสลักขณบรรยาย แปลมาจาก Proso-Profile ซึ่ง Profile แปลวาคําบรรยายสั้น ๆ เกี่ยวกับบุคคลหนึ่งบุคคลใด.
(น.๔๕๒)

- หัวหนาของกรรมาธิการ... เขียนเรื่องราวตอนนี้ในหนังสือ “ระบบหักหลัง” (The
Double Cross System) (น. ๔๕๓)
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธคําอธิบายไวในเชิงอรรถดังนี้
--------------------------------------------------------------------

หมายเหตุของผูแปล :
คําวา ดับเบิล ครอสส ตรง ๆ แปลวา “กากบาทคู” แตความหมายอีกอยางคือ “หักหลัง” อังกฤษใช
คํานี้เรียกระบบการใชสายลับนกสองหัว โดยมีกรรมาธิการควบคุมการปฏิบัติ ที่เรียนกันวากรรมาธิการยี่สิบ
(Twenty Committee) เพราะกากบาทคู (XX) เหมือนเลขยี่สิบเขียนแบบอักษรโรมัน. (น.๓๔๕)

๔.๑๓ การแทรกอารมณขัน
แมวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงตรากตรําพระวรกายบําเพ็ญพระราชกรณียกิจดวย
พระวิริยะอุตสาหะอยางยิ่ง แตพระองคก็ยังคงทรงมีพระอารมณขันเพื่อผอนคลายความเครียดของพสก
นิกรในเรื่องตางๆ เปนที่ประจักษทั่วไปอยูแลว ในเรื่องนี้พระองคทรงอธิบายคํายากดวยการหาสิ่งที่นํามา
เปรียบเทียบแบบไทยที่เปยมดวยอารมณขัน นั่นคือทรงยกวลีหนึ่งในเพลงลูกทุงไทยมาอธิบายความสําคัญ
ตอนหนึ่งซึ่งอาจจะเขาใจยากสําหรับคนไทย ใหสามารถเขาใจไดงายขึ้นพรอมทั้งอารมณขันที่ชวยคลาย
เครียดเรื่องสงครามลับซึ่งเปนเรื่องหนักสมองไดเปนอยางดี ดังนี้
“แมวาดูจะเปนการกังขา ก็ตองย่ําวาศัตราวุธของสงครามลับจะหมดอานุภาพ ถาหากเราเปดเผย
ความลับหมด (ดังเพลงที่วา ปนบมีลูกยิงถูกก็บตาย) หลักสําคัญของระบบประชาธิปไตยคือเสรีภาพของ
สื่อมวลชนดูเหมือนจะจะเปนการดีถาเราจะเปดเผย แบไต องคการลับตาง ๆ ของฝายเราวาปฏิบัติงานอยาง
ไร ทําไมและที่ไหน แตหากเผยจนหมดเปลือกลอนจอนก็หมดหอยปองกันตัว.” (น.๖)
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พระปรีชาสามารถทางดานการใชสํานวนโวหาร
สํานวนในบทพระราชนิพนธแปลเรื่อง “นายอินทรผูปดทองหลังพระ” มีลักษณะโดดเดนทาง
ดานตางๆ ตอไปนี้

๑. การใชโวหารสํานวนสละสลวย
หนังสือพระราชนิพนธแปลเรื่องนี้
ในภาพรวมกลาวไดวาเปนหนังสือที่มีสํานวนภาษา
สละสลวย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพิถีพิถันในการเลือกใชสํานวนภาษาที่เรียบงาย มีความ
งดงาม เปนภาษาที่มีสํานวนแบบไทยๆ นาอาน ชวนใหติดตามตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งถึงหนาสุดทาย
ดังตัวอยางเชน
ตอนเริ่มเรื่อง “จุดเริ่มเรื่อง”
“ในระยะเวลาสองป ที่ ส หรั ฐ อเมริ ก ายั ง มิ ไ ด เข าร ว มสงครามอย า งเป น ทางการนั้ น
ประธานาธิบดีแฟรงกลิน ดิลาโน รูสเวลท ก็ไดสนับสนุนสงครามลับเพื่อตอสูอํานาจมืดของ
ความกดขี่อยูแลว. ตอไปเมื่อถูกโจมตีอยางกะทันหัน สหรัฐจึงผลัดเครื่องแบบเต็มยศของนักการ
ทูตมาสวมเครื่องแบบสนามของทหาร. ในที่สุดขาศึก... คือเยอรมันของนาซี จักรวรรดิญี่ปุน
อิตาลีของฟาสซิสต รวมทั้งรัฐหุนอื่นๆ ... ไดแสดงตัวออกมาอยางเปดเผยแลว. แตวาสงคราม
ลับก็ยังตองดําเนินตอไปอยางลับๆ...” (น. ๑)
ตอนดําเนินเรื่อง จะมีสํานวนสละสลวยโดยตลอด เชน
- เราตองตั้งความหวังวา วันหนึ่งขางหนาทรชนผูคิดรายจะหมดหนทางที่จะคุกคามเสรี
ภาพของประชาชาวโลกและรัฐบาลของทุกชาติในระบอบการปกครองใดก็ตาม จะปกครองดวย
พระคุณมิใชพระเดช เพื่อสงเสริมความอยูดรกินดี ไมใชเพื่อกดขี่ควบคุม... ระหวางรอคอยวันดี
ที่ปลอดภัยนั้น ประเทศประชาธิปไตยมีทางเลือกอยูอยางเดียวเพื่อหลีกเลี่ยงหายนะและอาจถึง
การถูกทําลายลางโดยสิ้นเชิง คือตองรักษากําลังพรอมรบปองกันตัวได” (น. ๘)
- เมื่อใด ที่สายโทรศัพทขาดหมุนอยางกระทันหัน ขบวนรถไฟถูกสับรางไปผิดเสน
ทาง ปายชี้ทางถูทําใหเฉไฉไปหมด โรงงานทั้งหลายชะงักลง เพราะคนงานไมมาทํางาน ระบบ
ไปรษณียถูกทําใหเชื่อถือไมได เมื่อนั้น บานเมืองก็อยูในสภาพไมมีขื่อไมมีแป. (น.๕๙๒)
ตอนจบ “คําอําลา” จะเห็นเสนหของความเรียบงายไดอยางชัดเจน สํานวนสละสลวย เปน
กันเอง เต็มไปดวยอารมณความรูสึกที่แสดงออกถึงความขอบคุณที่เซอร วิลเลียม สตีเฟนสัน ผูเขียนได
ถายทอดออกมาเปนตัวหนังสือ และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแปลดวยสํานวนภาษาที่ละเมียด
ละไม ใหความรูสึกที่ดีเชนเดียวกัน
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“กอนจบหนังสือเลมนี้
ซึ่งผมใชเวลาสวนใหญเปนเวลาเกือบสามป
ผมใครขอ
ขอบพระคุณผูที่ใหความชวยเหลือผมเปนพิเศษในการนี้. ตามที่ผูอานจะทราบดี นายอินทรได
บันดาลใหหลายตอหลายสิ่งเปนไปได และดังนี้จึงทําใหหนังสือเลมนี้ออกมาไดเชนเดียวกัน. ใน
การนี้และนอกเหนือไปกวานี้อีก ผมขอแสดงความรูสึกในบุญคุณอันเหลือลนพนคณนาของเขา.
คงจะเห็นประจักษแลววา ผมเปนหนี้บุญคุณอยางมากตอพวกที่ไดกรุณาใหผม หรือ
นายอินทรสัมภาษณโดยตรง ทําใหไดรายละเอียดสําคัญเกี่ยวกับเหตุการณบางเรื่องซึ่งผมไดเลือก
มาเพื่อแสดงถึงขอบขายที่กวางขวางของสงครามลับ. อีกหลายคนไดมอบเอกสารสวนตัวและ
เอกสารลับปกปดใหผม. ผมไดออกนามของผูเอื้อเฟอดังนี้ในที่ที่เหมาะสมในทองเรื่อง ในกรณี
ที่เปนไปได และโดยที่เจาตัวใหอนุญาตเทานั้น. แตในบางครั้ง ชนิดของขอมูลหรือโครงสราง
ของการดําเนินเรื่อง ก็ทําใหไมสามารถเปดเผยชื่อของหลายคนที่ใหขอมูลลับไดอยางโจงแจง.
แทนที่จะเอยถึงบางคนและไมเอยถึงบางคน ผมจึงเวนการใหรายละเอียด ณ ที่นี้ ซึ่งก็คงตอง
เปนรายการใหญโตมโหฬารทั้งในดานความยาวและเนื้อหา. ผมไดแสดงความขอบคุณเปนสวน
ตัวตอบุคคลที่ไมไดเอยนามเหลานี้มาแลว และขอย้ําความขอบคุณไว ณ ที่นี้ดวย. (น. ๖๐๓)

๒. การใชสํานวนเผ็ดรอน ประชดประชัน
หนังสือที่มีสาระเกี่ยวกับการทําสงครามขับเคี่ยวกัน ทั้งแบบสงครามลับ และสงครามเปดเผย
อยางเชนหนังสือนี้ ยอมจะตองกลาวถึงความขับเคี่ยวกันทั้งในทางการวางแผนและยุทธนาการ ความ
โกรธแคน ชิงชัง ยอมจะตองมีแทรกอยูในเรื่องโดยตลอด การเขียนหนังสือประเภทนี้จึงจําเปนตองใช
สํานวนเผ็ดรอนประชดประชันเพื่อเพิ่มรสชาติ และทําใหนาอานมากขึ้น
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใชสํานวนเผ็ดรอนประชดประชันแบบไทยๆ ในที่ที่จําเปนและ
สัมพันธกับบริบทของเนื้อเรื่อง ทําใหอานไดสนุกสนาน เราอารมณ กระตุนความรูสึก ชวนขัน ชวนให
ติดตามมากกวาหนังสือประเภทสารคดีสงครามทั่วๆ ไป ดังตัวอยางตอไปนี้
- หนังสือพิมพ “ชิคาโก ทริบูน” (Chicago Tribune) ขุดเอาความระแวงนี้ขึ้นมา
ตักเตือนเค็นเนดีมิให “เปนสุนัขรับใชจักรวรรดินิยม” ๑๔๕ (น.๑๒๓)
- “ชางหัวไอระเบิดตอรปโด เดินหนาเต็มตัว. (น.๑๙๘)
- สงครามประชาชนเริ่มในยูโกสลาเวีย, กองทัพคอมมูนิสตของติโต (Tito) ดําเนินศึก
กองโจรตอตานและทําใหพวกเยอรมันตองเสียหนา พวกเยอรมันที่เชอรชิลล เรียกวา “ฝูงไอพวกทหาร
ฮั่น (Hun) ที่ทึ่มทื่อถูกสนตะพาย วานอนสอนงาย โงเงาเตาตุน ที่เดินทัพลากสังขารกันไปเปนโขยง
เสมือนหาตั๊กแตนที่คลานยุบยับยุมยามไปทั่ว.” (น.๒๖๙)
- พวก “รักยิว” จํานวนหยิบมือเดียวที่ เหาหอนโวกเวกโวยวาย
๑๔๕

ทรงแปลจากสํานวนอังกฤษวา “playing the role of office-boy of empire” ...
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- เพราะไมกี่ปกอนหนานี้กรีนคงจะยอมทําอะไรก็ไดดวยหวังที่จะให เตะตาพี่เบิ้ม
ในกิจการภาพยนตรเหลานี้.
- คติแบบ “ชางหัวไอหาระเบิด”
- มีเรื่องเลากันวาชาวแคนาดาหนาแดงคนหนึ่ง ที่ออกแลนทดลองเรืออยางบาเหอ
ตองโวยวายรองทุกขวา : “อายกัปตันเรือหาของพม มันเตะพมลงจากหอบังคับการของพมเอง.” ๑๔๖
( น.๓๒๗)

๓. การใชสํานวนพูดแบบไทยๆ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชภาษาพูดที่คนธรรมดาสามัญใช เพื่อใหเกิดความสมจริง
สํานวนที่ทรงแปลจะทรงปรับปรุงใหเขากับบรรยากาศและสมจริง บางครั้งจะทรงแปลตามสํานวนเดิม
แตทรงแทรกสํานวนไทยไวดวย เพื่อใหผูอานเห็นภาพชัดยิ่งขึ้น แมคําอุทาน ก็ทรงคิดหาคําที่ใหอารมณ
ความรูสึกแบบไทย ๆ ไดเปนอยางดี เชน
- “ปจจุบันนี้ หนวยราชการลับกลาง ซี.ไอ.เอ. กลายเปนเปาหมายเอกสําหรับพวกที่ตั้ง
หนาตั้งตาที่จะปลดอาวุธเราโดยสิ้นเชิง และตั้งขอหา จะจริงหรือเท็จ (ก็เอาทั้งนั้น) วามีการทุจริตคดโกง
วาตองซักฟอกลางใหสะอาด แบบ “ศรีธนญชัยอาบน้ําใหนอง” เปนการทําลายอุปกรณสําคัญอันดับแรกที่
เราจะใชปองกันตัว ซึ่งเราไดสรางขึ้นดวยความลําบากยากเย็นแสนเข็ญ ตอนสงครามโลกครั้งที่สอง.”
(น. ๑๒)
- เขากระหายที่จะอานหนังสือ. (น.๒๕)
- “แมเจาโวย ! ชางมีคนประหลาดพิลึกพิลั่นในหมูบุคคลที่มาปฏิบัติงานสงครามอัน
ใหญไพศาลและนาสลดสังเวชนี้...” (น.๓๔)
- ผูเปนนักประพันธ ไดบรรยายถึงตอนบุคคลทั้งสองพบปะกันเปนครั้งแรกดังนี้ :
“เมื่อใครพบสตีเฟนสันเปนครั้งแรกจะรูสึกทันทีวา เขาเปนคนเล็กพริกขี้หนู.” (น. ๓๙)
- “ลิดเดล ฮารต จึงมาเขารวมกลุมราชการลับของสเตเฟนสัน และนายทหารอังกฤษตัว
อยางก็ยังคงถูกนักเขียนการตูนหนังสือพิมพลอเลียนในรูป พันเอก บลิมป (Colonel Blimp) ที่ติดหลม
ลาสมัย แบบพวกไดโนเสารเตาลานป.” (น. ๖๖)
- “วัตสัน-วัตต บอกโดโนแวนวา : “ผมเชื่อตลอดมาวาจิตใจเหนือวัตถุ. แตใหตายซิ.
กอนสงครามเราตองทนทรมานแทบย่ําแยกับการมีผูนําที่ไมรูเรื่องเลย.” (น. ๑๔๔)
- สปตไฟรลําหนึ่งบินโขยกเขยกกลับฐาน ... (น.๑๙๓)
- ในระหวางที่ทานขุนศึกใหปลุกปล้ํา กับเสื้อเชิ้ตที่ติดกระดุมคอไมถึง (น.๒๒๘)
๑๔๖

คําวา “พม” ในขอความนี้คือ “ผม” ทรงใชคํานี้เพื่อใหเห็นวาออกเสียงเหนอเพี้ยนไปจากภาษาทั่ว
ไป เพราะผูพูดเปนชาวแคนาดา ในตนฉบับก็ใชคําที่แสดงเสียงเหนอแบบคนตางจังหวัด

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม  ๑๖๗

- ดูเขาเปนคนประหยัดการเคลื่อนไหว. (น.๔๐๘)
- เขา ยับยูยี่ไปทั้งตัวในชุดลําลองที่สวมอยู หนาตาก็มืดมนเปนกําลัง (น.๔๙๑)
- จากบรรดาผูรับการฝกเหลานี้จํานวน เพียงหยิบมือเดียว จะถูกสงเขาไปปฏิบัติการ
บนภูเขาบารเรนยิ่งหนวยเล็กเทาไรก็ยิ่งเสี่ยงตอการถูกคนพบนอยลงเทานั้น ... (น.๕๔๔)
- วิธีปฏิบัติที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม
- ลัทธินาซี ... ผีนรก ... หลักแหลมแกมโกง
- ยอมใหบัวซ้ําน้ําขุน
- ความปรักหักพัง ปรากฏเห็นเดนชัดในยามเชา
- เอา หูไปนาอาตาไปไรเสีย
- มัจจุราชดิ่งลงมาจากฟาอยาง ไมมีปไมมีขลุย
- ผูโดยสารตอง นั่งงอกองอขิง ในปอมปน
- นายทหารเรือ หนาตาบูหูบอกบุญ ไมรับ

พระปรีชาสามารถทางดานการใชโวหารภาพพจน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชโวหารภาพพจนหรือโวหารลักษณสอดแทรกอยูในเนื้อความ
โดยตลอด เปนลักษณะเดนหรือเปนสีสันที่โดดเดนอีกประการหนึ่งของพระราชนิพนธแปลเรื่องนี้ ตอ
ไปนี้เปนตัวอยางของโวหารลักษณประเภทตางๆ ที่ยกมาใหเห็นพอสังเขป

๑. โวหารอุปมา (Simile)
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชโวหารอุปมาหรือโวหารความเปรียบตามตนฉบับ นอก
จากบางแหงทรงใชความเปรียบที่มีลักษณะเปนไทยๆ หรือที่นิยมใชกันในหมูคนไทย เชน
- นายทหารอังกฤษตัวอยางก็ยังถูกนักเขียนการตูนหนังสือพิมพลอเลียน ในรูปพันเอก
บลิมพ (Colonel Blimp) ที่ติดหลมลาสมัยแบบพวกไดโนเสารเตาลานป (น.๗๓)
- ดังนั้น ฮิตเลอรผูรับฟงเฉพาะสิ่งที่ชอบฟงจึงแนใจวา “เกเนราซตาบ” ของอเมริกา
เชื่อมั่นในชัยชนะสายฟาแลบของเยอรมัน และถือวาอังกฤษน็อคเอาตแลว. การแทรกแซงของอเมริกาไม
เปนปญหาแน. ความชวยเหลือเล็กนอยที่อเมริกาใหเปนเพียงเพื่อปดปากพวก “รักยิว” จํานวนหยิบมือ
เดียวที่เหาหอนโวกเวกโวยวาย ... (น.๒๑๘)
- “ฮูเวอรตอบปฏิเสธดวยความนุมนวลดุจตีนแมว” (น.๒๒๔)
- อันเปนความแตกตางอยางฟากับดินกับเบอรบิวดาที่ยื่นไกลออกไปในทะเลอันแวด
ลอมดวยปฏิบัติการสงคราม (น.๒๕๑)
- เบอรมิวดาเปนเสมือนแขนที่ยื่นออกไปเปนโลกําบัง สวนแคมปเอกซ เปนกําปนที่
เตรียมตะบันใหขาศึกแผหราสิ้นฤทธิ์.” (น.๒๕๑)
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- ขาฯ ยังเห็นภาพมวลทหารฮั่นที่ทึมทื่อถูกสนตะพายวานอนสอนงาย โงเงาเตาตุน ที่
เดินทัพลากสังขารกันไปเปนโขยงเสมือนหาตั๊กแตนที่คลานยุบยับยุมยามทั่วไป (น.๓๓๕)
- เอกอัครราชทูฮังรี-เฮย... ถึงแมวาในยามสงบแลวเขาคงจะไมสามารถไดตําแหนงสูง
กวาตําแหนง กํานันบานนอกนั่งเรือหางยาวไปงานวัด (น๔๒๑.)
- สตีเฟนสัน กลาวโดยเลียนแบบวัจนะของลุงเหมา (Mao) วา : “ยังขาดทะล
ประชาชนซึ่งเปนเสมือนน้ําใหพวกกองโจรวายไดเหมือนปลา” (น.๕๐๔)
- “การโจมตีก็เหมือนปลอยลูกโบวลิ่งใหกลิ้งไปตามราง โดยปลอยลูกระเบิดในอึดใจ
สุดทาย และยกลําขึ้นในวงเลี้ยวแคบ ๆ ไปตามถนนดานขาง.” (น.๕๘๓)

๒. การใชโวหารอุปลักษณ (Metaphor)
โวหารอุปลักษณในพระราชนิพนธแปลเรื่องนี้ ชวยใหผูอานเขาใจเหตุการณในทองเรื่องได
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพราะความเปรียบที่นํามาใชแทนคําตามปกตินั้นเปนคําที่รูจักแพรหลายในหมูคนไทย
ทั่วไป ตัวอยางเชน
- เรากวาดระบบราชการเยิ่นเยอแข็งกระดาง ตายตัวจนเปนอันตรายทั้งหมด เราเทขยะ
พวกรับราชการเชาชามเย็นชาม ตลอดจนพวกทหารไดโนเสารเตาลานป... กลาวไดวาเราไดสรางศัตรู
จํานวนไมนอย ...” (น.๑๔๒)
- ไฮดริชเปนหัวหนาที่โหดเหี้ยมที่สุดในหนวยที่เหี้ยมที่สุดของฮิตเลอร ... เขาเปนตัว
ปศาจที่รายล้ําหนาเกินนายของตน คือ นายพลเรือเอกทาคาริส “เจาแหงความมืด” (น.๒๓๗)
- จําลองไวใหเหมือนที่มั่นสําคัญๆ ของฝายนาซี ซึ่งเปนเปาหมายการบุกของพลรมที่
เปนนักสะสมหนอนบอนไสนาซี. (น.๒๕๑)
- ทางราชนาวีอังกฤษไดปฏิบัติฝาฝนโบราณประเพณีที่ถือวากองทัพเรือ เปนกองทัพ
เงียบปดทองหลังพระ และออกขาวอยางละเอียดในทุกฝกาวของการสูรบ ... ก็ดวยจุดประสงคที่จะปกบัง
ความจริงที่ลึกซึ้งยิ่งกวานั้น (น.๓๑๘)
- เมื่อถึงนิวยอรค เดอ โวหล ใหสัมภาษณแกสื่อมวลชนวาในดวงชะตาของฮิตเลอร
ดาวเนปจูน (Neptune) อยูในเรือนมรณะ ... “ในสี่เดือนขางหนานี้จะมีดาวนพเคราะหสีแดงปรากฏขึ้นที่
ขอบฟาตะวันออก. คนที่เปนภัยผูกระทําชั่วอันทําใหโลกตองนองเลือดจะชะตาขาด.” (น.๔๔๘)
- รายงานของชาวเยอรมันเกี่ยวกับการตอตานฮิตเลอร เปนเพียงเรื่องตลกโคมลอย.
(น.๔๖๗)
- ทําใหทางลอนดอนรูสึกเห็นสมควรวาตองปลอยใหเขาติดอยูในปลักที่เขาขุดขึ้นเอง
(น.๔๖๗)
- โหราจารย เดอ โวหล ไดเขียนคําตัดสินประหารชีวิตในบทความที่ลงในหนังสือ
พิมพหลายฉบับแลว : “สุนัขรับใชตัวเอกของอิตเลอร กําลังเคลื่อนเขาสูราศีของความรุนแรง”
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- บิลล สตีเฟนสัน ตกอยูระหวางเขาควายในสถานการณนี้ (น.๕๒๘)
- แตละกลุมทํางานโดยเอกเทศและเขาใจวาตนเทานั้นเปนตัวการในการลมแผน วี.
ของฮิตเลอร ที่จะทําลายลาดื้อ อังกฤษตัวเปยก ๆ ใหแหลกเปนจุณ. (น.๕๖๗)
- อีกดานหนึ่งก็มีสงครามลับซึ่งตองอาศัยสัญชาตญาณในการหยั่งรูและตัวบุคคล.
ทั้งสองดานจําเปนอยางยิ่งสําหรับฟนมารรายใหลมลง แตราชการลับเปนกุญแจดอกสําคัญ เปนระบบ
ประสาทและเปนสมองแหงกําลัง ... (น.๕๘๙)
- เราก็จะมีโอกาสถมเถที่จะหาเรื่องที่จะดึงออกจากการสนทนาที่วกวนเปนเขาวงกต
- ถึงกระนั้น ทางเบเกอร สุทรีท ยังรบเราใหสตีเฟนสันสงเงินงวดตอไปใหทัน
จันทรขางแรมครั้งสุดทายของฤดูหนาว (น.๕๗๔)
- “ในระดับสูง ๆ ของงานราชการลับ มีหลายกรณีที่เหตุการณจริง ๆ จะเสมอเหมือน
ในทุกทางกับการคิดฝนฟุงที่เพอเจอที่สุดของหนังสืออานเลนและละครสิบสตางค การพัวพัน การวาง
แผนทําลายกับการลางแผนทําลาย เลหเหลี่ยมกับการทรยศ การหนุนหลังกับการหักหลัง สายจริงกับสาย
ปลอม สายนกสองหัว ทองกับเหล็ก ระเบิด มีด และหมูสังหาร ทั้งหมดนี้สานเขาดวยกันเปนเนื้อเรื่องที่
ซับซอนจนเหลือเชื่อแตก็เปนเรื่องจริง.”๑๔๗

๓. โวหารบุคลาธิษฐาน (Personification)
ในบทพระราชนิพนธแปล
เรื่อง “นายอินทรผูปดทองหลังพระ” พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงใชโวหารชนิดนี้หลายแหง ตัวอยางเชน
- มีทอรูปรางนาเกลียดเลื้อยไปตามหองในเขาวงกต ทําเสียงหวิว ๆ หวือๆ ประหลาด ๆ
ทุกครั้งที่ที่ใชสงสาร ... (น.๑๗๒)
- เครื่องบิน สอรตพิช ที่รูปรางเทอะทะอุยอาย สิบหาลําเตรียมอาวุธและเติมเชื้อเพลิง
บนเรือบรรทุกเครื่องบิน อารด รอยัล เมื่อเวลาอาหารกลางวัน ทั้งหมดก็ทะยานขึ้นจากลานบิน ที่
โคลงเคลงและโซเซหายไปในฝนหนาเม็ดและเมฆหมอก ... (น.๓๒๑)
- รถรางพวงกําลังแลนสงเสียงครืดคราดเปนมาจากเบื้องหลังและรถรางอีกคันกําลังอุย
อายสวนขึ้นจากทิศตรงกันขาม. (น.๔๖๑)
- นายพลทหารอากาศประจําตัวเขาคนหนึ่งรายงานวา : “ดูเขายับยูยี่ไปทั้งตัวในชุด
ลําลองที่สวมอยู หนาตาก็มืดมนเปนกําลัง คุณรูสเวลทก็ดูยูยี่พอ ๆ กัน” ทั้งคูดูจะไมคอยสนใจเรื่อง
สําคัญเกี่ยวกับการสงกําลังบํารุงและก็ไมนาแปลกใจ. (น.๔๙๒)

๑๔๗

วินสตัน เอส. เชอรชิลล ตามที่ เอียน เฟล็มมิง อางถึงในจดหมายถึง เชอร วิลเลียม สตีเฟนสัน
(Winston S. Churchill, as quoted by Ian Fleming in a letter to Sir William Stephenson
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๑๗๐

- พวกบุรุษพยาบาลพรอมกับชางเครื่องวิ่งไปที่ใตทอง
ซึ่งปดแนนของเครื่องบิน
รูปรางเกงกาง ขณะที่แสงสีน้ําเงินของไอเสียพุงผานความมืดเปนครั้งสุดทาย. (น.๕๖๒)
- ในสมัยที่ความยากไรเลื้อยคลานอยูตามถนนในเมือง (น.๕๗๑)

๕. การใชโวหารซ้ําคํา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชโวหารซ้ําคําเพื่อเนนน้ําหนักของคําสําคัญ (key words)
โดยทรงเลือกโอกาสที่จะสอดแทรกไดจังหวะที่เหมาะสม ตัวอยางเชน
- พวกบา ๆ บอ ๆ นอตหลวม
- ทามกลางแสงแดดที่ผลุบ ๆ โผล ๆ แหวกกอนเมฆที่ผานเปนระลอก
- ลูกระเบิดตกลงเปรี้ยง ๆ ลูกแลวลูกเลา
- แตราชการลับ เปนกุญแจดอกสําคัญ เปนระบบประสาท และเปนสมองแหงกําลัง
- พวกที่เชอรชิลลเรียกวา อายพวกสังฆราชปญญาทราม และคอมนิวนิสต พวกขี้ขลาด
ตาขาว และ พวกบา ๆ บอ ๆ นอตหลอม พวกขุนนาง และพวกธาตุพิการธรรมดา ๆ
- ผม รักทองคํา ผม รักสีความแวววาว ... ผมรักสัมผัสของเนื้อทอง ... จนทําใหผม
สามารถกะคะแนนความบริสุทธิ์ของแทงทองไดอยางแมนยํา ... หลอมใหเปนน้ําเชื่อมทองคําแท ... ที่ ผม
รักที่สุดคือ อํานาจ

๖. การใชโวหารสัทพจน (Onomatopoeia)
โวหารสัทพจน ที่นาสนใจในบทพระราชนิพนธเรื่องนี้มีอยูทั่วไป ดังตัวอยางตอไปนี้
- แนนอนการติดตอสื่อสารเหลานี้ใชเครื่องสงกําลังต่ํา และสงเปนเสียงกรอก ๆ
แกรก ๆ ที่เปลี่ยนรูปเสียงราไป. ดังนั้นในการรับฟง ... จําเปนตองใช “หู” ที่ไวที่สุด (น.๗๙)
- “ถอดเสื้อผาออก” เมื่อเขารีรอเธอก็ขูฟอวา : “เขาเขาใจวาเรากําลังพลอดรักกัน ...
(น.๔๓๘)
- โคงหักศอกที่กาบชักยืนถือปนสเต็นคอยอยูเปนโคงหักมุมที่แคบมาก. รถรางที่พวง
กับมาสองคันและใชกําลังจากสายไฟที่ขึงอยูสูง สงเสียงเอี๊ยดอาดเมื่อเลี้ยวโคงนั้น ถนนสายนั้นจราจร
คับคั่ง ในปาละเมาะใกลเคียงมีทหารเยอรมันกําลังฝกอยู. (น.๔๖๐)
- ไมกี่นาทีตอมาเกิดเสียงหวีดแผวๆ ดังออกมาจากตึกเจ็ดชั้นสวนกลาง ตามดวยเสียง
ครืนทุม ๆ และเบา ๆ. เฮาเกลิดเรียกวา “เสียงเปรี้ยงนอย ๆ ที่ไมมีความหมายเลย” (น.๕๔๙)
- ประตูชองบรรทุกลูกระเบิดปดลงเสียงดังฉึบ เหมือนฝาหอย ... พวกนี้คอยอยูจนได
ยินเสียงสนั่นของเครื่องยนตกําลังเรงเครื่องและเสียงเอี๊ยดของหามลอ ... (น.๕๖๐)
- เครื่องสงกําลังต่ําและสงเสียงกรอก ๆ แกร็ก ๆ ที่เปลี่ยนรูปเสียงร่ําไป
- สัญญาณมอรส ดิ๊ด ดิ๊ด ดิ๊ด ดา ... คือตัววี

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม  ๑๗๑

- นายทหารพรัสเซียที่แตงกายโกหรู ประดับประดาเครื่องตราแวววาว ลากกระบี่
โกรงกราง ชิดเทาปงปง ตบเทาเขามา

๘. การใชโวหารอธิพจน (Hyperbole)
โวหารอธิพจน เปนสีสันของภาษา แมจะรูวาไมอาจจะเปนเรื่องจริงไดตามที่พูด แตก็ทําให
รูสึกถึงความสําคัญ ความจริงจัง หรือน้ําหนักของเหตุการณ สวนหนึ่งของโวหารอธิพจนที่พบในพระ
ราชนิพนธแปลเรื่องนี้ ไดแก
- แตยังมีความหวังอยูไดเสมอวาพวกเผด็จการ อาจถูกจํากัดไดโดยไมตองมีการสังหาร
กันอยางไมเลือกหนาอินทรหนาพรหม ...
- ประเทศอังกฤษจะหมดตัวไมมีอะไรมีคาเหลืออยูเลย จะทําใหเราอังกฤษถูกขูดจน
เหลือแตกระดูก หลังจากที่เราไดชัยชนะมาดวยเลือดของเรา และ...เพื่อใหพรอมเผชิญเหตุการณใดๆ ที่
เกิดขึ้นตอไป” (น.๒๑๒)
- อุดมการณของเชอรชิลลมีวา : “หากฮิตเลอรจะบุกนรก อยางนอยผมตองถือเปน
หนาที่ที่จะกลาวในสภาผูแทนราษฎร พาดพิงถึงพระยายมอยางเปนมิตร (น.๒๗๓)

๙. การใชโวหารสาธก (Allusion)
โวหารสาธก หรือ โวหารเทาความ ในเรื่องนี้มีอยูหลายตอน สวนใหญเปนเรื่องราวที่เกี่ยว
ของกับวัฒนธรรมตะวันตก จึงเปนเรื่องคอนขางเขาใจยากสําหรับผูอานเรื่องแปลที่เปนคนไทย ดังนั้น
บางตอนพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงพระราชนิพนธคําอธิบายเอาไวดวย มีอยูตอนหนึ่งที่ทรงยก
เอานิทานเรื่องศรีธนญชัย ซึ่งเปนนิทานพื้นบานของไทยมาเปนนิทานสาธกประกอบเหตุการณ ทําใหเขาใจ
ไดงายขึ้น ดังตัวอยางขอความตอไปนี้
- ปจจุบันนี้หนวยราชการลับกลาง ซี.ไอ.เอ. กลายเปนเปาหมายเอกสําหรับพวกที่ตั้ง
หนาตั้งตา จะปลดอาวุธเราโดยสิ้นเชิงและตั้งขอหาจะจริงหรือเท็จ (ก็เอาทั้งนั้น) วามีการทุจริตคดโกงวา
ตอง ซักฟอกลางใหสะอาดแบบ “ศรีธนญชัยอาบน้ําใหนอง”๑๔๘ เปนการทําลายอุปกรณสําคัญอันดับแรกที่
เราจะใชปองกัน ซึ่งเราไดสรางขึ้นดวยความลําบากยากเย็นแสนเข็ญ ตอนสงครามโลกครั้งที่สอง (น.๑๑)
- เขาเดินอุยอายกลับไปกลับมาในหองนั้นเหมือนตัว ฮัมปตี ดัมปตี ๑๔๙ (น.๒๒๘)
๑๔๘

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงยกเรื่อง “ศรีธนญชัย” นิทานพื้นบานของไทย เปนเรื่องที่เลา
สืบตอ ๆ กัน “ศรีธนญชัย” เปนคนฉลาดแกมโกง มีใจคอโหดเหี้ยม ขาดคุณธรรม และสรางความเดือดรอนให
กับผูอื่น วันหนึ่งพอแมของศรีธนญชัยตองออกไปทําไรทํานาจึงสั่งความไววา ใหศรีธนญชัยอาบน้ําใหนองให
สะอาดหมดจด ศรีธนญชัยก็ทําตามดวยการฆานองแลวเอาไสเอาพุงออกมาลางจนหมด สรางความทุกขเวทนาให
กับพอแมเปนอยางยิ่ง แตดวยความฉลาดแกมโกงนี้เองทําใหศรีธนญชัยไดเขารับราชการ
๑๔๙
Humpty. Dumpty - ตัวที่รูปรางเปนไขในกลอนสําหรับเด็ก
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๑๗๒

- ทุกแหงทุกหนที่ “แมรี่” ไป “ลัมม”๑๕๐ ก็จะตองติดตามไปดวยเสมอ (น.๒๗๑)

๑๐. การใชโวหารปฏิพจน (Paradox)
โวหารปฏิพจน เปนการใชภาษาขัดความกันที่ทําใหมีรสชาติแปลกไปจากปกติ โวหาร
ประเภทนี้พบอยูในพระราชนิพนธแปลเรื่องนี้บาง เชน
- “เราทราบวาขายของคุณเพิ่งไดรับคนใหมชื่อ มาเดอเลน เราคนหาเธอไมพบ แตเรา
จะพบแน (น.๓๐๓)
- คุณบอนดครับ ตลอดชีวิตผมตกอยูในหวงรัก ผมรักทองคํา ผมรักสีความแวววาว
น้ําหนักอันนาเสนหาของทองคํา ผมรักสัมผัสของเนื้อทอง ความละเอียดออนอันนุมนวลรื่นมือ จนทําให
ผมสามารถกะคะแนนความบริสุทธิ์ของแทงทองไดอยางแมนยํา ... ภายในหนึ่งกะรัต และผมก็รักกลิ่นอัน
ระอุที่กําจายออกมาเมื่อผมหลอมใหเปนน้ําเชื่อมทองคําแท. แตคุณบอนดครับ ที่ผมรักที่สุดคือ อํานาจ ...
(น.๔๑๖)
ตอไปนี้เปนตัวอยางของโวหารภาพพจนหรือโวหารลักษณประเภทตางๆ ไดนํามาเทียบเคียงกับ
ตนฉบับเดิม เพื่อใหเห็นวา หลายแหงใชคําที่คอนขางธรรมดา แตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใช
โวหารภาพพจน จึงทําใหหนังสือนาอานมากยิ่งขึ้น
ตารางเปรียบเทียบสํานวนโวหารในพระราชนิพนธแปลกับขอความในตนฉบับเดิม
คํา
ขอความ
ชาติลิงจอ
ชาวบราซิลอาจเปน “ชาติลิงจอ” เหมือนที่คุณวา (น.๓๕๕)
nation of monkeys
“The Brazillians may be, as you said, nation of monkeys” (p.295.2)
ฟากับดิน
... ความเห็นของฝายอังกฤษแตกตางไปอยางฟากับดิน ...
fundamentally
... the British approach was fundamentally different.
อิ่มอกอิ่มใจ
ผมรูสึกวาอารมณชุมชื่น และอิ่มอกอิ่มใจ... (น.๗๙๕)
satiated with
being saturated and satiated with emotion and sensation, … (p.333.3)
emotion and
sensation
ตัวเปนเกลียวใจจะ
สตีเฟนสันกลาวภายหลังวา : “ตอนนี้เราตองทํางาน ตัวเปนเกลียว ใจจะขาด
ขาด
โดยรวบเอางานที่ตามธรรมดาจะใชเวลาหนึ่งปมาทําใหเสร็จภายในเจ็ดวัน
(น.๑๔๒)

๑๕๐

เหมือนในเพลงสําหรับเด็กวาหนูแมรี่มีแกะตัวเล็ก และทุกหนแหงที่เธอไป แกะตัวนั้นก็ตองแกะ
รอยไปดวยเสมอ
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คํา
squeezing

ขอความ
“We were squeezing into a week what normally took a year,”
Stephenson said later. (p.106.3)
เชาชามเย็นชาม
เรา กวาดระบบ ราชการที่เยิ่นเยอ แข็งกระดาง ตายตัวจนเปนอันตรายทิ้งหมด
เราเทขยะพวกนั่งรับราชการเชาชามเย็นชาม (น.๑๔๒)
thumb twiddlers,
“we swept aside the dangerous rigdity of bureaucracy the thumb
twiddlers. (p.106.3)
ไดโนเสารเตาลานป
ตลอดจนพวกทหาร ไดโนเสารเตาลานป กลาวไดวาเราไดสรางศัตรูจํานวนไม
นอย ...” (น.๑๔๒)
military dinosaurs
and military dinosaurs. I daresay we made some enemies ...” (p.106.3)
อํานาจบาตรใหญ
ไฮดริชถูกอุบายชักนําใหปฏิบัติสิ่งนี้เทากับทําลายตัวเอง ปญหาที่วาเขาจะถูก
ชักนําไดมากวานี้หรือไม เขามี อํานาจบาตรใหญ ใชนอกเขตปกครองของเขา เขา
ไป ๆ มา ๆ ระหวางพราคกับเบอรลิน ... (น.๔๕๘)
great power
Heydrich had been maneuvered into one self-dereating act ; could he be
manipulated further? He wielded great power outside his satrapy. Shuttling
between Prague and Berlin, ...(p.389.1)
มวนเสื่อ
ตามรางปจจุบันจะหมายความวา หนวยของเขาจะตองมวนเสื่อ ดวยเหตุเพราะ
กฎหมายฉบับนั้นระบุวา ... (น.๔๗๐)
end
pointing out that in its present form it would mean the end of his
organization in as much as the bill stipulated ... (p.๔๐๐)
หาแตม
บลิมพ – ที่มักทําทาโอแต หาแตม อยูเสมอ ... ทาทางเซอ ๆ ซา ๆ และเชยมัว
แตสูสงครามอนาคตดวยศิลปะลาสมัย ของสงครามที่ผานมาแลว (น.๗๔)
slightly stupid
Blimps – bumbing slightly stupid, fighting the next war with the lessons
of the last. (p.๔๘)
เตนโขน
สุนทรพจนนี้ถึงหูฮิตเลอร และก็อยางที่วางแผนไวทําใหเขาเกิดกริ้วโกรธ
โกรธาอยางอันตราย และคราวนี้ไมใชการแสดงเตนโขนเฉย ๆ (น.๒๘๒)
uncalculated rage
The speech reached Hitler and, as intended, sent him into a dangerous
and this time uncalculated rage. (p.230.3)
เพลงเดียวฮิตเลอรก็
เมื่อเขากลาวเพียงหาวันกอนที่พวกเยอรมันจะไดชัยชนะอยางสายฟาแลบใน
ตกมาตายแลว
นอรเวยและเดนมารกวา : เพลงเดียวฮิตเลอรก็ตกมาตายแลว.* (น.๑๐๒)
When he declared, five days before the Germans scored their lightning
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คํา
Hitler has missed
the bus.”
งงเปนไกตาแตก
absolute
astonishment,
ผูดีแปดสาแหรก
big monocled
Junken
มีหนอนบอนไส

ขอความ
victories in Norway and Denmark, that “Hitler has missed the bus.”
(p.70.2)
ในที่นั้นเขียนไววามีสามชั้น ผมงงเปนไกตาแตก (น.๑๓๙)
It was only labeled to go up three floors. To my absolute
astonishment, (p.103.1)
ผูบังคับบัญชาในสนามคือ ผูดีแปดสาแหรก (น.๓๖๑)
Their field officer was a big monocled Junken, (p.300.1)

ยกเมฆ

แซนเดอรสคิดผูกเรื่องที่มีนายพลเยอรมันคิดโคนฮิตเลอรตอไป เขา ยกเมฆ วา
มีขายสถานีวิทยุเถื่อนที่ฝายขบถตอเยอรมันดําเนินการ (น.๑๖๔)
Sanders invented a conspiracy among German generals against Hitler.
Then he created an imaginary network of radio station run by the rebels.
(p.125.2)
....การกระทําแบบยอม ใหบัวช้ําน้ําขุน (น.๔๗๙)
…to tread on some-one’ s corms (p.409.1)

เขาสามารถแจงวาทานประธานาธิบดีมีเพียงแตวาสายการติดตอกับลอนดอนไม
ปลอดภัย มีหนอนบอนไส ใหขาวรั่วภายในสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐ. (น.๑๒๔)
some kind of leak
... , he could at first tell the President only that the communications
with London were not secure. There was some kind of leak inside the
United States Embassy. (p.98.2)
ครั้งนี้เปนครั้งสุดทายที่ฮิตเลอรไดรับขาวนาชื่นบานซึ่งใส ถาดประเคน ใหถึง
ถาดประเคน
บาน (น.๑๓๐)
It was the last time Hitler got such cheering news handed him on this
silver plate
silver plate. (p.84.5)
ตัดหางปลอยวัด
ดังนั้นเอกอัคราชทูตจึงจําตอง ตัดหางปลอยวัด คณะของตัวเอง (น.๑๓๑)
to disown
The Ambassador than had to disown his own man. (p.95.1)

created an
imaginary
ใหบัวช้ําน้ําขุน
to tread on someone’ s corms
น้ําตาตก

เชอรชิลลตองน้ําตาตก เพราะอเมริกาตําหนิติเตียน อังกฤษถึงแมไดตอสูอยาง
ไมลดละทั่วโลกเปนเวลาเกือบสามปมาแลว (น.๔๙๓๗
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คํา
wept out
เขากลีบเมฆ
all vanished

พวกหนอนบอนไส
worms of doublet
ตัวเทายักษ
immense fellow

น้ํานิ่งไหลลึก
subtleties

ขอความ
Churchill wept out American criticism of Britain after she had fought
steadily for nearly three years around the globe. (p.421.3)
พวกที่ปฏิบัติงานลนทุกคนหายเขากลีบเมฆไปโดยไมไดรับความดีความชอบ
หรือเสียงใด ๆ (น.๕๐๒)
The man who carried out the secret mission all vanished, unrewarded,
into anonymity. (p.429.3)
สตีเฟนสันนึกวาเขากําจัดพวกหนอนบอนไส หมดไปแลว (น.๕๒๙)
“Stephenson thought he’d killed the worms of doublet, … (p.453.1)
เมื่อขึ้นถึงชั้นสี่ ยามที่เฝาที่นี่ตัวเทายักษ สวมเครื่องแบบยามประตูมีกันจนดู
อึดอัด ... (น.๑๓๙)
it went to the fourth instead. An immense fellow guarded the place, all
scrunched up inside a porter’s uniform and looking very uncomfortable,….
(p.103.1)
... และมีกิริยาทาทางแบบน้ํานิ่งไหลลึก จนผูที่ไมรูจักอาจเจอดี ถาไมทัน
สังเกต. (น.๒๙๗.๑)
... and subtleties of behavior that a stranger might fatally ignore.(p.243.2)

เอาหูไปนาเอาตาไป
ฮูเวอร ไดชื่อวาเปนตํารวจที่มีอํานาจมากที่สุดในโลก แตมาบัดนี้เขาจําตอง
ไรเสีย
เอาหูไปนาเอาตาไปไรเสีย (น.๒๑๙)
blind eye
Hoover was publiczed at the as the world’ s most pawerful policeman,
but now he was being forced to turn a blind eye when the laws were
bent. (p.174.4)
... นอกจากการเกลี้ยกลอม แบบลิ้นตวัดถึงใบหู ของลูกพี่ลูกนองอายุสี่สิบสอง
แบบลิ้นตวัดถึงใบ
ปของพระเจาจอรจที่หก. (น.๔๘๙)
หู
... apparently for no reason other than the slippery-tonged
persuasiveness of a forty years old cousin to king George VI. (p.418)
slippery-tonged
แบบไมนวมและ
ผูแทนพิเศษผูมีอํานาจเต็มของทานผูนําในเดนมารก คือ ดร.แวรเนอร เบสต
ควงไมกระบองไม (Dr.Werner Best) ผูถือหลักการพูดแบบไมนวมและควงไมกระบองไมแข็งขนาด
แข็งขนาดยักษ
ยักษ (น.๕๕๓)
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คํา
ขอความ
puts his faith in ยักษ (น.๕๕๓)
talking softly and
The Fuhrer’ s Special Plenipotentiary in Denmark is Dr.Werner Best
carrying a bit stick. who puts his faith in talking softly and carrying a bit stick.
(p.474.1)
เด็กอมมือ
สตีเฟนสันก็ทําอะไรไมไดมากนักในการที่จะทําใหทางลอนดอนเลิกปฏิบัติตอ
โอ.เอ็ส.เอ็ส. เสมือนเปนเด็กอมมือ (น.๕๑๑)
an infant
There was only so much Stephenson could do to persuade London to
stop treating the OSS like an infant. (p.437.1)
“หมอน้ํามหึมา”
... สหรัฐเปนเสมือน “หมอน้ํามหึมา” ... (น.๓๙๕)
a gigantic boiler
... that the United States is like “a gigantic boiler” (p.333.3)
ฝูงชนชั้นสวะหัวรุน
... ฝูงชนชั้นสวะหัวรุนแรงก็มีประสิทธิภาพมาก แมจะดูขาดแคลนอาวุธ
แรง
(น.๕๒๔)
rag-tag-bobble
... that rag-tag-bobble mobs of rebels were worth more that their lack
mobs of rebels
of arms would indicate. (p.448.3)
เครื่องกําบัง
แต ณ ที่นั้น น้ําชาตอนบายและแซนดวิชแตงกวา เปน เครื่องกําบัง สําหรับจุด
หมายที่รายแรงกวามาก (น.๒๙๗)
place covered
but afternoon tea and cucumber sandwiches in that place covered a
deadlier purpose. (p.243.3)
อยางกลวย ๆ
พวกญี่ปุนก็คงทําไดอยางกลวย ๆ เพราะมีเครื่องบินทิ้งตอรปโด และเรือ
บรรทุกเครื่องบินที่เหนือกวา (น.๔๔๓)
no trouble
the Japanese should have no trouble with their superior torpedo planes
and carriers. (p.285.1)
สวมแอก
... พวกที่ตองการใหอเมริกาอยูโดดเดี่ยวก็หาเรื่องเขาวาพาสหรัฐกลับมา
สวมแอก ของจักรวรรดิอังกฤษ (น.๑๗๘)
back into
... the isolationists would accuse him of delivering the United States
back into the British Empire. (p.138.1)
อายเฒาหัวงูที่อยูดี
“ทหารที่ไดผานศึกเหมือนฝนรายนี้ คนหนึ่งเปนชาวแคนาดาอายุเพียงยี่สิบเอ็ด
กินดี
ป เปรียบกับเด็กกะเหรี่ยงผูนี้ มีความรูสึกวาเปน อายเฒาหัวงู ที่อยูดีกินดี (น.๒๖)
an old man,
“One of the ‘veterans’ from this night mare was this twenty-year-old
wickedly well-fed, canadian, I felt an old man, wickedly well-fed, against this skinny kid. (p.5)
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คํา
ขอความ
เสมือนน้ําใหพวก
สตีเฟนสัน กลาวโดยเลียนแบบวัจนะของลุงเหมา (Mao) วา : “ยังขาดทะล
กองโจรวายได
ประชาชนซึ่งเปนเสมือนน้ําใหพวกกองโจรวายไดเหมือนปลา” (น.๕๐๔)
เหมือนปลา
paraphrasing Mao..
“The sea of people in which the guerrillas could swim like fish was
guerrillas could
still missing, “said Stephenson, paraphrasing Mao. (p.431.1)
swim like fish
การเซาะทราย
หาก “ทอรช” ใชไดผล ก็จะไดเปนจุดเริ่มตนในการเซาะทราย กําลังของขาศึก
(น.๕๒๐)
undermining
IF torch worked, a start would be made in undermining the enemy.
(p.444.4)
พนตัวเลขตางๆ
เขานั่งลงและเริ่ม พนตัวเลขตาง ๆ ออกมาอยางน้ําไหลไฟดับ ... (น.๔๔๕)
ออกมาอยางน้ําไหล
He sat down and reeled off figures. (p.377.4)
ไฟดับ
reeled off figures
พวกกระหาย
“พวกคุณที่กระหายสงครามนัก กําลังตมยําอะไรกัน” (น.๑๘๓)
สงครามกําลังตมยํา
“What are you warmongers plotting now?” (p.143.1)
warmongers
plotting
จากการวิเคราะหพระปรีชาสามารถทางดานวรรณศิลป และการเปรียบเทียบดังกลาวแลวขางตน
จะเห็นไดวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแปลหนังสือโดยไดทรงทําความเขาใจกับตนฉบับอยางถอง
แท แลวจึงใชพระปรีชาสามารถทางภาษาไทยของพระองค ในการทรงเลือกใชคํา สํานวน โวหาร เพื่อ
การถายทอดความหมาย ความรู ความคิด อารมณ ความรูสึกอยางพิถีพิถัน อยางถูกตองตามตนฉบับ
และอยางดีเยี่ยม
ยิ่งกวานั้นที่สําคัญมากคือวรรณศิลปของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีความไพเราะ
สละสลวย และมีความเหมาะสมกับวัฒนธรรมไทยดวย
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ตอนที่ ๓ (๓)
พระราชอัจฉริยภาพทางดานวรรณศิลป
ในพระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต”
ประวัติความเปนมาของหนังสือ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแปลเรื่อง “ติโต” จากตนฉบับภาษาอังกฤษ เรื่อง “Tito” ของ
ฟลลิส ออตี (Phyllis Auty) ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๙๑๕๑ ดังไดกลาวแลวตั้งแตตอนตนวา พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใหความสําคัญในเรื่องลิขสิทธิ์ของผลงานทางดานวรรณกรรม ดังนั้นเมื่อทรง
ปรับปรุงตนฉบับที่ทรงแปลเสร็จเรียบรอยแลว ในป พ.ศ.๒๕๓๗ พระองคไดทรงมอบหมายใหเอกอัคร
ราชทูตไทยประจํากรุงนิวยอรกสมัยนั้นติดตอเจาของลิขสิทธิ์เรื่อง “Tito” เพื่อขออนุญาตพิมพเผยแพร
และจําหนายพระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” ตอมาเมื่อวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๓๗ เอกอัครราช
ทูตไทยก็ไดรับหนังสือตอบอนุญาตใหจัดพิมพและจําหนายหนังสือพระราชนิพนธแปลเรื่องนี้ เพื่อหาราย
ไดสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาไดตามพระราชประสงค ในการนี้หมอมหลวงทวีสันต ลดาวัลย เปนผู
แทนพระองคลงนามรับทราบคําตอบอนุญาตดังกลาว ๑๕๒ ตอมาเมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๓๗ ฟลลิส
ออตี ผูประพันธเรื่องนี้ ก็ไดทําหนังสือถึงเอกอัครราชทูตไทย โดยแจงวาตนมีความยินดีและรูสึกเปน
เกียรติยศอยางยิ่งในการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสนพระทัยแปลงานประพันธของตน โดยมุงหา
รายไดเพื่อสาธารณประโยชนทั่วไป ๑๕๓
ตอมาในปเดียวกันนั้นเองพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทาน
พระบรมราชานุญาตใหบริษัทอมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน) จัดพิมพเผยแพรเนื่องใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เพื่อใหขาราชบริพารไดทราบถึงบุคคลที่นาสนใจคนหนึ่งของโลก ทรง
กลาววา “ติโต” เปนผูทําใหประเทศยูโกสลาเวีย ซึ่งประกอบดวยชนชาติที่แตกตางกันทั้งดานเชื้อชาติ
ศาสนา วัฒนธรรม และประวัติศาสตร ใหกลับมารวมกันเปนปกแผนในยามวิกฤต สามารถรักษาความ
สมบูรณ และเพิ่มพูนความเจริญของประเทศชาติตลอดชีวิตของเขา แตเมื่อ “ติโต” สิ้นอายุขัยเมื่อ พ.ศ.

๑๕๑

ขวัญแกว วัชโรทัย, “บทพระราชนิพนธแปลเรื่อง นายอินทรผูปดทองหลังพระ และติโต”. เขาถึง
ไดจาก http://www.kanchanapisek.org.th/ (17 December 2001).
๑๕๒
เทอริ เฮนรี (Teri Hernry). อางถึงใน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, ทรงแปล. ติโต. กรุงเทพฯ :
อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), ๒๕๓๗. หนา (๕)
๑๕๓
ฟลลิส เอลติส. เรื่องเดิม. หนา (๖).
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๒๕๒๓ รวมอายุได ๘๘ ป ประเทศยูโกสลาเวีย ก็คอยๆ สลายลงจนกระทั่งมีสภาพแตกแยกอันยากที่จะ
แกไขไดดังที่ปรากฏอยูในปจจุบัน๑๕๔
ฟลลิส ออตี นักประพันธผูเขียนเรื่อง“ติโต” สําเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย
ออกซฟอรด เปนอาจารยผูสอนวิชาประวัติศาสตรลุมแมน้ําดานูบ ที่มหาวิทยาลัยลอนดอน ระหวาง
สงครามโลกครั้งที่ ๒ ฟลลิส ออตี ทํางานที่แผนกยูโกสลาเวีย ของวิทยุ บีบีซี และที่กรมขาวการเมือง
กระทรวงการตางประเทศ เขาเปนนักหนังสือพิมพคนแรกที่ไดสัมภาษณ “ติโต” หลังจาก “ติโต” ได
แยกออกจากคอมินฟอรม๑๕๕ ในป พ.ศ.๒๔๙๑๑๕๖
พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” ไดรับการตอนรับจากประชาชนทั่วไปอยางกวางขวาง เพียง
ระยะเวลาประมาณ ๕ ป นับถึงป พ.ศ. ๒๕๔๑ มียอดการพิมพถึง ๑๑ ครั้ง เปนจํานวนหนังสือมากกวา
๑๐๐,๐๐๐ เลม๑๕๗

สังเขปเรื่อง “ติโต”
เรื่อง “ติโต” เปนหนังสือชีวประวัติของนักปฏิวัติ นักการเมือง และผูนําในสมัยสงครามโลกครั้ง
ที่สอง นามอุโฆษ ชื่อ “ติโต” เขาเปนผูประสบความสําเร็จอันยิ่งใหญ เปนผูสรางประเทศยูโกสลาเวีย
ขึ้นมาหลังสงครามโลก ยูโกสลาเวียเปนประเทศที่ประกอบดวยชนชาติมากหลาย มีทั้งเซิรบ โครแอต
มอนตานิโกร มาซิโดรเนียน บอสเนีย และเฮอรเซโกวินา ตางชาติตางความคิด มีเลือดรักชาติรุนแรง
ทุกกลุม ตางศาสนา มีทั้งออรโธด็อกซ โรมันคาทอลิก และมุสลิม
“ติโต” เปนรหัสลับที่คอมมูนิสตรัสเซีย ตั้งใหแก ซิป โบรซ เขาเกิดเมื่อ ค.ศ.๑๘๙๒ เปนคน
เชื้อสายโครแอต (Croat) ทางบิดาและ สโลวีน (Slovene) ทางมารดา จึงเปนชาวสลาฟใต เขามีความรักชาติ
อยางรุนแรงมาตั้งแตยังเด็ก เพราะไมพอใจสภาพที่ตองอยูใตการปกครองของออสเตรีย-ฮังการี ซึ่งเปน
พวกตางเผาพันธุ ครอบครัวของติโตเปนชาวนาซึ่งไมยากจนนัก นับวาดีกวาชาวนาโดยทั่วไป ติโตตอง
ทํางานหนักแบบเด็กชนบท แตธรรมชาติและความอิสระของชีวิตชนบทหลอหลอมใหติโตมีความรักใน
ผืนแผนดินของตน และกลายเปนนักสูที่ไมเคยยอทอ เมื่ออายุ ๑๕ ป ติโตไดศึกษาสําเร็จประกาศนียบัตร
ชางกล จึงไดสัมผัสการเมืองชนชั้นกรรมกรเปนครั้งแรก ตอมาไดสมัครเปนทหาร มีโอกาสออกแนว
หนาในสงครามโลกครั้งที่ ๑ เขาไดรับบาดเจ็บในการรบกับรัสเซีย และไดประสบการณในฐานะเชลยศึก
ในรัสเซียเปนเวลานาน
เมื่อเกิดการปฏิวัติบอลเชวิคใน ค.ศ. ๑๙๑๗ ติโตเคยถูกฝายรัฐบาลพระเจาซารจับขังเพราะตอง
สงสัยวาเปนฝายบอลเชวิค เมื่อพวกบอลเชวิคไดชัยชนะแลว ติโตก็เปนอิสระและตกลงใจกลับไปตั้งรก
๑๕๔

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. “คํานํา”, เรื่องเดิม, หนา (๓).
๑๕๕
คอมินฟอรม (Communist International Form) หมายถึง องคการคอมมิวนิสตสากล
๑๕๖
เรื่องเดิม, หนา (๗).
๑๕๗
เรื่องเดิม, หนาบรรณลักษณ.
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รากที่บานเกิดในโครแอเซีย พรอมดวยภรรยาชาวรัสเซีย ซึ่งพบกันในชวงการปฏิวัติ แตติโตถูกสงสัยวา
เปนบอลเชวิคศัตรูของชาติ ตอมาเมื่อจักรวรรดิออสโตร-ฮังการีไดสลายตัวลง โครแอเซียก็กลายมาเปน
สวนหนึ่งของอาณาจักรซึ่งตอนหลังเรียกวา ยูโกสลาเวีย โดยมีกษัตริยปกครอง
รัฐใหมประกอบดวยกลุมตาง ๆ ของพวกสลาฟใต มีวัฒนธรรม ความเชื่อตาง ๆ กันถึง ๓ ศาสนา
มีกษัตริยราชวงศชาวเซอรบปกครอง ความแตกตางกันดังกลาวทําใหเกิดความขัดแยงทางการเมือง ติโตได
เดินทางไปเมืองหลวงของโครแอเซีย และเขาเปนสมาชิกสหภาพชางเหล็ก จึงกลายเปนสมาชิกอัตโนมัติ
ของพรรคโซเชียล เดโมแครติค (Social Democratic Party) ซึ่งไดผนวกเขาไปในพรรคคอมมูนิสตแหง
ยูโกสลาเวีย เขาจึงกลายเปนคอมมูนิสตโดยมิไดตั้งใจ เนื่องจากเขาเคยอยูในรัสเซียระหวางการปฏิวัติ
บอลเชวิค ติโตจึงไดชื่อวาเปนผูเชี่ยวชาญในการปลุกระดมคนงาน ในการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรครั้ง
แรกของประเทศยูโกสลาเวีย เมื่อ ค.ศ. ๑๙๒๐ พรรคคอมมูนิสตไดรับคะแนนเสียงเปนที่สาม แตตอมา
รัฐบาลก็ลมพรรคคอมมูนิสตลง โดยอางวาพรรคคอมมูนิสตเปนพรรคผิดกฎหมาย พวกสมาชิกพรรคจึงถูก
กวาดลาง ติโตหลบไปใชชีวิตชางเครื่องยนตของโรงสีในหมูบานนอกเปนเวลาสี่ปครึ่ง แตชีวิตของติโต
ก็เปลี่ยนไปไดถูกชักชวนใหจัดตั้งกระบวนการของกรรมกรเพื่อการปฏิวัติ ตอมาไมนานติโตก็ถูกจับกุม
แมศาลจะยกฟองแตก็ถูกตํารวจเพงเล็ง และในที่สุดก็ทํางานธรรมดาไมได จึงตองทํางานการเมืองใตดิน
เต็มเวลา
การตอสูทางการเมืองของติโตทําใหเขาเปนที่สนใจของผูนําในองคการคอมมูนิสตรัสเซีย เขาจึง
ไดรับการชวยเหลือสนับสนุนใหมีความรู เมื่อติโตถูกจับและจําคุก เขาไดใชเวลาศึกษาเรียนรูการเมือง ซึ่ง
จําเปนในการฝกแบบคอมมูนิสต โดยมีเจาหนาที่คอมินเทอรนลอบนําเอกสารคอมมูนิสตเขามาใหศึกษาใน
คุกซึ่งผูคุมไมเขมงวดนัก เมื่อออกจากคุกก็เปนตัวเก็งที่จะเลื่อนฐานะในพรรค การอยูในยูโกสลาเวียเปน
การเสี่ยงอันตรายมาก เมื่อเขาไดรับมอบหมายใหไปที่กรรมการกลางพรรคคอมมูนิสตแหงยูโกสลาเวียที่
เวียนนา เขาจึงไดโอกาสออกไปทํางานนอกประเทศ ที่นี้เองเขาไดรับชื่อรหัสหลายชื่อ แตรหัส “ติโต”
เปนชื่อที่ทําใหเขามีชื่อเสียง ตอมา ติโตไปประจําที่มอสโคว เขามีโอกาสพบปะคอมมูนิสตคนสําคัญ ๆ
จากทั่วโลก ซึ่งติโตเขารวมในฐานะเลขานุการของคณะยูโกสลาเวีย การชํานาญภาษารัสเซียใหประโยชน
แกติโตมาก ไมนานติโตก็เรียนรูวา คอมินเทอรนเต็มไปดวยความขัดแยงสวนตัวและเลหกลตางๆ นานา
เมื่อสตาลินเริ่มการกวาดลางครั้งใหญ ติโตยังอยูที่มอสโคว พวกคอมมูนิสตที่ไมเปนชาวรัสเซียก็
เริ่มถูกจับกุมแตเคราะหดีที่ติโตไดรับอนุญาตใหกลับเวียนนาจึงรอดพนการถูกจับกุม เมื่อพรรคคอมมูนิสต
ยูโกสลาเวียยายที่ทําการไปยังปารีส ที่นี่ติโตไดทํางานอยางเต็มกําลัง พรรคยังอยูนอกกฎหมายและออนแอ
มาก ในค.ศ. ๑๙๓๗ ติโตไดเริ่มสรางองคการใหม พยายามสรางความแข็งแกรงโดยรับสมาชิกใหม เขา
เลือกผูรวมงานอยางระมัดระวังไมใหคอมินเทอรนระแวงสงสัยตัวเขา ผูที่เขาเลือกมีคุณสมบัติสําคัญคือ
ความภักดีตอติโตในฐานะเลขาธิการพรรค ในปนั้นเอง ติโตก็ไดรับแตงตั้งเปนเลขาธิการพรรคคอมมูนิสต
แหงยูโกสลาเวียอยางเปนทางการ ฝายนาซีของฮิตเบอรในเยอรมนี และฝายฟาสซิสตของมุสโสลินีใน
อิตาลี เริ่มคุกคามยูโกสลาเวียอยางหนักใหเขากับฝายอักษะ (Axis) และทําสนธิสัญญาระหวางเยอรมันกับ
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อิตาลี อันหมายถึงการเสียเอกราช ซึ่งชาวยูโกสลาเวียยอมไมได จึงมีผูสนับสนุนพรรคคอมมูนิสตซึ่งเปน
พรรคเดียวที่ตั้งบนรากฐานเพื่อชาติยูโกสลาเวียแทๆ การเปนเลขาธิการพรรคคอมมูนิสต ทําใหติโตตอง
ประสบอุปสรรคมากเนื่องจากความสัมพันธกับคอมินเทอรนนั้นทําใหเขาอยูในระหวางอันตราย เพราะมีผู
ตองการตําแหนงนี้มาก อยางไรก็ดี ติโตมีเพื่อนที่มีอิทธิพลในมอสโควชวยใหเขารอดพนจากการกวาดลาง
ของสตาลิน นอกจากนี้ เขายังมีความสามารถสวนตัว กลาเผชิญผูที่กลาวหาและลุกขึ้นตอสู
ในระหวางสงครามโลกครั้งที่ ๒ ติโตพยายามตอสูเพื่อเอกราชอธิปไตยของยูโกสลาเวีย ซึ่งถูก
คุกคามจากพวกนาซีซึ่งเขาควบคุมเศรษฐกิจของประเทศเกือบทั้งหมด ติโตไมอาจชวยประเทศของตนได
ในชวงแรกของสงคราม เขาไดรับมอบหมายใหแปลประวัติของพรรคคอมมูนิสตซึ่งเขียนโดยสตาลิน จาก
ภาษารัสเซียเปนภาษาเซอรโบ-โครแอต ซึ่งใชกันในยูโกสลาเวีย ดังนั้นในชวง ๒ ปแรกของสงคราม ติโต
ตองไปอยูมอสโควถึง ๑๑ เดือน เมื่อติโตเดินทางจากรัสเซียกลับสูยูโกสลาเวีย เขาตองเสี่ยงตอการถูก
จับมาก ตองใชหนังสือเดินทางและวีซาปลอมเล็ดลอดเขามา ทันที่ที่เขาถึงยูโกสลาเวียก็ไดคืนสูตําแหนง
หัวหนาพรรคในยูโกสลาเวีย เปาหมายอันสําคัญก็คือการทําลายรัฐบาลที่มีอยูในเวลานั้น และใหรัฐบาล
ปฏิวัติคอมมูนิสตยึดการปกครอง ติโตสามารถรวบรวมทุนดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายสูงสุด คือการ
ปฏิวัติใหยูโกสลาเวียเปนคอมมูนิสต
ยูโกสลาเวียไดพยายามทําตัวเปนกลางในสงครามโลกครั้งที่ ๒ แตในที่สุดรัฐบาลก็ถูกบีบบังคับ
ใหทําสนธิสัญญากับฮิตเลอร เพื่อรวมกับเยอรมนีในการบุกรัสเซีย เนื่องจากชาวยูโกสลาเวียเกลียดชังพวก
นาซีมาก รัฐบาลจึงถูกกระทํารัฐประหารโดยกลุมนายทหาร ฮิตเลอรถือวายูโกสลาเวียเปนศัตรู จึงเริ่ม
โจมตีกรุงเบลเกรดทางอากาศและบุกยูโกสลาเวียดวยยานยนต และยานเกราะจากฐานในประเทศบัลแกเรีย
ภายในสัปดาหเดียว ยุทธวิธีสงครามแบบสายฟาแลบ และอาวุธที่มีเหนือกวาของเยอรมันก็สามารถเอาชนะ
กองทัพเล็ก ๆ ของยูโกสลาเวียได เยอรมันไดครอบครองสวนใหญของประเทศ
ฮิตเลอรตองการใหประเทศยูโกสลาเวียถูกลบลางจากแผนที่ จึงพยายามใหเกิดการแบงแยกแต
การแบงแยกครั้งนี้ ทําใหเยอรมันเสียประโยชน เพราะเปนการกระตุนใหยูโกสลาเวียเกิดการรวมตัว ซึ่ง
ติโตไดพยายามอยูแลว นอกจากนั้น กลุมประเทศอักษะที่ไดรับสวนแบงก็มิไดมีความพอใจในสวนของ
ตนจนเกิดความไมปรองดองกัน ติโตจึงใชความสับสนจากสถานการณนี้เพื่อประโยชนของตน มีการ
ลงนามสนธิสัญญามิตรภาพระหวางยูโกสลาเวียและรัสเซีย แตเมื่อฮิตเลอรเตรียมบุกรัสเซีย รัสเซียจึงถอน
กําลังรบชั้นยอดออกจากยูโกสลาเวีย ติโตพยายามตอสูโดยหวังจะไดอาวุธจากรัสเซีย แตถูกปฏิเสธ ติโตมิ
ไดยอทอ เขาเห็นวาความสําเร็จของฝายคอมมูนิสตของเขาขึ้นอยูกับการตอตานการบุกรุกจากตางประเทศ
ไมวาจากที่ใด เขาจึงสั่งใหพวกคอมมูนิสตตั้งกลุมเล็ก ๆ ในทุกเมืองทุกหมูบาน สะสมอาวุธและฝกใช
อาวุธ ตลอดจนการเตรียมการดานอื่น ๆ ใหพรอมที่จะปฏิบัติตามคําสั่งไดทันที
ระหวางนั้นผูนํารัฐบาลโครแอเซียดําเนินนโยบายใหรัฐโครแอเซียเปนรัฐคาธอลิค และเปนที่อยู
ของชาวโครแอตเทานั้น เปนเหตุใหชาวเซอรบในโครแอเซีย จํานวนเกือบสองลานคนถูกปราบปรามอยาง
ปาเถื่อน ผูตอตานนับลาน ๆ ถูกฆาอยางโหดเหี้ยม คนจํานวนมากจึงกลายเปนปรปกษตอรัฐบาล และหัน
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มาสนับสนุนติโต ติโตไดเปนผูนําฝายปารติซาน (Partisans) ซึ่งหมายถึงผูรวมกระบวนการของประชาชน
เพื่อเอกราช เนื่องจากติโตเห็นวาทางสูอํานาจคือการสรางสรรคกระบวนการประกอบดวยชาวยูโกสลาเวีย
ลวนๆ เพื่อตอสูกับฝายเยอรมันและพวก เขาจึงไดรับการสนับสนุนจากประชาชนทุกเชื้อชาติ เมื่อติโต
ผิดหวังจากรัสเซีย ติโตตองนําพวกปารติซานตอสูตามลําพัง และถูกคุกคามอยางหนักจากฝายเยอรมัน
ตอมาอังกฤษไดตระหนักวากระบวนการของติโตมีผลในทางตรึงกองกําลังรบของเยอรมัน และ
อิตาเลียน ก็เริ่มใหความชวยเหลือสนับสนุนติโต ติโตไดรับความชวยเหลือทั้งจากรัสเซียและฝายสัมพันธ
มิตร แตความชวยเหลือของรัสเซียที่ลาชา ทําใหติโตมีอิสระที่จะเปนผูดําเนินสงครามเอง เขารับผิดชอบใน
การชี้ขาดในการปฏิบัติการทางทหารที่สําคัญทั้งหมดรวมทั้งการตางประเทศ จึงเปนการสรางรากฐานเพื่อ
เปนประมุขของประเทศในอนาคต กองทัพที่ทรงพลังของติโตมีประโยชนในการกูชาติ และเปนกําลังที่
สําคัญที่สุดที่จะค้ําจุนติโตในการตอสูกับสหภาพโซเวียตเพื่อรักษาเอกราชของยูโกสลาเวีย ในการเลือกตั้ง
หลังการยุติสงคราม ติโตไดรับคะแนนสนับสนุนอยางทวมทนจากประชาชน
การที่ติโตถูกทอดทิ้งใหดําเนินการตอสูอยางโดดเดี่ยว กลับเปนการสงเสริมการปฏิวัติคอมมูนิสต
ในยูโกสลาเวีย ติโตจึงเปนผูปนคอมมูนิสต ชาตินิยม และเอกราชใหแข็งแกรง ซึ่งเรียกกันวา “ติโตอิซึ่ม”
(Titoism) ซึ่งแข็งแกรงจนสามารถผานการปะทะกับสหภาพโซเวียตได ติโตเปนคอมมูนิสตที่เปนอิสระ
ในความคิดเห็น ไมตองการเปนลูกนองใคร ไมยอมจํานนตออิทธิพลของสหภาพโซเวียต ทั้งทางดาน
ทหาร และทางการเมืองระหวางประเทศ เขาเปนบุคคลสําคัญมากในการกอตั้งกระบวนการกับกลุม
ประเทศไมฝกใฝฝายใด นโยบายการเมืองภายในของเขาก็ไมขึ้นกับองคการคอมมูนิสตสากล เขาเปน
คอมมูนิสตที่ไมเคยคิดที่จะนํานโยบายฟารมรวมที่ใชกันอยางแพรหลายในสหภาพโซเวียต ซึ่งประสบ
ความลมเหลว มาใชในยูโกสลาเวีย เขาเปนคอมมูนิสตที่นอกคอก เขาจึงถูกไลออกจากองคการคอมมูนิสต
สากล เขากลาพอที่จะประณามและวิจารณรุนแรงตอนโยบายอันไมชอบธรรมของสหภาพโซเวียต เมื่อ
บุกรุกเขาในเชโกสลาเวีย ประเทศคอมมิวนิสตซึ่งมีพรมแดนใกลชิดกับโซเวียตมาก
ยูโกสลาเวียเปนประเทศเล็ก และอยูใกลประเทศใหญซึ่งมีอิทธิพลมากมาย บางครั้งบางคราวเขา
ก็ยอมโอนออนบาง เขาเองทําตัวอยูในจุดศูนยกลางระหวางประเทศอภิมหาอํานาจ สหภาพโซเวียตกับ
สหรัฐอเมริกา แตเขาก็ไมเคยทําอะไรที่ขัดผลประโยชนกับสหรัฐอเมริกาอยางจริงจัง แตเขายึดถือหลัก
การของกระบวนการที่ไมรวมกับฝายใด ไมฝกใฝฝายใด เขาสามารถดลบันดาลใหคนทุกชนชาติมารวม
กันจัดตั้งสมาพันธ และสรางความเปนปกแผนในยามวิกฤติ สามารถรักษาความสมบูรณและเพิ่มพูน
ความเจริญของประเทศตลอดชีวิตของเขา แตเมื่อติโตสิ้นชีวิตลง ประเทศยูโกสลาเวีย กลับคอยๆ สลายลง
จนกระทั่งมีสภาพแตกแยกอันยากที่จะแกไขได ดังที่เห็นในทุกวันนี้ นายอานันท ปนยารชุน เขาใจวา
เหตุที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสนพระทัยในชีวประวัติของติโต รวมทั้งผลงานในการรวบรวม
ประเทศของเขา คงเพราะทรงตองการใหคนไทยมองดูตัวอยางดวยความสลดใจวา ประเทศใดก็ตามสังคม
ใดก็ตาม ที่ยอมใหทิฐิมานะ ที่ยอมใหอคติในเรื่องของชนชาติ ในเรื่องศาสนา ในเรื่องของวัฒนธรรม หรือ
ถายอมใหความรักชาติที่ไมถูกทางเขามาครอบงําจิตใจ และประหัตประหารกันตอไป พวกเราคนไทยนับ
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วาโชคดีที่เกิดมาในแผนดินนี้ เกิดมาในสังคมที่ควรจะรูจักรอมชอมกันได ในสังคมที่ยึดมั่นอยูในสถาบัน
อันสูงสุด และสังคมที่มีความอะลุมอะลวยแบงรับแบงสู และไมประหัตประหารซึ่งกันและกัน
“เราเรียนชีวประวัติของคนเพื่อสะสมความรู และเพื่อที่จะสอนใหเราไมกระทําอะไรทั้งสังคมใน
อันที่จะกอใหเกิดความผิดพลาด ที่ประเทศอื่นเขาไดประสบมาแลวในประวัติศาสตร” ๑๕๘

วรรณศิลปในพระราชนิพนธแปล “ติโต”
นายอานันท ปนยารชุน ไดมีความเห็นในเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแปลหนังสือ
เรื่อง ติโต นี้วา “เปนการแปลที่กะทัดรัด เก็บสาระและประเด็นไดอยางแยบคาย และรักษาเนื้อหาความ
ตื่นเตนของแนวเรื่องไดอยางดี ถาใครมีโอกาสไดอานหนังสือเลมนี้ นอกจากจะไดความรูและสนุกสนาน
แลว ยังจะไดเห็นวาติโตนั้น มิใชเปนเพียงตัวแสดงที่สําคัญในประวัติศาสตรเทานั้น แตเปนผูสรางประวัติ
ศาสตรดวยตนเอง ประวัติศาสตรของการรวมตัวกันดวยความสมานฉันท และเสถียรภาพของชนชาติที่
แตกตางกัน ทั้งดานเชื้อชาติ ศาสนา วัฒนธรรมและประวัติศาสตร” ๑๕๙
พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” เปนหนังสือขนาดกลาง มีความหนาไมมากเพียง ๑๒๑ หนา
เทานั้น แตก็อุดมดวยภาษาที่ไพเราะ สละสลวย เรียบงาย แตแฝงดวยเอกลักษณทางดานการใชภาษาที่
แสดงถึงพระปรีชาสามารถทางดานวรรณศิลปในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวอยางเห็นไดชัด ดังประเด็น
ตางๆ ตอไปนี้

๓.๑ ศิลปะการใชคํา
๑) การใชคําภาษาปาก (Vulgarism)
ภาษาปาก กอใหภาษาเกิดรสชาติ ผูอานรูสึกถึงความมีชีวิตชีวา และใหภาพของตัว
ละครที่ชัดเจนมากกวาภาษาแบบแผนหรือภาษาที่เปนทางการ ดังตัวอยางการใชคําภาษาปากในขอความ
ตอไปนี้
- มีอีกหลายอยางที่คาดไมถึงในตัวเขา : ความคิดเห็นที่กวางขวางอยางประหลาด. ความอิสระ
ในความคิดที่เห็นไดชัด อารมณขันที่มีอยูเสมอ. ความชื่นชมอยางไมอับอายในความสุขพื้น ๆ ของชีวิต.
ตามธรรมชาติ เปนคนขี้อายในการติดตอกับผูอื่น แตก็มีใจเปนมิตรและชอบสังสรรคครึกครื้น. อารมณ
แรงบางครั้งโมโหแบบปงปง บางครั้งคอนขางชอบที่จะแสดงโออวด. ความเห็นใจผูอื่น และใจกวาง
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๑)

๑๕๘

ขวัญแกว วัชโรทัย. “บทพระราชนิพนธแปลเรื่อง นายอินทรผูปดทองหลังพระและติโต.”
เขาถึงไดจาก http://www.kanchanapisek.org.th/. (21 December 2001).
๑๕๙
เรื่องเดิม.
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- เขากลาวถึงตัวเองวาเมื่อเด็กเขาออนแอ และเขาก็ดูขี้โรคจริง ๆ เพราะเปนคนผมสีออน ผอม
กะหรอง และรางเล็ก.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๘)
- จากรายไดครั้งแรกที่ไดจากงานชางซอมจักรยาน เขาซื้อเสื้อชุดใหมทันสมัยเปยบ โดยหมายจะ
สวมใสเวลาไปเยี่ยมบาน.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๑๐)
- ตอนปลายป (๑๙๔๔) เขาไดรับขาววาเชอรชิลลและสตาลินไดทําขอตกลง “หาสิบ – หาสิบ”
ซึ่งทําใหยูโกสลเวียตกเปนแดนผลประโยชนรวมกันระหวางทั้งสองประเทศ – ที่จริงเปนขอตกลงชั่วคราว
กอนจะมีการตกลงสันติภาพ แตติโตเชื่อวาเปนขอตกลงถาวร -.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๑๑๐)
- ระยะนั้นเปนระยะ “คิดบัญชี” กับพวกศัตรูทางการเมือง อันเปนการโหมโรงสําหรับขั้นสุด
ทายของการปฏิวัติ.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๑๑๑)
- ครั้งนี้ปฏิบัติการก็ไมบรรลุผลอีก แมวาติโตถูกปดลอมอยูในกองบัญชาการตอนเชาตรูของวัน
ที่ ๒๕ พฤษภาคม. กระตอบซึ่งเปนที่ทํางานและหองนอนของเขาติดกับถ้ําธรรมชาติในหนาผาที่อยู
เหนือเมือง.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๘๕)

๒) การใชคําสํานวนไทย
แมจะเปนเรื่องแปล แตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ทรงใชคําสํานวนไทย ทําใหผู
อานซึมซับรสชาติของภาษาไดดียิ่งขึ้น และมิไดทําใหเสียความเลยแมแตนอย ดังตัวอยางเชน
- เมื่อเริ่มวัยรุน – ตั้งแตอายุสิบสองถึงสิบหา – เขาก็ตองทํางานดังนี้ ทีแรกทํางานใหลุงที่เลี้ยงเขา
และสัญญาณจะใหรองเทาบูทใหมเอี่ยมเปนคาแรง. เมื่อถึงอายุสิบหา เขาชักจะชีพจรลงเทา.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๘)
ความยุงยากที่สุดที่ติโตตองประสบในตําแหนงเลขาธิการพรรคเกิดขึ้นเนื่องจากความสัมพันธกับ
คอมินเทอรน ซึ่งตามความเปนจริงก็คือความสัมพันธกับจาวนายรัสเซียผูบงการ โดยผานองคการนั้น.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๓๒)
- ขาพเจาหวังวาจะมีทางขจัดการเปนปากเสียงกันระหวางสองฝาย เพราะถาเปนเชนนั้นก็มีแตจะ
เปนประโยชนแกฝายเยอรมัน.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๑๐๑ )
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- สภาพของพรรคยิ่งย่ําแยขึ้นอีกเมื่อรัฐบาลโซเวียตยอมรับการที่เยอรมันไดทําลาย ยูโกสลาเวีย
วาเปนสิ่งเลยตามเลย
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๕๑)
- ตั้งแตเริ่มแรกที่ฝายปารติซานออกโรงจับศึก ติโตไดรับบทผูนําทางทหารและทางการเมืองคู
กันไป.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๘๙)

๓) การใชคําคู
การเลนคําแบบที่เรียกวา “คําคู” เปนลักษณะเดนอยางหนึ่งในพระราชนิพนธทุกเรื่อง
ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เชนเดียวกับในเรื่อง ติโต ดังตัวอยางตอไปนี้
- เปนจุดออนที่ไมเปนพิษเปนภัย คือนิสัยเหอเครื่องนุงหมที่โกหรู ที่เขามีอยูตลอดชีวิต.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๑๐)
- ภายในสองป เขาผานงานหลายตอหลายงาน.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๑๐)
- ซาบิชเปนคนฉลาดนาคบนาคุยดวย เปนคนที่โยซิปจะคุยและเรียนรูจากเขาได.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๒๑)
- เขาจัดการปลุกระดมอยางกลาและบาระห่ํา ในโอกาสการฉลองวันกรรมกร ในป ๑๙๒๘
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๒๓)
- เขาไดรับนามแฝงหลายชื่อตลอดเวลาที่ทํางานคอมมูนิสตอันผิดกฎหมาย แตนามที่ไดรับที่
เวียนนาตอนนั้น คือ ติโต อันเปนชื่อที่เขาเกิดชื่อเกิดเสียง.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๒๖)
- เขายิ่งตระหนักในความสําคัญขอนี้ ดวยไดเห็นอะไร ๆ หลายตอหลายอยาง.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๓๘)
- เปนการจัดระบบงานที่ยังไมเขารูปเขารอยมีขอขัดของเรื่อย เพราะสมาชิกรอยหรอลง ดวย
เหตุเพราะปวยหรือถูกจับกุม.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๔๓)
- พวกปารติซานเตรียมเขตรับในหิมะ และสรางที่กําบังพายุหิมะ. แลวก็เฝาคอยใหเครื่องบิน
โซเวียตมาคืนแลวคืนเลา ซึ่งก็ไมมาสักที.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๖๔)

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม 

๑๘๖

๔) การใชคําซอน
คําซอน เปนลักษณะเดนอีกประการหนึ่งของภาษาไทย และพระราชนิพนธในพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว ดังตัวอยางขอความในเรื่อง ติโต ตอไปนี้
- เขาไดเรียนรูการฉกฉวยซอกซอนหาอาหารและการทําตัวใหกลมกลืน ไมเปนเปนสายตา. เขา
ไดกลายเปนผูชํานาญการในศิลปะของการหลบหลีก หลบหนี.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๑๔)
- กลิ่นอายของชัยชนะเริ่มฟุงขึ้น และโดยมีหวังความสําเร็จ การสนับสนุนพวกปารติซานก็
เพิ่มขึ้นทุกวัน.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๘๔)

๕) การใชคําศัพท
การใชคําศัพทที่สอดคลองกับบริบทของเรื่อง เปนสิ่งที่มีความจําเปนเพราะทําให “คํา”
กับ “ความ” มีความกลมกลืนกัน ดังตัวอยางในเรื่อง “ติโต” ตอไปนี้
- ตองหมายวาการตอสูจะนํามาซึ่งอิสรภาพ เสมอภาค และ ภราดรภาพ สําหรับทุกชนชาติใน
ยูโกสลาเวียอยางแทจริง. นี่คือสารัตถะสําคัญของการตอสูเพื่อเอกราชของชาติ.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๖๓)
- หลังจากการจัดตั้งกองพลนอยชนกรรมาชีพ มีการออกประกาศกฎตาง ๆ เปนแนวทางการจัด
ตั้งกองทัพ.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๗๘)
- ความสัมพันธระหวางหญิงกับชายมีกฎบังคับที่เด็ดขาดใหเปน “สหาย” เทานั้น.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๗๘)
- เปนโอกาสสําหรับฉลองกันอยางตื่นเตนมีการแสดงภราดรภาพ
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๑๑๐)

๓.๒ ศิลปะการใชโวหาร
๑) โวหารอุปมา
โวหารอุปมา เปนโวหารลักษณที่พบในพระราชนิพนธเรื่อง “ติโต” หลายแหง ลวนทํา
ใหภาษามีความสละสลวยมากยิ่งขึ้น เชน
- ขาพเจาพบชายผูหนึ่ง อายุประมาณ ๕๐ ป รูปรางแข็งแกรง ผมสีเทา ลักษณะใบหนาคมสัน
เดนชัด แตอิดโรยและคล้ําดวยกรําแดด ปากแสดงนิสัยมุงมั่นเด็ดเดี่ยว ตาสีน้ําเงินออน คม และไว. เขามี
ลักษณะเปนคนที่มีพลังแรงกลา พรอมที่จะปฏิบัติการทันที ดุจเสือโครงที่พรอมจะกระโจนใส.
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(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๑)
- งานนี้มีความสําคัญยิ่งกวางานอื่นใดที่ติโตจะตองทําในยูโกสลาเวีย. สําหรับติโตเองเหมือน
ตกนรก เพราะตองอยูในบรรยากาศอันมีภัยและตึงเครียดในมอสโคว ทั้งถูกตัดจากปฏิบัติการในประเทศ
ของตนเอง.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๓๕)
- เขาเริ่มมีกําลังใจขึ้นเมื่อนึกถึงความสําเร็จที่เห็นรําไร. “ตาสีฟาของเขาเปนประกายเหมือน
เหล็กกลา และเสียงพูดของเขาสนั่นดวยความมั่นใจและแนใจ”. เขาไมจําตองเลนละคร วามั่นใจใน
อนาคตเพื่อใหกําลังใจแกผูใตบังคับบัญชา
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๙๕)

๒) โวหารอุปลักษณ
โวหารอุปลักษณ เปนการใชขอความที่กลาวเปนนัยะซึ่งทําใหผูอานตองคิดเอาเองวา
เนื้อความที่แทจริงมีลักษณะเปนอยางไร โวหารชนิดนี้ปรากฏในเรื่อง “ติโต” เปนอันมาก เชน
- แมวาเกิดแปดปกอนเริ่มศตวรรษนี้ ติโตก็เปนบุคคลแหงศตวรรษปจจุบันโดยเนื้อแท.
เหตุการณสําคัญที่เปรอะเปอนดวยเลือด - สงครามโลกสองครั้ง การปฏิวัติในรัสเซีย สงครามกลางเมือง
ในสเปน การขึ้นและตกของฮิตเลอรและมุสโสลินี การกวาดลางขนานหนักของโซเวียตในชวงป ๑๙๓๐
– ๑๙๔๐ การลอบสังหารบุคคลสําคัญที่ซาราเยโว (Sarajevo) มารเซลย (Marseilles) และแดลลัส
(Dallas) - ลวนไดมีสวนในการสรางบุคลิกลักษณะของเขา และมีอิทธิพลโดยตรงตอชีวิตของเขา.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๒)
- เมื่อมีการฉลองวันครบรอบของการปฏิวัติแหงเดือนตุลาคม โยซิป โบรซ เปน ผูปราศรัย
คนหนึ่ง และไดกลาวถึงการที่คนงานรัสเซียไดชัยชนะ “ดวยอํานาจกระบอกปน”.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๑๘)
- ภายหลังติโตเคยกลาววา : “เมื่อขาพเจาไปมอสโคว ขาพเจาไมมีทางทราบเลยวา อาจตองถูก
ปลุกกลางดึกและไดยินเสียงเคาะประตูมรณะ”.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๓๓)
- เขาไดเรียนรูวาผูนําโซเวียตถือวาบุคคลนั้นจําหนายได วาผูนําเหลานั้นบังคับบัญชาอยางไม
ปรานีปราศรัย อยางโหดรายทารุณ และไรมนุษยธรรม โดยบังคับใหหลับหูหลับตาเชื่อฟง และทําตาม
นโยบายซึ่งไมมีการชี้แจงเลย.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๓๗)
- เขาคงจะไดรับความชวยเหลือจากสหภาพโซเวียตเปนแน เพราะเหตุวาการขยายการปฏิวัติเปน
เปาหมายอันหนึ่งของคอมมูนิสตสากลมิใชหรือ ? หลักการนี้เขาไดรับการเสี้ยมสอนมาเปนเวลาแรมป.
สงครามจะดําเนินตอไปอยางไร ยังเดาไมออก และโอกาสทองจะมาเมื่อใดก็ยังไมทราบ.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๔๑)
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- การประชุมครั้งนั้นเปนการสาธิตไปในตัวในเรื่องความยากลําบากของสิ่งที่เรียกกันวา
“คอนสปราชียา” (conspiracija) หมายถึงถึงปฏิบัติการลับใตดิน.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๔๕)
- ทหารเยอรมันไดยึดบอน้ํามันในรูเมเนียแลว และผูนําของประเทศยุโรปตะวันออกถูกกดดัน
อยางรุนแรงใหเขารวมสนธิสัญญาสามเสา (Tripartite Pact) ของเยอรมัน-อิตาลี-ญี่ปุน.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๔๕)
- ทั้งระดมพลเขามาเพียงครึ่งเดียว และมีอาวุธที่ไมเหมาะสมสําหรับตานยุทธวิธีสงครามแบบ
สายฟาแลบ (Blitzkrieg) และอาวุธที่เหนือกวาของเยอรมัน.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๔๘)
- รัฐนี้ก็ไดมาเปนสวนหนึ่งของระบบการปกครองใหมภายใตการนําของ ผูนํา “หุน” อันเต
ปาเวลิช (Ante Pavelic)
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๔๙)
- แมถูกรัสเซียมัดมือไว ก็เห็นไดชัดแลววาติโตมีคุณสมบัติที่เหมาะสมในการเปน ผูนําที่อิสระ
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๕๑)
- การประชุมที่ยัยเซ เปนหัวเลี้ยวหัวตอในยุทธศาสตรทางการเมืองของติโตในระหวางสงคราม.
เปนงานชิ้นโบวแดงในการวางแผนลวงหนาและไดปฏิบัติดวยความองอาจที่เปนยี่หอขององอาจ
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๙๖ )
- “สามพี่เบิ้ม” มิไดกลาวถึงอนาคตทางการเมืองสําหรับยูโกสลาเวีย แตมาบัดนี้ก็ทราบดีวา
ติโตและปารติซานเปนพลังที่จะตองนํามาพิจารณาในการตกลงกันหลังสงคราม”
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๑๐๓)
- ติโตไมพอใจในขอตกลงนี้ เพราะจํากัดอํานาจและตัดเสรีภาพของเขาที่จะบริหารกิจการทาง
การเมืองในยูโกสลาเวียตามที่เขาไดเคยทํามาพรอมกับพวกในระยะสามปที่ผานมา. สมัยฝนหวาน ของ
ปารติซานในสงครามไดจบลงเสียแลว.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๑๐๕)
“ทานอาจนึกวา เพียงเพราะเราเปนพันธมิตรกับพวกอังกฤษเราจะลืมเสียแลววาพวกนั้นเปนใคร
และวาเชอรชิลลเปนใคร. ไมมีอะไรที่พวกเขาชอบมากยิ่งกวาการจะเลนตลกกับพันธมิตรของเขา . . . .
และเชอรชิลลละ. เชอรชิลลเปนคนจําพวกที่จะลวงกระเปาคนแมแตจะเปนเพียงโกเปก (Kopeck สตางค
แดง) เดียว ถาไมระวังตัว”.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๑๐๙)
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- ไมชาพวกปารติซานก็เริ่มผิดหวังในพันธมิตรฝายโซเวียต ซึ่งวางตัวเปนกองทัพ “ปลดแอก”
ที่ขาดวินัย.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๑๑๐)
- สตาลิน ไดกลาว : “ทานไมตองรับพระราชาธิบดีเปนการถาวร. ใหกลับมาแคชั่วคราว. แลว
ตอไปจะเอามีดปกหลังในเวลาอันควรก็ได”.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๑๑๓)
- ผูสมัครเลือกตั้งเปนผูใดก็ไดที่ไมเปน “ศัตรูของประชาชน”. พลเมืองทุกคนทั้งชายหญิงที่
อายุเกินสิบแปดปมีสิทธิเลือกตั้ง และเยาวชนที่อายุต่ํากวาสิบแปดป
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๑๑๗)

๓) โวหารปฏิพจน
การกลาวความใหขัดแยงกันเปนความคมคายอยางหนึ่งของภาษา ทําใหความธรรมดาดูโดด
เดนมากขึ้น ตอไปนี้คือสวนหนึ่งของโวหารประเภทนี้ที่ปรากฏอยูในเรื่อง “ติโต”
- เมื่อเวลาผานไปและไดมีประสบการณมากขึ้น ความคิดเห็นของติโตก็ยิ่งกวางออกไปทุกที
และความแข็งกระดางก็ลดนอยลง. เมื่อแยกออกจากการบีบบังคับจากมอสโคว (Moscow) เขายิ่งพรอมที่
จะทดลองและยอมเรียนรูจากประสบการณของผูอื่นมากขึ้น. อารมณขันซึ่งเปนประโยชน ก็ยิ่งทวีขึ้น.
ในฐานะเปนบุคคล เขารุนแรงนอยลง นุมนวลขึ้น วูบวาบนอยลง และอารมณสม่ําเสมอขึ้น. เปน
เผด็จการนอยลง และเปนมนุษยขึ้น. แตก็ไมทิ้งความแข็งแกรงและความเฉียบแหลม ไมทิ้งคุณสมบัติ
ตาง ๆ ซึ่งไดค้ําจุนเขาในอดีต.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๒)
- แตแทนที่จะยอมจํานน หรือปลอยใหคอยๆ ถูกกลืนชาติ เขากลับรักษาไวในใจซึ่งความเกลียด
ชังอยางดุเดือดในระบบสังคมที่มีอยูในเวลานั้น และซึ่งความรูสึกรักอิสระอยางรุนแรง.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๕)
- ฮิตเลอรมิไดคํานึงถึงนิสัยของชาวยูโกสลาเวีย. นโยบาย “แบงแยกเพื่อปกครองใหอยู”
(“Divide and rule”) กลับทําใหเยอรมันเสียประโยชนในที่สุด.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๕๐)
- คือความพยายามครั้งสุดทายในการตอตานรวมระหวางปารติซานกับเช็ตนิก. หลังจากนี้ ความ
สัมพันธเลวรายลงอีกอยางรวดเร็ว.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๖๐)
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๔. โวหารบุคลาธิษฐาน
โวหารประเภทนี้ทําใหผูอานนําเอาสิ่งที่เปนบุคลิกภาพและอารมณความรูสึกของคน
ซึ่งเปนที่รูจักกันดีแลว ไปใชกับสิ่งที่ไมมีความรูสึกคิดหรือจิตใจ เชน
- หนาที่ของเขาคือการจัดระบบงานทางการเมืองของพรรคในยูโกสลาเวีย เพื่อพยายามใหฟนจาก
สภาพที่รอแรปางตาย.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๒๙)
- แตอยางไรก็ตาม กลาวไดวา ปลอยอยูเดียวดายโดดเดี่ยวแตลําพังจนสามารถดําเนินการปฏิวัติ
ของตัวเอง โดยไมมีการแทรกแซงจากมหาอํานาจใด ๆ นั่นเอง เปนขอสําคัญในความสําเร็จของการ
ปฏิวัติคอมมูนิสตในยูโกสลาเวีย. ดังนี้ ติโตจึงเปนผูปนลัทธิคอมมูนิวต ชาติ-นิยมและเอกราช ใหเปนรูป
ปฏิมากรรมที่หาที่เปรียบไมได. รูปการทางการเมือง ดังนี้ ซึ่งเรียกกันวา “ติโตอิซึ่ม” (Titoism) จึง
แข็งแกรงจนสามารถผานการปะทะกับสหภาพโซเวียตในภายหลังได.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๑๒๐)

๕) โวหารอธิพจน
โวหารอธิพจน เปนการกลาวเกินความจริง ใหความรูสึกที่จริงจัง มากมาย ยิ่งใหญ
ในพระราชนิพนธเรื่อง “ติโต” มีโวหารอธิพจนดังตัวอยางตอไปนี้
- พวกปารติซานทั้งขบวนการรูสึกมีความสุขอยางบอกไมถูก
ในความสําเร็จที่ไดมาอยาง
มหัศจรรย ทุกคนเห็นวาไมมีคําชมเชยใดที่เกินไปสําหรับกองทัพอันนํามาซึ่งความสําเร็จนี้.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๘๗)
- เขาหมายใหทุกคนทํางานสุดกําลังวังชาจะขาดใจตายเหมือนดังที่ตนเองทํา และตอนสงคราม
ทุกคนใตบังคับบัญชาก็ไดทําเชนนั้น.
(พระราชนิพนธแปลเรื่อง “ติโต” หนา ๑๑๙ )
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ตอนที่ ๓ (๔)
พระราชอัจฉริยภาพทางดานวรรณศิลป
ในพระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก”
ประวัติความเปนมาของหนังสือ
๑. ปฐมเหตุของการพระราชนิพนธ
เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริวา หนังสือชาดกอันมีเนื้อหาสาระตรง
ตามพระราชประสงคนั้นเปนหนังสือชาดกภาษาไทยที่มีผูแปลมาจากภาษาบาลีบาง และเปนหนังสือภาษา
อังกฤษที่แปลมาจากภาษาอังกฤษบาง ลวนเปนหนังสือที่ไมมีความหมายมากนัก จึงทรงตั้งพระทัยที่จะ
ทรงพระราชนิพนธขึ้นใหมใหมีสาระอันสามารถเทียบเคียงไดในกาลปจจุบัน ดังตอนหนึ่งของพระราช
ดํารัสที่วา
“...หนังสือเลมนี้เปนที่รักของขาพเจาเอง เปนสิ่งที่เห็นวามีความสําคัญและโดยที่เปนผูไดกอขึ้นมา
เปนตัวการ รูวาตัวเองเปนผูที่ทําขึ้นมา ถาไมมีตัวเราเอง มีแตชาดก… แลวก็มีแตชาดกภาษาไทยที่
แปลมาจากภาษาบาลี มีแตชาดก... อาจจะเปนภาษาอังกฤษที่เขาแปลมาจากภาษาบาลี ใครไปอานก็
ไมรูเรื่อง และไมมีความหมายอะไรมากนัก” ๑๖๐
สวนการที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเลือกเรื่องพระมหาชนกชาดก มาทรงพระราชนิพนธ
นั้น เปนเพราะทรงไดรับแรงบันดาลพระทัยอยางมากจากพระธรรมเทศนาของสมเด็จพระมหาวีรวงศ (วิน
ธมฺมสาโร มหาเถร) วัดราชผาติการาม เมื่อ พ.ศ.๒๕๒๐ ซึ่งมีใจความสําคัญกลาวถึงพระมหาชนกเสด็จ
ทอดพระเนตรพระราชอุทยาน ทรงพบตนมะมวงสองตน ตนหนึ่งมีผลดก แตอีกตนหนึ่งไมมีผล พระ
องคทรงพอพระทัยมากที่ไดเสวยมะมวงผลหนึ่งซึ่งมีรสโอชาอยางยิ่ง และตั้งพระทัยวาจะเสวยมะมวงอีก
เมื่อเสด็จกลับ แตปรากฏวามะมวงตนที่มีผลรสเลิศนั้นไดถูกขาราชบริพารทําโคนลงแลวและไมมีผลหลง
เหลืออยูเลย สวนตนที่ไมมีผลนั้นยังคงตั้งตระหงานอยูไดอยางมั่นคง แสดงวาสิ่งใดดีมีคุณภาพ สิ่งนั้น
ยอมเปนที่หมายปองของคนทั้งหลาย และจะเปนอันตรายถาหากอยูทามกลางคนที่โงเขลาเบาปญญา๑๖๑
๑๖๐

พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เรื่องพระราชนิพนธ พระมหาชนก ณ ศาลาดุสิดา

ลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๙ คัดจาก กระแสพระราชดํารัสเกี่ยวกับ
พระราชนิพนธ “พระมหาชนก”. (กรุงเทพฯ : สรอยทอง, ๒๕๓๙). ไมมีเลขหนา.
๑๖๑
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช. พระมหาชนก. (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้ง
แอนดพับลิชชิ่ง จํากัด, ๒๕๔๐). หนา (๖).
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสนพระราชหฤทัยเรื่องดังกลาว จึงทรงคนเรื่องพระมหาชนก
ในพระไตรปฎก๑๖๒ และทรงแปลเปนภาษาอังกฤษตามเนื้อเรื่องเดิมในมหาชนกชาดก โดยทรงดัดแปลง
รายละเอียดบางบางประการเพื่อใหผูอานเขาใจไดงายขึ้น ที่สําคัญคือการดัดแปลงเนื้อเรื่องในมหาชนก
ชาดกใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบันโดยเฉพาะอยางยิ่งการอนุบาลตนมะมวงตามวิธีสมัยใหมเกาวิธี โดยที่
ทรงมีพระราชดําริวา พระมหาชนกจะบรรลุโมกขธรรมไดงายกวาหากไดประกอบพระราชกรณียกิจใน
โลกใหครบถวน เกี่ยวกับเรื่องนี้ในหนังสือพระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” พระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวไดทรงพระราชนิพนธพระราชปรารภตอนหนึ่งวา
“มาถึงตอนเรื่องตนมะมวง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชดําริวา การที่พระมหาชนก
จะเสด็จออกทรงแสวงโมกขธรรม ยังไมถึงวาระเวลาอันสมควร เพราะวาไดทรงสรางความเจริญแกมิถิลา
ยังไมครบถวน กลาวคือขาราชบริพาร “นับแตอุปราชจนถึงคนรักษาชางคนรักษามา และนับแตคนรักษา
มาจนถึงอุปราช และโดยเฉพาะเหลาอมาตย ลวนจาริกในโมหภูมิทั้งนั้น. ไมมีความรูทั้งทางวิทยาการทั้ง
ทางปญญา ยังไมเห็นความสําคัญของผลประโยชนแทแมของตนเอง จึงตองตั้งสถานอบรมสั่งสอนให
เบ็ดเสร็จ.”
อนึ่ง พระมหาชนกยังตองทรงปรารภเรื่องการอนุบาลตนมะมวงตามวิธีสมัยใหม เกาวิธี
อีกดวย.” ๑๖๓

๒. การใชจิตรกรรมประกอบพระราชนิพนธ
หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” เสร็จสมบูรณ
แลวเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๑ ตอมาไดทรงพิจารณาเห็นวาแมวาจะทรงดัดแปลงเนื้อเรื่องใหทันสมัยขึ้นแลวก็ตาม
แตลําพังพระราชนิพนธเพียงอยางเดียวอาจจะไมเพียงพอ การสอนธรรมะจะตองใชศิลปะเขาชวย ดัง
พระราชปรารภตอนหนึ่งที่วา “…เพื่อใหเกิดผลเกิดประโยชนสมบูรณ จึงโปรดใหศิลปนไทยชั้นนําวาด
รูปประกอบ” ๑๖๔
เนื่องจากเนื้อหาของเรื่องนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงดัดแปลงใหเปนเรื่องรวมสมัย
แลว ดังนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหศิลปนชวยเขียนภาพประกอบเรื่องเปนศิลปะไทยรวมสมัย
เชนเดียวกัน พระราชทานพระราชดําริใหออกแบบจัดหนาบทพระราชนิพนธเปนแบบหนังสือเทพนิยาย
ของชาวตะวันตก แตปรับปรุงใหมีลักษณะเปนศิลปะไทยรวมสมัย
“...หนังสือเลมนี้จึงถึงพรอมทั้ง
ความไพเราะในภาษา ในความงดงามของภาพเขียนประกอบเรื่อง และในวัฒนธรรมที่เปนแกนของเรื่อง

๑๖๒

พระสุตตันตปฎก ขุททกนิกายชาดก เลมที่ ๔ ภาคที่ ๒
๑๖๓
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช. เรื่องเดิม. หนา (๗).
๑๖๔
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช. พระมหาชนก ฉบับการตูน. (กรุงเทพฯ : อมรินทร
พริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด, ๒๕๔๒). หนา (๓).
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๑๙๓

จึงเทียบไดกับหนังสือศักดิ์สิทธิ์ในวัฒนธรรมชนชาติตางๆ
หนังสือเลมนี้จึงเปนหนังสือศักดิ์สิทธิ์ของ
สังคมไทย”๑๖๕
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงกลาวถึงรูปประกอบพระราชนิพนธ และศิลปนดังกลาวไวตอน
หนึ่งวา “รูปที่ประกอบเรื่องเปนฝมือของศิลปนไทย ซึ่งไดทุมเททั้งกําลังกายและกําลังความคิดอยางเต็มที่
เพื่อถายทอดความงามของเรื่องนี้ใหครบถวนสมบูรณ” ๑๖๖
รูปภาพประกอบฝมือของยอดศิลปน๑๖๗ ซึ่งลวนเปนจิตรกรผูมีชื่อเสียงที่ไดรับความไววางพระ
ราชหฤทัยจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดรับการปรับแกตามพระราชวินิจฉัยหลายครั้ง จนเปนที่พอ
พระราชหฤทัย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดํารัสถึงศิลปนเหลานี้วา “...ขอขอบใจศิลปน
ขอขอบใจผูที่ชวยทํางาน ชวยสนับสนุนใหหนังสือเลมนี้ออกมาได ก็เขาใจวาเปนงานที่หนัก เพราะที่ทํา
อยูนี้ก็เปนงานหนักแตมีความสําคัญ หนังสือเลมนี้รับรองไดวาเปนหนังสือที่ไมมีที่เทียม นี่ตองอวด
หนอยวาไมมีที่เทียม และก็ทานผูที่เปนศิลปน ผูที่เปนกรรมการ และผูที่สนับสนุน ยอมจะทราบดีวางาน
ที่เราทํานั้นคุมแคไหน และผูที่ยังไมไดเห็นหนังสือเลมนี้ ในที่นี้ก็ไดเห็นรูป รูปที่ศิลปนไดเขียน...” ๑๖๘

๓. การจัดพิมพเผยแพร
เมื่อการวาดภาพประกอบของเหลาศิลปนเสร็จเรียบรอย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดพิมพเปนหนังสือปกแข็งเปนครั้งแรกเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๙ ในโอกาส
เฉลิมฉลองกาญจนาภิเษกแหงรัชกาล วโรกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ

๑๖๕

อานันท ปนยารชุน. “ปาฐกถาเนื่องในงานเริ่มจัดจําหนายพระราชนิพนธ “พระมหาชนก” ฉบับ
ปกออน ณ หองพิมานแมน โรงแรมรีเจนท วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๔๐”. จุลสาร พระราชดํารัสเรื่องพระราช
นิพนธ “พระมหาชนก”
๑๖๖
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช. พระมหาชนก. (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้ง
แอนดพับลิชชิ่ง จํากัด, ๒๕๔๐). หนา (๔).
๑๖๗
ศิลปนที่วาดรูปประกอบพระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” มีจํานวน ๑๐ ราย ดังนี้
๑. ปญญา วิจินธนสาร
๒. เนติกร ชินโย
๓. จินตนา เปยมศิริ
๔. เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน
๕. ประหยัด พงษดํา
๖. พิชัย นิรันต
๗. ธีระวัฒน คะนะมะ
๘. ปรีชา เถาทอง
๙. นนทิวรรธน จันทนะผะลิน
๑๐. พิษณุ ศุภนิมิตร
๑๖๘
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช. กระแสพระราชดํารัสเกี่ยวกับพระราชนิพนธ
“พระมหาชนก.” (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด (มหาชน), ไมมีเลขหนา.
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ใหสรางเหรียญ “พระมหาชนก” จําหนายคูกับพระราชนิพนธ ๑๖๙
ลักษณะของเหรียญ “พระมหา
ชนก” สรางดวยเนื้อโลหะตางกันสามชนิดเรียกกันวาเหรียญสามกษัตริย (ทองคํา นาก และเงิน) เสนผา
ศูนยกลาง ๒๙ มิลลิเมตร ดานหนึ่งเปนพระบรมสาทิสลักษณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมขอ
ความ “วิริยะ” เปนตัวอักษรไทย และตัวอักษรเทวนาครี และขอความภาษาอังกฤษวา Perseverance
อีกดานหนึ่งเปนภาพพระมหาชนกในมหาสมุทรขณะกําลังสนทนากับนางมณีเมขลา มีตราพระปรมาภิไธย
ยอ ภปร. เปนเรือนยอดดานบน ออกแบบปนนูนลอยเดน แตงผิวแบบดาน ใหทั้งความรูสึกศักดิ์สิทธิ์
และงดงาม๑๗๐
พระมหาชนก ฉบับพิมพครั้งแรก เปนหนังสือขนาดสี่เหลี่ยมจัตุรัส กวาง-ยาวดานละสิบเอ็ดนิ้ว
แบงเนื้อหาออกเปน ๓๗ บท มีแผนที่ฝพระหัตถ ๔ รูป ผลงานจิตรกรรมภาพประกอบของศิลปน ๓๖
ภาพ หนังสือหนา ๑๔๐ หนาดวยกระดาษหนาพิเศษ ๑๘๖ แกรม ปกแข็งหุมแร็กซีน เดินทอง บรรจุ
กลองแข็งหุมแร็กซีน ประดับตราพระปรมาภิไธยยอ ภปร. ทําดวยโลหะสีทอง ขอความและลายบน
กลองเดินทอง ภายในกลองบุผาซาติน มีชองบรรจุหนังสือ และชองบรรจุกลองเหรียญพระมหาชนก
หนังสือพระราชนิพนธพรอมเหรียญเงิน จําหนายชุดละ ๕,๐๐๐ บาท และ หนังสือพระราชนิพนธพรอม
เหรียญสามกษัตริย จําหนายชุดละ ๕๐,๐๐๐ บาท ๑๗๑
อนึ่ง เพื่อใหหนังสือพระราชนิพนธเรื่อง พระมหาชนก แพรหลายมากยิ่งขึ้น ดังนั้นในการพิมพ
ครั้งที่ ๒ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดพิมพเปนฉบับปกออน เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๔๐ โดย
จําหนายเฉพาะหนังสือเพียงอยางเดียวเทานั้น ราคาเลมละ ๒๕๐ บาท ๑๗๒
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชประสงคใหหนังสือพระราชนิพนธ พระมหาชนก
และเหรียญ “พระมหาชนก” แพรหลายกวางขวางที่สุด เพื่อเปนสิ่งมิ่งมงคลแหงชีวิตของปวงชน เปน
ขวัญ กําลังใจ และเครื่องเตือนสติใหทุกคนมีความเพียรในการตอสูปญหาและอุปสรรค จนบรรลุความ
สําเร็จในชีวิต เปรียบประดุจพรอันล้ําคาที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพระราชทานแกพสกนิกรชาวไทย
ดังนั้นจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหจัดพิมพพระราชนิพนธจําหนายพรอมเหรียญ “พระมหาชนก” ใน
วโรกาสปมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๖ รอบ ในปพุทธศักราช ๒๕๔๒ อีกครั้งหนึ่ง โดยจัด
พิมพเปน ๒ ลักษณะ คือ ฉบับปกแข็ง จําหนายคูกับเหรียญพระมหาชนกเนื้อสามกษัตริย และฉบับ
ปกออน จําหนายคูกับเหรียญพระมหาชนกเนื้อเงิน ๑ เหรียญ ๑๗๓

๑๖๙

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช. พระมหาชนก. หนา (๕).
๑๗๐
รุงวิทย สุวรรณอภิชน. เรื่องเดิม. หนา ๙๓.
๑๗๑
เรื่องเดิม. หนา ๑๑๓-๑๑๔.
๑๗๒
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช. เรื่องเดิม. หนา (๔) - (๕).
๑๗๓
เครือขายกาญจนาภิเษก. เขาถึงไดจาก http\\:www.kanchanapisek.or.th.\ (17 December 2001).
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๑๙๕

๔. การจัดพิมพฉบับการตูน
แมวาพระราชนิพนธ พระมหาชนก จะทรงไวซึ่งคุณคามากเพียงใดแตก็อาจจะไมเปนประโยชน
อยางกวางขวางเทาที่ควร เพราะเปนหนังสือที่อานยากสําหรับคนทั่วไปโดยเฉพาะเยาวชนในสถานศึกษา
และผูที่ไมมีประสบการณในการอานหนังสือยาก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็ทรงมีพระราชดําริเรื่อง
ความยากของหนังสือนี้ดังจะเห็นไดจากการที่ทรงมีพระราชปรารภตอนหนึ่งวา “ในโอกาสเฉลิมฉลอง
กาญจนาภิเษกแหงรัชกาล (พ.ศ.๒๕๓๙) พระราชนิพนธเรื่อง พระมหาชนก ก็ออกถึงมือผูอาน และเปนที่
ชื่นชมทั่วไป. แตหนังสือพระราชนิพนธนี้ก็ยังอานคอนขางยากดวยความซับซอนของขอความ และของ
ภาพ ทําใหมีการวิจารณและตีความกันในทางตางๆ นานา” ๑๗๔
ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหศิลปนผูชํานาญการวาดภาพ
การตูนมากที่สุด๑๗๕ เปนผูวาดรูปการตูนประกอบพระราชนิพนธ และในโอกาสอันเปนมหามงคลพระ
บาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญพระชนมายุครบ ๖ รอบ เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๒ พระองคไดทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหพิมพหนังสือพระราชนิพนธดวยกระดาษไทย เพื่อใหสามารถจําหนายไดในราคาประหยัด
ทุกคนสามารถซื้ออานไดโดยสะดวก ปรากฏวาพระราชนิพนธเรื่อง พระมหาชนก ฉบับการตูน (Cartoon
Edition) เปนหนังสือที่นาอานมากสําหรับคนทุกวัยและทุกระดับการศึกษา มีราคาจําหนายเพียงเลมละ
๓๕ บาท พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชปรารภถึงหนังสือเลมนี้วา “ปรากฏวาเด็กอายุเกา
ขวบพูดออกมาวาอยางนี้อานรูเรื่อง และผูใหญวัยเจ็ดสิบปก็อุทานออกมาวาอานสบายไมตองแบกหนังสือ
ที่หนัก. นอกจากนี้ราคานับวายอมเยา พระราชนิพนธเรื่อง พระมหาชนก ก็จะชวยใหทุกคนสามารถ
พิจารณาแนวดําเนินชีวิตที่เปนมงคล” ๑๗๖
เนื่องจากพระราชนิพนธเรื่อง พระมหาชนก ฉบับการตูน ดังกลาวนั้นเปนแตเพียงการตูนขาว-ดํา
เพื่อใหนาอานมากยิ่งขึ้นจึงควรจะมีฉบับการตูนสี่สี (Cartoon Version in full-colour)
ขึ้นมาเปนทาง
เลือกอีกแบบหนึ่ง ดังนั้นในการพิมพครั้งที่สอง เมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหศิลปนคนเดิมเขียนการตูนเปนภาพสี่สีขึ้นมาอีกชุดหนึ่ง ทําใหหนังสือมีสีสัน
สวยงามมากและราคาเพียงเลมละ ๖๕ บาท แพงกวาเดิมไมมากนัก คนทั่วไปยังคงสามารถหาซื้ออานได
โดยสะดวก๑๗๗

๑๗๔

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช. พระมหาชนก ฉบับการตูน. หนา (๓).
๑๗๕
ศิลปนผูเขียนการตูนประกอบพระราชนิพนธ คือ ชัย ราชวัตร โดยมี โอม รัชเวทย เปนผูชวย
๑๗๖
เรื่องเดิม. หนาเดิม.
๑๗๗
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. พระราชนิพนธเรื่อง พระมหาชนก ฉบับการตูน ภาพสีตลอดเลม.
(Cartoon Version in full-colour) (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง, ๒๕๔๓).
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สังเขปเรื่อง “พระมหาชนก”
ในอดีตกาล พระมหาชนกทรงเปนกษัตริยครองกรุงมิถิลา แควนวิเทหะ ทรงมีพระราชโอรสสอง
พระองค คือพระอริษฏฐชนกและพระโปลชนก เมื่อพระมหาชนกสวรรคต พระอริษฏฐชนกทรงเปน
กษัตริยตอมา โดยมีพระโปลชนกพระอนุชาเปนอุปราช พระอริษฏฐชนก ทรงเชื่อคํายุยงวาพระอนุชาไม
ซื่อสัตย พระโปลชนกจึงทรงถูกจองจํา แตความซื่อตรงทําใหพระองคหลุดจากเครื่องพันธนาการ และ
ไปตั้งพระองคเปนใหญที่เมืองชายแดนแหงหนึ่ง ตอมาทรงสงสาสนถึงพระเชษฐา ความวาถาพระอริษฏฐ
ชนกไมยกกรุงมิถิลาใหก็จะตองทําสงครามกัน
พระอริษฏฐชนก ทรงตัดสินพระทัยทําสงคราม และทรงเสียพระชนมชีพในที่รบ พระมเหสีซึ่ง
ทรงมีพระครรภแกไดปลอมพระองคเปนผูยากไร เสด็จหนีไปยังนครกาลจัมปากะ พระอินทรแปลงตน
เปนคนแกขับเกวียนมาหยุดอยูที่ศาลาซึ่งพระเทวีประทับอยู พระเทวีจึงไดโดยสารเกวียนของพระอินทร
จนถึงนครกาลจัมปากะ และไดเขาพักที่แหงหนึ่งในเมืองนั้น
พราหมณมหาศาลผูมีวิชาความรูมาก
บังเอิญมาพบพระเทวี เมื่อทราบความจริงจากพระเทวี จึงแสดงความปรารถนาเปนพี่ชาย และใหพระเทวี
ทรงแสดงพระองควาเปนนองสาวของพราหมณ
และใหบอกใหคนทั้งปวงวาพระเทวีคือนองสาวของ
พราหมณ
ตอมาพระเทวีก็ประสูติพระโอรส ทรงตั้งพระนามวา “มหาชนกกุมาร” เหมือนพระนามของ
พระอัยกา เมื่อพระกุมารโตขึ้นและไดทราบความจริงเกี่ยวกับพระราชบิดาของพระองค จึงทรงคิดการจะ
เอาราชสมบัติของพระราชบิดากลับคืน พระมารดาจึงทรงมอบของมีคาสูงยิ่งสามอยางเปนจํานวนกึ่งหนึ่ง
ใหแกพระกุมารสําหรับเปนทุนในการวางแผนดําเนินการเอาราชสมบัติกลับคืน พระกุมารนําของมีคาไป
จําหนาย ไดเงินแลวก็นํามาซื้อสินคาเพื่อจะนําไปคาขายยังเมืองสุวรรณภูมิ
พระกุมารนําพวกพอคา
จํานวนประมาณเจ็ดรอยคนแลนเรือไปในมหาสมุทรไดเจ็ดวัน ก็เผชิญกับพายุและคลื่นลมราย วันที่เรือ
แตกนั้นบังเอิญพระโปลชนกก็สวรรคต พระกุมารทรงวายน้ําขามมหาสมุทรเปนเวลาเจ็ดวันโดยมุงหนาไป
ยังกรุงมิถิลา
ในเวลานั้นนางมณีเมขลา ไดออกตรวจตรามหาสมุทร และไดพบพระกุมารกําลังวายน้ําอยู จึง
ถามวาทําไมมาวายอยูทามกลางมหาสมุทร ทั้งๆ ที่มองไมเห็นฝง หวังประโยชนอะไร ถึงอยางไรก็นาจะ
ตองตายเปลา พระกุมารทรงชี้แจงวา เมื่อไดพยายามอยางถึงที่สุดแลว ถาตองตายก็จะไมเปนหนี้ใคร
นางมณีเมขลาสรรเสริญพระมหาสัตววาเปนผูที่ถึงพรอมดวยความเพียรอยางแทจริง จึงมิไดจมน้ํา
ตาย แลวนางก็อุมพระมหาสัตวขึ้นจากทะเล พลางกลาวใหพรวา คําพูดของพระโพธิสัตวเชนนี้เปนสิ่งที่
มีพลังและมีคุณคามหาศาล จึงไมควรใหสูญหายไปเสีย คนทั้งหลายควรจะไดประโยชนจากคําพูดของ
พระโพธิสัตว ดังนั้นเมื่อมีโอกาสขอใหพระกุมารจัดตั้งสถาบันการศึกษาชื่อวา โพธิยาลัยมหาวิชชาลัย
ซึ่งแปลวา ที่อยูอาศัยแหงความรูอันยิ่งใหญ ถาทําเชนนั้นจะไดชื่อวาสําเร็จกิจอยางแทจริง ตอจากนั้น
นางมณีเมขลานําพระมหาสัตวมาถึงสวนมะมวงแหงกรุงมิถิลานคร
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๑๙๗

ระหวางที่พระโปลชนกประชวรหนักนั้น อมาตยทั้งหลายกราบทูลถามวา เมื่อพระองคสวรรคต
แลว จะถวายราชสมบัติแกผูใด ตรัสตอบวาใหมอบราชสมบัติแกผูที่ทําใหพระธิดาทรงยินดี หรือผูที่รูคํา
ตอบแหงปริศนาของพระองค เมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพแลว ไมมีผูใดสามารถทําใหพระธิดาพอ
พระทัย ไมสามารถยกสหัสถามธนูได และไมมีใครตอบปญหาเหลานั้นได พวกพราหมณปุโรหิต จึงจัด
ใหมีการเสี่ยงผุสสรถ แลวราชรถก็ไปหยุดอยูใกลที่พระมหาสัตวบรรทมอยู ชนทั้งหลายจึงถวายอภิเษก
พระมหาสัตวเปนกษัตริย ตอมาพระองคสามารถไขปญหาทั้งหมดและทรงทําใหพระธิดาพอพระทัยดวย
ประชาชนพากันแซซองสรรเสริญความเปนบัณฑิตของพระราชาพระองคใหม เมื่อขึ้นครองราชย พระ
มหากษัตริยทรงบําเพ็ญทศพิธราชธรรมโดยตลอด ตอมาพระนางสีวลีเทวีประสูติพระราชโอรส ไดรับ
พระราชทานนามวา ทีฆาวุราชกุมาร
วันหนึ่งนายอุทยานบาลนําผลไมและดอกไมตางๆ มาถวาย ทรงยินดี และเสด็จไปยังพระราช
อุทยาน ที่ประตูพระราชอุทยาน ทรงพบมะมวงสองตน ตนหนึ่งมีผล และอีกตนหนึ่งไมมีผล เวลานั้นยัง
ไมมีใครกลาเก็บผลมะมวง เพราะพระราชายังมิไดเสวย พระมหาสัตวประทับอยูบนคอชางจึงทรงเก็บผล
มะมวงผลหนึ่งมาเสวย ทรงพอพระทัยมากและตั้งพระทัยวาเมื่อเสด็จกลับจะเสวยผลมะมวงนี้อีก แลว
เสด็จเขาไปในพระราชอุทยาน
เมื่อเสด็จกลับออกมาถึงตนมะมวงทั้งสอง ทรงพบวาตนที่เคยมีผลนั้น บัดนี้ไดโคนลงแลว สวน
อีกตนหนึ่งซึ่งไมมีผลนั้นยังคงอยูตามปกติ พระราชาตรัสถามไดความวา เมื่อประชาชนทราบวาพระราชา
เสวยผลมะมวงรสเลิศแลว ก็พากันแยงเก็บกิน จนตนหักโคนลง ทรงสดับคําตอบดวยความสังเวชใจ ทรง
ดําริวามะมวงตนหนึ่งตั้งมั่นอยูไดเพราะไมมีผล แตตนที่มีผลอันอุดมกลับหักโคนลง ราชสมบัติก็เหมือน
กับตนไมมีผล การออกบวชเหมือนกับตนไมไมมีผล ดังนั้นพระองคจะตองทรงเปนเหมือนตนไมที่ไมมีผล
เมื่อพระองคเสด็จกลับไปยังปราสาท ทรงรําลึกถึงคําของนางมณีเมขลาเมื่ออุมพระองคขึ้นจาก
มหาสมุทร แมจะทรงจําไมไดทุกถอยคํา แตก็ทรงทราบวา มณีเมขลากลาวชี้วา พระองคไมอาจจะพบ
ความสุขที่แทจริงได ถายังไมไดกลาวธรรมะใหสาธุชนสดับ
เทวดาองคนั้นตองการใหพระองคตั้ง
สถาบันการศึกษา ชื่อวา “ปูทะเลยมหาวิชชาลัย” ทรงดําริวาทุกคนตองทําหนาที่ของตนใหสมบูรณไมวา
จะเปนใครก็ตาม อยางไรก็ตาม กอนอื่นใดพระองคทรงตองการฟนฟูตนมะมวงที่มีผล ทรงทราบจาก
อุทิจจพราหมณวา มีพราหมณลูกศิษยสองคน คนหนึ่งชํานาญการปลูก อีกคนชํานาญการถอน คนที่
ชํานาญการถอนใชเครื่องกล (ยันตกล) เก็บเกี่ยว ทําใหตนหักโคนลง ทรงมีรับสั่งใหหาทางฟนฟูดวยวิธี
การเกาอยางที่อาจจะนํามาใชได พระราชาตรัสเลาใหอุทิจจพราหมณพราหมณมหาศาลฟงวา ทรงเคยได
ยินชาวสุวรรณภูมิพูดกันวา เมื่อเกิดคลื่นลมในมหาสมุทรนั้นเปนเพราะปูทะเลยักษสูกับปลาและเตา และ
พระองครูสึกวาระหวางวายน้ําในมหาสมุทรนั้น คลายๆ กับเหมือนทรงเหยียบพื้นทะเลได คงจะเปน
ปูทะเลยักษมาชวยพระองคนั่นเอง พราหมณทูลวา ปูทะเลยักษนั้นที่แทก็คือ พระบุญญาธิการ
พระราชาทรงเลาถึงเรื่องที่นางมณีเมขลาแนะใหทรงตั้ง “มหาวิชชาลัย” เวลานั้นทรงอิดโรยมาก
จากการวายน้ําทะเลถึงเจ็ดวัน ทรงฟงภาษาสุวรรณภูมิไมถนัด ไมแนพระทัยวา ควรตั้งชื่อมหาวิชชาลัยวา
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“ปูทะเล” หรืออยางไร พราหมณกราบทูลวา คําวา ปูทะเล (Pudalay) ที่ทรงไดยินนั้นนาจะเปน
“โพธิยาลัย” (Bodhiyalaya) แตก็อาจจะตั้งชื่อวา “ปูทะเลยมหาวิชชาลัย” ไดเหมือนกัน
พระมหาชนกตรัสวา บัดนี้ถึงเวลาที่พระองคจะตองทรงตั้งมหาวิชชาลัยแลว เหตุการณเรื่องตน
มะมวงแสดงถึงความจําเปน เพราะทุกคนลวนอยูในโมหภูมิ คือแดนแหงความโงเขลาเบาปญญา ขาดทั้ง
ความรูวิชาการและทั้งความรูทั่วไป คือ ความสํานึกในเรื่องธรรมดาๆ ไมรูแมประโยชนสวนตน ดังเชน
พวกชอบกินมะมวง แตก็ยังทําลายตนมะมวง พราหมณกราบทูลใหพระราชาคลายพระทัยวา มิถิลานคร
ยังไมสิ้นคนดี ดังนั้นพระราชาจะทรงสามารถจัดตั้ง “ปูทะเลยมหาวิชชาลัย”๑๗๘ ไดอยางแนนอน

พระปรีชาสามารถทางดานภาษาและวรรณศิลป
๑. ศิลปะการเลือกสรรแนวคิด (Theme)
แนวคิดสําคัญของพระราชนิพนธเรื่องพระมหาชนก คือ ความเพียร (Preserverance) นับเปน
แนวคิดที่มีคุณคาแกผูอานทุกคน เพราะความเพียรสามารถแกปญหาความทุกขทั้งปวงได ดุจดังพุทธภาษิต
ที่วา “วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ - คนลวงทุกขไดเพราะความเพียร”
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงย้ําแนวคิดหลักของพระราชนิพนธเรื่องนี้วา
“การแสดงออกซึ่งความคิดหลักของชาดกนี้ คือใหเห็นวาความเพียรตองมีและที่สําคัญที่สุดวา
คนเราทําอะไรตองมีความเพียร แมจะไมเห็นอยางในเรื่องนี้ คือแมจะไมเห็นฝงก็ตองวายน้ําตอไป และมี
คําตอบอยูวาทําไมตองวายน้ํา ไมเห็นฝงมีประโยชนอะไร….…. มีประโยชน เพราะหากไมเพียรที่จะวาย
น้ําเปนเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนก็จะไมไดพบเทวดา คนอื่นไมมีความเพียรที่จะวายน้ําก็จมเปนอาหารของปลา
ของเตาไปหมดแลว ฉะนั้นความเพียรแมจะไมทราบวาจะถึงเมื่อไร ไมเห็นฝงก็ตองเพียรวายน้ํา สําหรับ
อื่นๆ ก็เปนเชนเดียวกัน ฉะนั้นศูนยกลางของหนังสือเลมนี้ก็คือ ความเพียร โดยไมนึกถึงวาจะได
ประโยชนอะไร คือไดผลอะไร…”๑๗๙
จะเห็นไดวา แนวคิดดังกลาวจะเปนประโยชนแกพสกนิกรของพระองคเปนอยางยิ่ง เพราะ
ปญหาสังคมไทยที่ทับถมเปนปญหาเรื้อรังมานานแลว สวนหนึ่งเปนผลมาจากการที่คนในชาติขาดความ
เพียรพยายาม วิริยะ และอุตสาหะในการประกอบภารกิจของตน เปนคนประเภท “หนักไมเอาเบาไมสู”
ซึ่งมีจํานวนไมนอย ดังนั้น ปญหาอื่นๆ อีกมากจึงไดเกิดขึ้นตามมา เปนตนวา ปญหาการวางงาน ปญหา

๑๗๘

เพื่อความเขาใจที่ชัดเจน ผูอานพระราชนิพนธ ควรทราบวา คําวา ปูทะเลย (Pudalay) เพี้ยน
เสียงมาจากคําวา โพธิยาลัย (Bodhiyalaya) ดังนั้น “ปูทะเลยมหาวิทยาลัย” ก็คือ “โพธิยาลัยมหาวิทยาลัย”
คําวา ปูทะเล ตามบทพระราชนิพนธ มีความหมายโดยนัยะวา พระบุญญาธิการ
๑๗๙
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. “พระราชดํารัส ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดี
ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๓๙.”. จุลสาร พระราชดํารัสเรื่องพระราชนิพนธ “พระมหาชนก”
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๑๙๙

ความอดอยากยากแคน และปญหาอาชญากรรมนานาชนิด ปญหาอันเปนอุปสรรคใหญหลวงในการ
พัฒนาประเทศชาติดังกลาวจะหมดสิ้นไปได หากบุคคลในชาติถึงพรอมดวย “ความเพียร” ดังอุทาหรณ
ในวรรณกรรมพระราชนิพนธเรื่องนี้
นายอานันท ปนยารชุน อดีตนายกรัฐมนตรี ไดแสดงปาฐกถาเนื่องในงานเริ่มจัดจําหนายพระ
ราชนิพนธ “พระมหาชนก” ฉบับปกออน มีใจความตอนหนึ่งวา “ศูนยกลางของหนังสือเลมนี้ คือ
ความเพียร ซึ่งพระองคทานเปนตัวอยางของผูใชความเพียรพยายามที่บริสุทธิ์ตลอด ๕๐ ปแหงรัชสมัย
ของพระองค ความเพียรที่ถึงพรอมดวยสติปญญาและความเปนผูนํา คือ กลาทําในสิ่งที่ถูกตอง ในสิ่งที่
ชอบธรรม และเปนสิ่งที่ตองทํา” ๑๘๐
ในเรื่อง “ความเพียร” แหงพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนี้ นายอานันท ปนยารชุน ไดกลาวไว
อีกตอนหนึ่งวา
“... พระราชนิพนธองคนี้ ทําใหเขาใจความคิดความอานของพระองคทาน พระราช
จริยวัตรและความคิดคํานึงถึงพสกนิกรของพระองคทานดวยทศพิธราชธรรม ซึ่งเมื่อเอยคําวาทศพิธราช
ธรรม เรามักจะนึกถึงเปนนามธรรม แตถาเรานําทศพิธราชธรรมไปโยงกับพระราชกรณียกิจของพระองค
ทาน ก็จะไดเห็นทศพิธราชธรรมที่เปนรูปธรรมอยางชัดเจน และโดยคํานึงถึงขอเท็จจริงที่วา พระองค
ทานเปนกษัตริยใตรัฐธรรมนูญ มีขอบเขตจํากัด แตตลอด ๕๐ ปแหงการครองราชย ก็ไดทรงสรางสรรค
ประกอบพระราชกรณียกิจเปนอเนกประการดวยทศพิธราชธรรม..... เพราะทรงถึงพรอมดวยความเพียร
และความเพียรนั้นก็คือประเด็นหลักของพระราชนิพนธเรื่องนี้” ๑๘๑
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ “ความเพียร” หรือ พระราชวิริยะอุตสาหะ อยางยิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัว กระทําเปนตัวอยางดังกลาวขางตนนั้นสอดคลองกับ “พร” ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระ
กรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานแกพสกนิกรที่วา “ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปญญาที่เฉียบแหลม
กําลังกายที่สมบูรณ” และ “May all readers be blessed with pure perseverance, sharp wisdom and
complete physical health.” พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงบําเพ็ญพระราชกรณียกิจ ณ กาลปจจุบัน
เปนตัวอยางแกพสกนิกรดุจเดียวกับที่พระมหาชนกไดทรงเพียรพยายามมาแลวแตครั้งอดีตสมัย
แนวคิดหลักเรื่อง “ความเพียร” ของพระราชนิพนธเรื่องนี้ นับเปนคุณูปการแกประชาชนไทย
อยางยิ่ง โดยเฉพาะในทามกลางความวิกฤตทางเศรษฐกิจที่กําลังโหมกระหน่ําคนไทยทุกหมูเหลาเหมือน
ที่เปนอยูในปจจุบัน ผูที่มีกําลังใจเขมแข็ง เพียรพยายามประคับประคองตนเองดวยจิตใจที่แนวแน และ
สติอันมั่นคง ก็อาจจะรอดพนจากการตกเปนเหยื่ออันโอชะของมหันตภัยมืดทางเศรษฐกิจที่เปรียบประดุจ
มะเร็งรายซึ่งจองจะเอาเปรียบและเอาชีวิตอยูตลอดเวลา

๑๘๐

อานันท ปนยารชุน. เรื่องเดิม.
๑๘๑
เรื่องเดิม.
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๒. ศิลปะการสรางสรรคสารัตถะ
ดังไดกลาวแลววาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงเปลี่ยนแปลงปรับปรุงเนื้อหาสาระหรือ
สารัตถะในพระราชนิพนธเรื่อง พระมหาชนก ใหแตกตางไปจากเรื่องเดิมในมหาชนกชาดกบางประการ
ทั้งนี้โดยทรงมีพระราชประสงคใหสาระของบทพระราชนิพนธนี้ มีคุณคามากที่สุดสําหรับคนไทยในกาล
ปจจุบัน ดังพระราชปรารภตอนหนึ่งที่วา “ในที่สุดก็มีความคิดบางอยางที่ไมตรงกับความคิดในสมัยนี้
ก็ไดเวน และไดมีการตกแตงสวนใหมที่เขาใจวาไมไดเรียนในโรงเรียน.…” ๑๘๒
สารัตถะ ของเรื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสรางสรรคประยุกต เพื่อประโยชนสูงสุด
ของประชาชนชาวไทยที่เดนชัดมากที่สุดมี ๓ ประการดังตอไปนี้

๒.๑ การบําเพ็ญประโยชนในกาลปจจุบัน
หลักการสําคัญเดิมในพระมหาชนกชาดก คือการออกบวชแสวงหาโลกธรรมเพื่อความหลุดพน
และไปสูนิพพานอันเปนอุดมการณสูงสุดในพระพุทธศาสนา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงดัดแปลง
เรื่องไดอยางแนบเนียน
คือประยุกตการทําประโยชนในปจจุบันแทรกลงไปในหลักการทางพระพุทธ
ศาสนาตามที่ปรากฏในพระไตรปฎก๑๘๓ ในสวนที่เกี่ยวกับการออกบรรพชาเพื่อแสวงหาความหลุดพนโดย
ใหพระมหาชนกทรงบําเพ็ญประโยชนเพื่อประชาชนในชาตินี้ใหเต็มที่เสียกอน เพื่อจะไดบรรลุนิพพาน
ในภายภาคหนาไดสะดวกยิ่งขึ้น
ความเดิมในพระไตรปฎกมีเนื้อเรื่องวา พระมหาชนกทรงคิดออกบรรพชาเมื่อพระองคทอดพระ
เนตรเห็นตนมะมวงที่มีผลดกรสชาติเปนเลิศตองถูกทําลายไป
ทรงคิดวามะมวงตองมีสภาพหักยับเยิน
เพราะมีผล สวนตนที่ไมมีผลไมมีอันตรายใดๆ กิ่งใบยังคงเขียวชะอุมอยูเหมือนเดิม พระองคทรงคิด
เปรียบเทียบระหวางความเปนกษัตริยกับการออกบวช ความเปนกษัตริยเปรียบเหมือนตนมะมวงที่มีผลดก
สวนการออกบวชเปรียบเหมือนตนมะมวงที่ไมมีผล เมื่อคิดเปรียบเทียบดังนี้แลว พระมหาชนกก็มี
พระทัยโนมเอียงไปในทางจะออกบวช โดยทรงมอบหมายราชกิจใหแกพระโอรสและเริ่มบําเพ็ญสมณ
ธรรม ทรงรําลึกถึงพระปจเจกพุทธเจา ยิ่งนานวันพระองคก็ยิ่งเอนเอียงไปในทางบรรพชามากยิ่งขึ้น
“...พระองคมองเห็นพระราชวังเหมือนโลกันตนรก เห็นความสนุกสนานในพระราชวังดุจการเลนกล...

๑๘๒

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. “พระราชดํารัส ณ ศาลาดุสิดาลัย พระราชวังดุสิต วันพฤหัสบดีที่
๒๘ มีนาคม ๒๕๓๙.”. จุลสาร พระราชดํารัสเรื่องพระราชนิพนธ “พระมหาชนก”
๑๘๓
พระไตรปฎก (ฉบับสยามรัฐ) จัดพิมพในสมัยรัชกาลที่ ๗ เปนหนังสือรวม ๔๕ เลม ไดชื่อวาเปน
พระไตรปฎกฉบับแรกที่มีการพิมพที่สมบูรณมากที่สุด ในหนังสือพระสุตันตปฎกเลมที่ ๔ ซึ่งเปนพระไตรปฎก
เลมที่ ๒๘ ของชุดดังกลาว มีเรื่องพระมหาชนกชาดกรวมอยูในชุดทศชาติ ขุททกนิกายชาดกภาคที่ ๒ ซึ่งเปน
แหลงที่มาของพระราชนิพนธ “พระมหาชนก”
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๒๐๑

จากนั้นไมนานทรงรับสั่งเปนการลับใหอํามาตยผูหนึ่งจัดหาผากาสาวพัสตรและบาตรดินมาถวาย เนื่อง
จากทรงตั้งพระทัยแนวแนจะเสด็จออกบรรพชาใหได อยูมาวันหนึ่ง พระมหาชนกตัดสินพระทัยออก
บวชแน รับสั่งใหเจาพนักงานภูษามาลาเขาเฝาปลงพระเกศาและพระมัสสุ ทรงตรัสใหปลงเสียทั้งหมด
แลวทรงหมผากาสาวพัสตร และคลองบาตรดิน เสด็จเดินไปมาอยูบนปราสาท พรอมเปลงอุทานวา
อะโห สุขัง ปะระมัง สุขัง (การออกบวชเปนสุขอยางยิ่งทีเดียวหนอ)…..” ๑๘๔
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพิจารณาเห็นวาเรื่องดังกลาวไมเปนประโยชนแกสังคมปจจุบัน
มากเทาที่ควร ทรงวินิจฉัยวา “พระมหาชนกจะบรรลุโมกขธรรมไดงายกวา หากไดประกอบพระราช
กรณียกิจในโลกใหครบถวนกอน โดยเฉพาะอยางยิ่งพระราชกรณียกิจในการศึกษา และการสรางสรรคภูมิ
ปญญาใหแกประชาคม”๑๘๕ ดังนั้นพระองคจึงทรงเพิ่มเติมขอความบางประการโดยไมเปนความขัดแยง
กับการแสวงหาพระนิพพานตามหลักพระพุทธศาสนาที่ศรัทธายึดกันมาแตดั้งเดิม พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงแทรกเนื้อความลงไปอยางเหมาะสมแนบเนียนโดยเริ่มจากทรงพระราชนิพนธใหนางมณี
เมขลากลาวสรรเสริญวาจาของพระมหาชนกผูถึงพรอมดวยความพยายามโดยธรรม และใหขอคิดแกพระ
มหาชนกเมื่อนางอุมพระมหาชนกขึ้นจากมหาสมุทรวา
“ขาแตบัณฑิต วาจาอันมีปาฏิหาริยมิบังควรหายไปในอากาศ. ทานตองใหสาธุชนได รับ
พรแหงโพธิญาณจากโอษฐของทาน. ถึงกาลอันสมควร ทานจงตั้งสถาบันการศึกษาใหชื่อวา โพธิ
ยาลัยมหาวิชชาลัย. ในกาลอันนั้นทานจึงจะสําเร็จกิจที่แท”๑๘๖
ดังนั้นเมื่อพระมหาชนกตองทรงสลดพระทัยเพราะเหตุเรื่องตนมะมวงดังกลาวแลว แทนที่พระ
มหาชนกจะทรงปรารถนาที่จะออกบรรพชาเหมือนเรื่องในชาดก พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวกลับทรง
กําหนดใหพระมหาชนกทรงรําลึกถึงถอยคําของนางมณีเมขลา ดังขอความที่พระองคตรัสกับพราหมณวา
“เมื่ อ นางมณี เมขลาอุ ม เราขึ้ น จากทะเล นางกล าวว า : “ท า นต อ งให ส าธุ ช นได รั บ พรแห ง
โพธิญาณจากโอษฐของทาน. ถึงกาลอันสมควรทานจงตั้งมหาวิชชาลัย. ……” ๑๘๗
ดวยเหตุที่ตองการเนนประโยชนปจจุบันเปนสําคัญ ดังนั้นตอนจบของเรื่องนี้จึงแตกตางจากเรื่อง
ในพระไตรปฎกมาก เพราะเรื่องเดิมกลาวถึงความเศราโศกเสียใจอยางยิ่งของพระนางสีวลีพระมเหสี เมื่อ
ทรงทราบวาพระสวามีเสด็จออกบรรพชาเสียแลว พระนางทรงพยายามทุกวิถีทางที่จะนําพระมหาชนก
กลับคืนมาแตก็ไมไดทําใหพระมหาชนกละความเพียร คงเสด็จตอไปเพื่อบําเพ็ญพรตภาวนา พระนาง
๑๘๔

รุงวิทย สุวรรณอภิชน. “พระมหาชนก (ฉบับแปลและยอจากพระไตรปฎก)” ความเปนมา
พระมหาชนก. (กรุงเทพฯ : สรอยทอง, ๒๕๓๙). หนา ๙๕-๙๗.
๑๘๕
อานันท ปนยารชุน. เรื่องเดิม.
๑๘๖
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. พระมหาชนก. หนา ๙๖.
๑๘๗
เรื่องเดิม. หนา ๑๔๐.
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สีวลีจึงเสด็จออกบรรพชาเปนดาบสินี ทรงทํากสิณบริกรรมจนกระทั่งสิ้นพระชนม และไดไปบังเกิดใน
พรหมโลก ตอมาพระมหาชนกเมื่อสิ้นพระชนมแลวก็ไดไปบังเกิดในพรหมโลกเชนเดียวกัน๑๘๘
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธเรื่องนี้ใหจบเพียงพระมหาชนกตรัสวา “...เรา
แนใจวาถึงกาลที่จะตั้งสถาบันแลว. เปนสัจจะวาควรจะตั้งมานานแลว. เหตุการณในวันนี้แสดงความ
จําเปน. นับแตอุปราชจนถึงคนรักษาชางคนรักษามา และนับตั้งแตคนรักษามาจนถึงอุปราช และโดย
เฉพาะเหลาอมาตย ลวนจาริกในโมหภูมิทั้งนั้น. พวกนี้ขาดทั้งความรูวิชาการทั้งความรูทั่วไป คือความ
สํานึกธรรมดา : พวกนี้ไมรูแมแตประโยชนสวนตน. พวกนี้ชอบผลมะมวง แตก็ทําลายตนมะมวง” ๑๘๙
สุดทายพราหมณกราบบังคมทูลวา พระมหาชนกจะทรงจัดตั้งมหาวิทยาลัยไดอยางแนนอน แลวเรื่องก็จบ
ลงเพียงเทานั้น
พระราชดําริเรื่องการจัดตั้ง “มหาวิชชาลัย” ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวดังกลาวขางตนนั้น
แสดงใหเห็นวาพระองคทรงไวซึ่งพระปรีชาสามารถดานความคิดสรางสรรคสารัตถะ ดวยการประยุกตให
สัมพันธกับบริบททางสังคมปจจุบัน โดยเฉพาะความจําเปนตองเรงรัดพัฒนาวิชาการระดับอุดมศึกษาคือ
“มหาวิชชาลัย” ตามบริบทของเรื่อง ซึ่งในทางเปนจริงก็คือมหาวิทยาลัยทั้งหลายของประเทศไทยที่ยังคง
ถูกประเมินวามีคุณภาพลาหลังมหาวิทยาลัยในอารยประเทศทั้งหลายอยูไมนอยนั่นเอง

๒.๒ การสรางสรรคนวัตกรรมประยุกตวิทยา
คําวา นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง สิ่งใหม หรือวิธีการใหมในการทําอยางใดอยางหนึ่ง๑๙๐
สวนคําวา ประยุกตวิทยา (Technology) หมายถึง การศึกษาวิธีการใชความรูทางวิทยาศาสตรเพื่อใหเกิด
ประโยชนอยางใดอยางหนึ่ง๑๙๑ ดังนั้นนวัตกรรมประยุกตวิทยา จึงอาจหมายถึง วิทยาการใหมๆ ในการ
ปรับใชความรูใหเกิดประโยชน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนั้นเปนที่ประจักษถึงพระปรีชาสามารถทางดานนวัตกรรมประยุกต
วิทยาอยางยิ่งมาโดยตลอด กลาวเฉพาะที่ปรากฏในพระราชนิพนธเรื่องพระมหาชนกที่เห็นไดชัดก็คือการ
ฟนฟูตนมะมวงที่ตองโคนลงเพราะโมหจริตและความโลภของคนทั้งหลาย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงแสดงใหเห็นถึงความรอบรูในวิทยาการทางดานการเกษตรสมัยใหมซึ่งไมมีอยูเลยในฉบับชาดก ทรง
แทรกความรูอันเปนนวัตกรรมเทคโนโลยีทั้งทางดานชีววิทยาและการเกษตรลงไปในพระราชนิพนธ ไม
ปลอยใหเปนเรื่องที่ผานเลยไปอยางสิ้นหวัง ทรงแสดงใหเห็นวาวิทยาการประยุกตสมัยใหมสามารถเลือก
มาปรับใชใหเกิดประโยชนทางดานการเกษตรอันเปนอาชีพหลักของคนไทยไดเปนอยางดี คนที่ไดอาน
๑๘๘

รุงวิทย สุวรรณอภิชน. เรื่องเดิม. หนา ๑๐๓.
๑๘๙
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. เรื่องเดิม. หนา ๑๔๐.
๑๙๐
Collins Cobuild. Essential English Dictionary. (London : Harper Collins, 1994), p.408.
๑๙๑
Ibid., p.823.
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พระราชนิพนธแทนที่จะไดรับรูแตเพียงธรรมะ เรื่องราว และคานิยมของคนสมัยกอนเทานั้น กลับไดรับ
ความรูวิชาการสมัยใหมเปนของแถมที่มีคุณคาสามารถนํามาเลือกใชไดจริงในสภาพชีวิตปจจุบัน วิธีการ
ฟนฟูตนมะมวงที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานเปนความรูเสริมที่
สําคัญมีวิธีการดังตอไปนี้ ๑๙๒
๑) เพาะเม็ดมะมวง
๒) ถนอมรากที่เหลืออยูใหงอกใหม
๓) ปกชํากิ่ง
๔) เอากิ่งดีมาเสียบกิ่งตนที่ไมมีผล
๕) เอาตาของตนมีผลมาตอกิ่งของอีกตนหนึ่ง ๖) เอากิ่งมาทาบกิ่ง
๗) ตอนกิ่งใหออกราก
๘) รมควันตนที่ไมมีผลใหออกผล และ
๙) ทําการเพาะชําเนื้อเยื่อ (ชีวาณูสงเคราะห)
จะเห็นไดวานวัตกรรมประยุกตวิทยาทางการเกษตรทั้ง ๙ วิธีดังกลาวขางตน ผูอานที่สนใจทาง
ดานการเกษตรสามารถนําไปใชประโยชนไดอยางทันยุคสมัยอยางแทจริง

๒.๓ การเสริมสรางสาระที่ควรคาแกความภูมิใจ
สมัยโบราณพอคาวาณิชจากชมพูทวีปนิยมเดินทางมาคาขายยังดินแดนสุวรรณภูมิ เพราะมีสินคา
หลากหลายชนิดที่คาขายแลกเปลี่ยนไดกําไรอยางงดงาม เชนเดียวกับเรื่องในพระมหาชนกชาดก เมื่อ
พระมารดาไดประทานราชสมบัติกึ่งหนึ่งแกพระมหาชนก พระองคก็ทรงนําไปขายเพื่อซื้อสินคาบรรทุก
เรือสําเภาไปคาขายที่เมืองสุวรรณภูมิ เพราะตองการใหไดกําไรมากขึ้นจนพอที่จะใชเปนทุนในการทํา
สงครามชิงราชสมบัติกลับคืนมา ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับสุวรรณภูมิไมปรากฏในชาดก แตในฉบับ
พระราชนิพนธนั้น พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงกําหนดใหพระมหาชนกตรัสกับพราหมณเรื่องเมือง
สุวรรณภูมิหลายประเด็น เชน นิทานเรื่องปูทะเลยักษสูกับปลาและเตา และการตั้งชื่อมหาวิชชาลัย วา
“ปูทะเล” ตามภาษาสุวรรณภูมิ
สวนพราหมณก็กราบทูลพระมหาชนกเรื่องเมืองสุวรรณภูมิในเรื่อง
สําคัญดวย คือ กราบทูลวาชื่อของมหาวิชชาลัยที่นางมณีเมขลากลาวถึงนั้น นาจะเปน “โพธิยาลัย”
อันเปนนามของสถาบันฤษีดัดตนที่วัดพระเชตุพน ในเทวมหานคร เมืองสุวรรณภูมิ ๑๙๓
คําวา “โพธิยาลัย” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงกลาววา เปนนามของสถาบันที่วัด
พระเชตุพนนั้น ยอมเปนที่เขาใจไดอยางชัดเจนวาทรงใชคํานี้เพื่อตองการเชิดชูสถาบันการศึกษาชั้นสูงที่
อยูในวัดพระเชตุพนหรือที่เรียกกันเปนภาษาปากวาวัดโพธิ์ ซึ่งเปนที่รูจักกันทั่วไปในฐานะที่เปนแหลง
รวมสรรพวิทยาการชั้นสูง คือเปนมหาวิทยาลัยแหงแรกของประเทศไทย และเปนมหาวิทยาลัยที่นางมณี
เมขลานํามากลาวอางอิงและแนะนําใหพระมหาชนกจัดตั้งขึ้นในมิถิลานคร ซึ่งเปนเหตุใหพระมหาชนก
ทรงตั้งพระทัยในเวลาตอมาวาจะจัดตั้ง “ปูทะเลยมหาวิชชาลัย” ในเมืองมิถิลาใหจงได
๑๙๒

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. เรื่องเดิม. หนา ๑๓๒.
๑๙๓
เรื่องเดิม. หนา ๑๔๐.
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สวนคําวา “เทวมหานคร เมืองสุวรรณภูมิ” นั้นหมายถึง กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย อยาง
ไมตองสงสัย ยิ่งไดดูภาพแผนที่ฝพระหัตถ และภาพจิตรกรรมที่ศิลปนวาดประกอบเพื่อแสดงสถานที่
ตั้งทางภูมิศาสตรของเมืองโบราณที่กลาวถึงในหนังสือเลมนี้ ๑๙๔ เชน Devamahanagara, Suvarnabhumi
ก็ยิ่งมีความชัดเจนมากขึ้นจนไมอาจจะมีผูใดโตแยงได เพราะภาพที่ปรากฏเหลานั้นก็คือดินแดนที่เปน
ประเทศไทยในกาลปจจุบันนั่นเอง
ผูไดอาน “พระมหาชนก” ฉบับพระราชนิพนธ ยอมจะบังเกิดความภาคภูมิใจที่ไดเกิดมาเปน
ประชากรในดินแดนที่มีอารยธรรมรุงเรืองตั้งแตครั้งอดีตกาล เพราะพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในฐานะ
ที่ทรงเปนพระมหากษัตริยแหงสุวรรณภูมิในกาลปจจุบัน ไดทรงประยุกตเนื้อหาสาระของเรื่องนี้ใหเปนที่
ปลาบปลื้มยินดี ยังความภาคภูมิใจมาสูคนไทยทั้งหลายเปนอยางมาก โดยเฉพาะ “ทรงแสดงใหเห็นถึง
ความเจริญมั่งคั่งของดินแดนแหงนี้
ซึ่งเปนที่ปรารถนามาคาขายของนานาประเทศตั้งแตสมัยอดีตกาล
เชื่อกันวาใครไดมาคาขายกับสุวรรณภูมิแลวจะร่ํารวยกลับไป” ๑๙๕

๓. ศิลปะการดําเนินเรื่อง
๓.๑ การเปดเรื่อง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปดเรื่อง พระราชนิพนธ “พระมหาชนก” ดวยขอความที่ถึงแม
จะดูเปนคํายากอยูบาง นั่นก็คือ “ในอดีตกาลอันพนคณนาวิสัยครั้งหนึ่ง” แตก็เปนคําที่ใหความรูสึกถึง
ความภูมิฐาน สมฐานะของตัวละครสําคัญอันเปนหลักของเรื่อง คือพระมหาชนกซึ่งเปนชาติหนึ่งของพระ
โพธิสัตว และสมฐานะของหนังสือที่เปนผลงานการทรงพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
จึงเปนคําที่หรูและอยูในที่ที่เหมาะสมมากกวาคําธรรมดาที่พบดาษดื่นทั่วไป เชน ครั้งหนึ่งนานมาแลว....
ซึ่งมักจะเปนคําที่นิยมใชสําหรับเริ่มตนเรื่องประเภทนิทานนิยายทั้งหลาย
อนึ่ง คําวา “ในอดีตกาลอันพนคณนาวิสัยครั้งหนึ่ง” เปนคําที่แสดงถึงพระอารมณขันของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เพราะนักเลานิทานทั้งหลายมักจะใชลูกเลนที่มีความหมายทํานองเดียวกับ
วลีขางตนเปนการนําเรื่องที่จะเลาตอไป เชน ครั้งหนึ่งนานมาแลว... นานมาก... นานจนนับไมถวน

๓.๒ การเดินเรื่อง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสรางสรรคการเดินเรื่องธรรมะใหสนุกสนานกวาในชาดก โดย
ทรงจินตนาการใหมีปูทะเลยักษมาชวยหนุนพระบาทของพระมหาชนก เปนการทําใหสิ่งที่เปนนามธรรม
ใหมีตัวตนขึ้นมา เพราะแทที่จริงปูทะเลยักษนั้นก็คือ “พระบุญญาธิการ” ดังขอความตอนหนึ่งที่พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสรางสรรควา
๑๙๔

เรื่องเดิม. หนา ๕๔-๕๗ และ (๑๒) ตามลําดับ
๑๙๕
อานันท ปนยารชุน. เรื่องเดิม. ไมมีเลขหนา.

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม  ๒๐๕

“...นับแตคราวลงเรือมุงสูสุวรรณภูมินั้น กอนคลื่นลมยักษมากระหน่ํานาวา เราไดยินพาณิชชาว
สุวรรณภูมิพูดกัน เปนภาษาสุวรรณภูมิวา : “โนนปูทะเลยักษสูกับปลาและเตา” และวาผูใดเหยียบปู
นั้นได จะเปนผูยิ่งใหญ หากมีความเพียรแท.” พราหมณทูลวา : “ขาพระองคก็ไดยินเรื่องอยางนี้
แตไมทราบวา มีปูทะเลยักษดังนี้หรือไม.” พระราชาตรัสตอวา : “มีแนแท. หลังจากไดกระโดด
จากยอดเสากระโดงเรือ ลงทะเลพนปลาและเตา ก็วายขามมหาสมุทร. ไดพักผอนเปนคราวๆ. บาง
ครั้งก็รูสึกเหมือนเหยียบพื้นทะเลไดคลายๆ ใกลถึงฝง ดังเชนบุคคลที่หกในจําพวกเจ็ดบุคคล (ใน
อุทกูปมสูตรที่ ๕). แตแทที่จริงเปนปูทะเลยักษนั้นเอง.”
พราหมณทูลวา : “ที่จริงแทคือพระ
บุญญาธิการ” ๑๙๖
เกี่ยวกับการสรางสรรควิธีเดินเรื่องใหสนุกสนานนี้ อานันท ปนยารชุน ก็ไดแสดงความชื่นชม
ในพระปรีชาสามารถไวตอนหนึ่งวา “... เปนการรื้อฟนธรรมะเรื่องความเพียรมาแสดงใหมโดยทรงดัด
แปลงเนื้อเรื่องใหเหมาะสมกับสังคมปจจุบัน ทรงปรับปรุงภาษาจากพระอรรถกถาชาดกใหกระชับ งาย
แกการเขาใจ และอานสนุกยิ่งขึ้น ทรงมีจินตนาการที่นักเขียนพึงมีในการสรางสรรคการเดินเรื่องให
ตื่นเตนนาอาน เชน กําหนดใหปูทะเลเปนผูชวยพระเอก เปนตน...” ๑๙๗

๓.๓ การปดเรื่อง
เรื่องเดิมในพระมหาชนกชาดก
จบลงเมื่อพระมหาชนกออกบรรพชาเปนดาบสเพื่อแสวงหา
โมกขธรรม และพระมเหสีออกบวชเปนดาบสินีดวย ในที่สุดเมื่อทั้งสองพระองคสิ้นพระชนมลงก็ไดไป
บังเกิดในพรหมโลก ๑๙๘
แตใน “พระมหาชนก” ฉบับพระราชนิพนธ จบเรื่องลงเพียงพระมหาชนกทรงรําลึกถึงพระราช
ภารกิจที่พระองคจะตองทรงจัดตั้งมหาวิชชาลัยตามคําแนะนําของนางมณีเมขลา เพราะทรงตระหนักวา
ประชาชนของพระองคมีความโงเขลาเบาปญญา จําเปนตองไดรับการพัฒนาใหหลุดพนจากอวิชชาและ
โมหจริต และพราหมณกราบบังคมทูลยืนยันใหทรงมั่นพระทัยวา พระองคจะจัดตั้งปูทะเลยมหาวิชชาลัย
ในเมืองมิถิลาไดอยางแนนอน
การจบเรื่องลงลักษณะนี้ นับวานาสนใจ แปลกใหม เปนความคิดริเริ่มสรางสรรคของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวโดยแท แมวาเรื่องจะมิไดจบลงอยางสมบูรณแตก็มีรสชาติ เพราะทิ้งสาระสําคัญคือ
การจัดตั้งมหาวิชชาลัยเพื่อแกปญหาความวิกฤตของสังคมวาจะสําเร็จไดอยางไร เปนการจบเรื่องชนิดให
คนอานคิดเอาเองตามแบบนิยมของเรื่องสมัยใหม
๑๙๖

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. เรื่องเดิม. หนา ๑๓๖.
๑๙๗
อานันท ปนยารชุน. เรื่องเดิม.
๑๙๘
รุงวิทย สุวรรณอภิชน. “พระมหาชนก ฉบับแปลและยอจากพระไตรปฎก” ความเปนมา
พระมหาชนก. หนา ๑๐๓.

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม  ๒๐๖

๔. ศิลปะการใชภาษา
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงไวซึ่งพระปรีชาสามารถทางดานการใชภาษาอยางยิ่ง จะเห็น
ไดจากทรงมีผลงานพระราชนิพนธที่ใชภาษาศิลปะเปนจํานวนมากหลายเลม กลาวเฉพาะพระราชนิพนธ
เรื่อง “พระมหาชนก” นับเปนเรื่องที่แสดงใหเห็นถึงพระปรีชาสามารถทางดานการใชภาษามากถึง ๓
ภาษา คือ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาเทวนาครี เริ่มจากทรงพระราชนิพนธแปลตรงเปนภาษา
อังกฤษขึ้นกอนจากเรื่องมหาชนกชาดกภาษาไทย เรื่องพระมหาชนกชาดกนี้เปนเรื่องหนึ่งในพระไตรปฎก
หมวดพระสุตตันตปฎก ขุททกนิกายชาดก เลมที่ ๔ ภาค ๒
นายอานันท ปนยารชุน ไดกลาวถึงพระปรีชาสามารถทางดานภาษาของพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวตอนหนึ่งวา “.... ทรงพระมหากรุณาธิคุณพระราชนิพนธเปนภาษาอังกฤษดวย ทําใหเราสามารถ
เทียบเคียงความหมายของทั้งสองภาษาใหเขาใจไดอยางชัดเจน อีกทั้งใชเปนตําราเรียนภาษาก็ได และ
ทําใหผลงานของพระองคสามารถเผยแพรไปไดทั่วโลก ทรงเปนนักเขียนที่โลกจะรูจัก ผลงานพระ
ราชนิพนธของพระองคทาน จะเปนประโยชนยิ่งแกการสรางความสุขความเจริญรุงเรืองที่ยั่งยืนใหแกชาว
โลกสืบไป” ๑๙๙
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใชภาษาในพระราชนิพนธเรื่อง พระมหาชนก อยางประณีต
พิถีพิถัน จะเห็นไดจากพระราชดํารัสของพระองคเองเมื่อแรกพิมพเผยแพรพระราชนิพนธเรื่องนี้ ครั้งนั้น
พระองคทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหคณะกรรมการดําเนินการจัดพิมพเขาเฝาทูลละอองธุลีพระบาท
เพื่อรับพระราชทานเหรียญพระมหาชนกทองคําจําลอง และทรงมีพระราชดํารัสถึงการใชภาษาในพระราช
นิพนธเรื่อง พระมหาชนก ตอนหนึ่งวา
“... หนังสือเลมนี้ประกอบดวยหลายสวน คือสวนที่เปนภาษาไทยมาจากพระไตรปฎก เปน การ
นําคําพูดหรือคําที่มีอยูในนั้นมาตรงๆ สวนที่สองดัดแปลงเพื่อใหตัวหนังสือบางอยางหรือคําบางอยางที่ไม
ตรงกับความคิดสมัยนี้ หรือมีความคิดบางอยางที่อาจจะไมเปนประโยชนกับคนในปจจุบันนี้ ก็ไดตบแตง
สวนนี้ใหเปนประโยชนกับสังคมในปจจุบัน สวนภาษาอังกฤษนั้นไดแปลตรงจากภาษาไทยที่ไดปรุงแตง
ทั้งของเกาและของใหม... ภาษาที่อาจดูแปลกไปเพราะจะตองเขาใจวาเปนเรื่องเกาโบราณ หรืออาจเปน
ปริศนาบาง ถาใครรูภาษาอังกฤษบางทีก็ตองดูภาษาไทยเพื่อใหเขาใจวา ภาษาอังกฤษเขาวาอยางไร
สวนคนที่รูภาษาไทยบางทีตองไปดูภาษาอังกฤษ จะไดรูวาภาษาไทยเขาวาอยางไร จะไดเปนประโยชน
กับผูที่ชอบศึกษาภาษา และจะเปนการขัดเกลาภาษาไทยสําหรับผูที่รูภาษาไทย นอกจากนี้ ก็ไดเขียนเปน
ตัวอักษรโบราณ คือ อักษรเทวนาครี ซึ่งเปนสิ่งที่ลําบากมาก เพราะผูที่รูภาษาโบราณนี้มีนอยคน จะตอง
อาศัยความละเอียดจัดใหถูกตองและใหเปนที่พอใจ... การแกหนังสือนี้ยังไมเสร็จ.... แตงานก็ตองเพียรตอ
๑๙๙

อานันท ปนยารชุน. เรื่องเดิม.

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม  ๒๐๗

ไป มีการแกภาษาไทยซึ่งบางตัวเขียนผิดและภาษาอังกฤษบางตัวที่อาจมีผิดไวยากรณ ถกเถียงกัน สมเด็จ
พระเทพรัตนฯ ก็ทรงชวยทําถึง ๒ วัน ๒ คืนกับเพื่อนๆ ...”๒๐๐
การที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชภาษาอยางพิถีพิถันดังกลาวขางตนนั้น อาจวิเคราะห
ศิลปะการใชถอยคําภาษาของพระองคไดดังตอไปนี้

๔.๑ การใชคําโบราณ (Obsolete)
เนื่องจากเรื่องพระมหาชนกเปนเรื่องโบราณ ดังนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงตอง
ทรงใชภาษาโบราณ โดยเฉพาะในสวนที่ภาษาสนทนาของตัวละคร ดังตัวอยางตอไปนี้
- ขณะนั้นมีพราหมณผูเพงมนตคนหนึ่งชาวกาลจัมปากะเปนทิศาปาโมกข มาณพประมาณหา
รอยคนแวดลอมเดินไปเพื่ออาบน้ํา
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๓๐)

- พอเห็นเทานั้นก็เกิดสิเนหาราวกะวาเปนนองสาวของตน
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๓๐)

- “นองหญิง แมเปนชาวบานไหน” พระเทวีตรัสตอบวา : “ขาแตพอ ขาพเจาเปนอัครมเหสี
ของพระอริฏฐชนกราช กรุงมิถิลา”
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๓๒)

- “เธอจงกลาวกะขาพเจาวา “ทานเปนพี่ชาย” แลวจับที่เทาทั้งสองของขาพเจาคร่ําครวญเถิด”
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๓๒)

- “พอทั้งหลาย หญิงนี้เปนนองสาวของฉัน”
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๓๔)

- พระเทวีขนานพระนามพระโอรสเหมือนพระอัยกาวา มหาชนกกุมาร
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๓๘)

- “ทานไมบอกแกเรา ตามใจทาน ยกไวเถิด”
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๔๒ )

- “ขาแตแม แมจงบอกบิดาแกฉัน...”
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๔๓)

“...พราหมณนี้ตั้งแมไวในที่เปนนองสาว ปฏิบัติดูแลแม”
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๔๓)

- กระโดดจากยอดเสากระโดง ลวงพนฝูงปลาและเตา ไปตกในที่สุด อุสภะหนึ่ง
๒๐๐

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. “พระราชดํารัสเกี่ยวกับหนังสือพระราชนิพนธ “พระมหาชนก”
ความเปนมา พระมหาชนก. (กรุงเทพฯ : สรอยทอง, ๒๕๓๙). หนา ๑๐๖-๑๑๑.

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม  ๒๐๘

(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๕๘)

- “ถาพระมหาชนกตาย เราจักไมไดเขา เทวสมาคม.”
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๖๖)

- คิดฉะนี้แลว ตกแตงสรีระ สถิตอยูในอากาศไมไกลพระมหาสัตว
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๖๖)

- “เราวายขามมหาสมุทรมาไดเจ็ดวันเชาวันนี้ ไมเคยเห็นเพื่อนสองของเราเลย นี่ใครหนอมาพูด
กะเรา”
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๖๙)

- พระมหากษัตริยเมื่อจะทํานางมณีเมขลาใหจํานนตอถอยคํา .....ดูกอนเทวดา
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๘๖)

- “ทานทั้งหลายจงมอบราชสมบัติใหแกทานที่สามารถยังสีวลีเทวี ธิดาของเราใหยินดี
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๑๐๒)

- ปุโรหิตกลาววาควรจะปลอยผุสสรถ (ราชรถ) เพราะพระราชาที่เชิญเสด็จมาไดดวยผุสสรถ
เปนผูสามารถจะครองราชสมบัติในชมพูทวีปทั้งสิ้น
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๑๐๘)

- เสนาบดีไดรับโอกาสเปนคนแรก เสนาบดีไมสามารถใหพระราชธิดายินดี
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๑๐๘)

- ชนทั้งหลายมีอมาตยและปุโรหิต เปนตน ก็ถวายอภิเษกพระมหาสัตว ณ สถานที่นั้นเอง
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๑๐๘)

- มหาชนชาววิเทหรัฐทั้งสิ้นเอิกเกริกกัน. เฉลิมฉลองดวยมหกรรมดนตรี.
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๑๑๓)

- “ดูกอนนายอุทยานบาล เราใครจะเห็นอุทยาน ทานจงตกแตงไว.”
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๑๒๐)

คําโบราณในขอความดังกลาวขางตน ไดแก ผูเพงมนต (ผูเครงครัดในการสาธยายมนต) ทิศา
ปาโมกข (อาจารยผูเชี่ยวชาญ = A master of philosophy) มาณพ (คน) สิเนหา (เสนหา) ราวกะวา (ราว
กับวา) แม-พอ (คําเรียกหญิงชายที่เคารพนับถือ) กลาวกะ (พูดกับ) ขนานนาม (ตั้งชื่อ) ยกไวเถิด (ลืมเสีย
เถิด) อุสภะ (มาตราวัดระยะทางสมัยโบราณ เทากับ ๑ เสน ๑๕ วา = ๗๐ เมตร) เทวสมาคม (สมาคมของ
เทวะ) มหาสัตว (พระโพธิสัตว) เพื่อนสอง (เจตภูต = ขวัญหรือวิญญาณประจําตัวของแตละคน) ดูกอน
(คําเรียกขานใหผูฟงรูสึกตัวกอนที่จะพูดความตอไป) ยังใหยินดี (ทําใหเกิดความพอใจ) ผุสสรถ (ราชรถ)
เสนาบดี (นายกรัฐมนตรี = Chief Minister) อมาตย (อํามาตย-ขาราชสํานัก = courtier) ปุโรหิต
(องคมนตรี = Privy Councellor) เอิกเกริก (อึกทึกครึกโครม) อุทยานบาล (คนเฝาสวน) ฯลฯ คําโบราณ
เหลานี้เหมาะสมกับเนื้อความที่เปนบริบท ทําใหสอดคลองกับสภาพการณในครั้งอดีต
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๔.๒ การใชคําภาษาพูด หรือภาษาปาก (Colloquial)
ภาษาพูดหรือภาษาปากชวยใหอานเรื่องไดอยางมีชีวิตชีวา ทําใหเกิดความสมจริง เปนตน
วาตัวละครที่เปนคนธรรมดาสามัญยอมพูดภาษาแบบชาวบาน ใชคําราชาศัพทถูกบางไมถูกบาง ดังตัว
อยางตอไปนี้
- องคพี่........ องคนอง...........
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๑)

- “ขอเดชะ พระอุปราชเลนไมซื่อกับพระองคพะยะคะ”
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๔)

- ณ ที่นั้น ประชาชนจําทานไดก็บํารุงพระองค ตอนนี้พระอริฏฐชนกราชไมสามารถจับพระ
องคได
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๕)

- แมเปนกลางวันแสกๆ แตไมมีใครจําพระนางได
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๑๔)

- “ขาแตพระมารดา ใครเปนบิดาของฉัน”
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๔๒)
คําภาษาพูดหรือภาษาปากในตัวอยางขางตน คือ พี่...นอง... (ภาษาแบบแผนคือราชาศัพท = เชษฐา อนุชา) เลนไมซื่อ (คิดคดทรยศ-กอการกบฏ) จําทานได (จําพระองคได) กลางวันแสกๆ (กลางวันที่สวางไสว)
บิดาของฉัน (พระบิดาของหมอมฉัน) แสดงความสมจริงเพราะเปนการใชภาษาที่มีผิดบางถูกบาง เปนทางการ
บางไมเปนทางการบางประสมกันไปโดยตลอด

๔.๓ การใชคําราชาศัพท
เนื่องจากตัวละครหลักในเรื่องเปนกษัตริย เพราะฉะนั้นเพื่อความสมจริง จึงตองมีการใช
คําราชาศัพท ดังตัวอยางตอไปนี้
- “ขาแตพระมารดา หมอมฉันจะไปเมืองสุวรรณภูมิ.”
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๕๑)

- ในวันนั้นเกิดพระโรคขึ้นในพระสรีระของพระโปลชนกราช บรรทมแลวเสด็จลุกขึ้นอีกไมได
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๕๑)

- พราหมณสนองพระราชโองการวา : “พระราชอาญามิพนเกลา เทวดานาจะไดกลาววา
“โพธิยาลัย” อันเปนนามของสถาบันฤษีดัดตนที่วัดพระเชตุพน ในเทวมหานคร เมืองสุวรรณภูมิ. แตหาก
จะเรียกวา “ปูทะเลยมหาวิชชาลัย” ก็นาจะเหมาะสมเหมือนกัน.”
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๑๔๐)
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๔.๔ การใชคําตามแบบสังคมไทย
การใชภาษาพูดตามแบบที่ใชกันในหมูคนไทยที่มีสอดแทรกอยูในพระราชนิพนธเรื่องนี้
ทําใหไดบรรยากาศที่เปนแบบสังคมไทย ดังเชน
- “ยอดรัก การรบแพหรือชนะนั้นไมอาจรูได ถาพี่มีอันเปนอันตราย นองจงรักษาครรภใหดี”
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๑๒)

- “ขาแตพอ ขาพเจาจักไป.” ทาวสักกะตรัสวา : “ถาเชนนั้นแมจงลุกขึ้นนั่งบนเกวียนเถิด”
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๒๒)

- ถามวา “ทานอาจารย เกิดอะไรขึ้นแกทาน”
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๓๔)

การพูดจากันในหมูคนไทย มักจะเรียกขานกันแบบนับญาติ แสดงความมีอัธยาศัยไมตรี หรือ
แสดงการเคารพนับถือบุคคลสําคัญ ดังเชนคําวา ยอดรัก พี่ นอง (คําเรียกระหวางสามีภรรยา) ขาแตพอ
(เรียกแบบนับญาติทั้งๆที่มิไดเปนญาติ) ทานอาจารย (เพิ่มคําวา “ทาน” ลงไปหนาคําเพื่อแสดงความ
เคารพนับถือมาก)

๔.๕ การใชศัพทบัญญัติ (Technical terms)
นอกจากราชาศัพท ในพระราชนิพนธเรื่องนี้มีคําศัพทที่เกี่ยวธรรมะ การบานการเมือง และ
ศัพทบัญญัติเฉพาะกลุม เปนอันมาก เชน คําวา มวลชน (ประชาชนทั้งหลาย = mass population)
ยุทโธปกรณ (อุปกรณทําสงคราม = military equipment) กองบัญชาการ (head equipments) มหาสัตว
(พระโพธิสัตว = the Great Being) ทิศทักษิณ (ทิศใต) อันเตวาสิก (สาวก = disciples) นิเวศ (บาน)
มานะ (ความถือตน) ประทักษิณ (การเวียนขวา) มรณภัย (ภัยจากความตาย) มหาชน (คนทั้งหลายทั่วๆ
ไป = public) ภักษา พระพาหา (แขน) ทิพยสมบัติ เทพสมาคม ปฏิปทา (พฤติกรรม) อานิสงส
ธรรมกถา (ขอความธรรมะ) อานิสงส อดิเรกคาถา (คํากลาวอธิบายเพิ่มเติม) วาจาอันมีปาฏิหาริย
(คําพูดที่ความหมายยิ่ง) อัตภาพ อัตภาพทิพย (กายอันเปนทิพย) สดับพระวาจา พระสรีระเศราหมอง
ทิพยสมบัติ แทนมรณมัญจาอาสน (เตียงที่นอนตาย) มนสิการ (คิดใครครวญ) โภคะ (ความมั่งคั่ง =
wealth) ปจเจกพุทธเจา (พระอรหันตที่ตรัสรูเฉพาะตน) ยันตกลเก็บเกี่ยว (เครื่องกลสําหรับเก็บเกี่ยวพืช
ผล = automatic fruit harvester) ชีวาณูสงเคราะห (การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ = culturing the cells in a
container) ฯลฯ ในขอความตอไปนี้
- แลวเคลื่อนทัพไปสูกรุงมิถิลา พรอมดวยมวลชนจํานวนมาก
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๘)

- ก็พากันขนยุทโธปกรณ มีพาหนะชาง เปนตน มาที่กองบัญชาการของพระโปลชนก
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๙)

- สัตวในครรภพระเทวีนั้นมิใชสัตวสามัญ แตเปนมหาสัตวผูมีบารมีเต็มแลวมาบังเกิด
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(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๒๐)

- ครั้งนั้นทาวสักกเทวราชใหพระเทวีลงจากเกวียน ณ ที่ใกลประตู ดานทิศทักษิณ.
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๓๐)

- ครั้งนั้นเหลาอันเตวาสิกไดยินเสียงของพราหมณจึงพากันวิ่งเขาไปยังศาลา
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๓๔)

- พราหมณไดปฏิบัติพระนางในนิเวศของตน
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๓๘)

- พระองคมีพระกําลังมาก และดวยความที่เปนผูเขมงวดเพราะมานะ โดยที่พระองคเกิดใน
ตระกูลกษัตริยที่ไมเจือปน
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๓๙)

- ทูลลาพระมารดาถวายบังคมกระทําประทักษิณ
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๕๑)

- มหาชนกลัวมรณภัย รองไหคร่ําครวญ กราบไหวเทวดาทั้งหลาย
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๕๘)

- มหาชนเปนภักษาแหงปลาและเตา
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๕๘)

- ขามมหาสมุทรดวยกําลังพระพาหา
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๕๘)

- นางเสวยทิพยสมบัติเพลินก็เผลอสติมิไดตรวจตรา
สมาคมเสีย

บางอาจารยกลาววานางเทพธิดาไปเทพ

(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๖๖)

- “ดูกอนเทวดา เราไตรตรองเห็นปฏิปทาแหงโลก และอานิสงสแหงความเพียร...”
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๖๙)

- นางมณีเมขลาปรารถนาจะฟงธรรมกถาของพระมหากษัตริย
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๗๕)

- เทวดาก็ไดกลาวอดิเรกคาถาวา : ขาแตบัณฑิต วาจาอันมีปาฏิหาริยมิบังควรหายไปในอากาศ.
ทานตองใหสาธุชนไดรับพระแหงโพธิญาณจากโอษฐของทาน. ถึงกาลอันสมควร ทานจงตั้งสถาบันการ
ศึกษาใหชื่อวา โพธิยาลัยมหาวิชชาลัย. ในกาลนั้นทานจึงจะสําเร็จกิจโดยแท.
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๙๖)

- ทานจงดูผลแหงความเพียรของเราแมนี้ เราไมเคยเห็นเทวดาโดยอัตภาพนี้เลย เรานั้นก็ไดเห็น
ทานมาสถิตอยูใกลๆ เราโดยอัตภาพทิพยนี้
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๘๘)
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- เทวดาไดสดับพระวาจาอันมั่นคงของพระมหาสัตว
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๙๔)

- พระมหาสัตวมีสรีระเศราหมองดวยน้ําเค็มตลอดเจ็ดวัน ไดสัมผัสทิพยผัสสะ ก็บรรทมหลับ
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๙๖)

- พระเจาโปลชนกราชเมื่อบรรทมอยูบนแทนมรณมัญจอาสน
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๑๐๒)

- พระมหาสัตว... ก็ทรงอนุสรณถึงความพยายามที่พระองคไดทรงทําในมหาสมุทร........จึงทรง
มนสิการวา...สิ่งที่มิไดคิดวา จะมีก็ได สิ่งที่คิดไวจะพินาศไปก็ได โภคะทั้งหลายของหญิงก็ตามของชายก็
ตาม มิไดสําเร็จดวยเพียงคิดเทานั้น
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๑๑๓)

- พระมหาสัตวทรงบําเพ็ญทศพิธราชธรรม ครองราชสมบัติโดยธรรม ทรงบํารุงพระปจเจก
พุทธเจาทั้งหลาย
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๑๑๗)

- “...ขาพระบาทจึงนําเอา “ยันตกลเก็บเกี่ยว” มาใช มิไดคิดวาจะทําใหตนมะมวงถอนรากโคน
ลงมา...”
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๑๓๒)

- “... เกา ทําชีวาณูสงเคราะห...”
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๑๓๒)

- “... บัดนี้เราลังเลสงสัยวา ถูกตองหรือไม. ทานอาจารยทิศาปาโมกขจงเผยมนสิการ.”
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๑๓๖)

๔.๖ การใชคําศัพทสูง
พระราชนิพนธเรื่อง พระมหาชนก เปนเรื่องสูง เพราะเปนเรื่องของกษัตริยผูทรงเปน
พระโพธิสัตว และเทพยดา ดังนั้น บางตอนจึงมีคําที่เปนศัพทสูง เมื่ออานจะรูสึกถึงความสงางามของ
สรรพสิ่งในทองเรื่อง ดังตัวอยางเชน
- พระนางไดหยั่งลงสูที่นิทรา เพราะไดบรรทมบนพระที่อันเปนทิพย.
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๒๓ )

- พระเทวีรับคําแลวเปลงเสียงดัง ทอดพระองคลงจับเทาทั้งสองของพราหมณ ทั้งสองคนตางก็
คร่ําครวญกันอยู
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๓๔)

- ลําดับนั้น นางพราหมณีใหพระนางสรงสนานดวยน้ํารอน แลวแตงที่บรรทมใหบรรทม
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๓๖)
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๒๑๓

- เปนผูทรงรูปโฉมอันอุดม
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๔ )
- แลวใหขนขึ้นเรือพรอมกับพวกพาณิชที่จะเดินทางไปสุวรรณภูมิ
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๕๐)

เปนที่นาสังเกตวา ศัพทยากและแปลกตอไปนี้ ชวยทําใหภาษาของวรรณกรรมไพเราะเปนพิเศษ
มิใชวรรณกรรมดาดๆ ทั่วไป เชน หยั่งลงสูที่นิทรา (เอนกายลงนอน) บรรทมบนพระที่อันเปนทิพย
(นอนบนที่นอนสบาย) ทอดพระองคลง คร่ําครวญกัน สรงสนาน ที่บรรทม รูปโฉมอันอุดม (รูปงาม)
พวกพาณิช (พวกพอคา)

๔.๗ การใชคําอธิบายเรื่องที่เขาใจยาก
บทสนทนาโตตอบกันระหวางพระมหาชนกกับนางมณีเมขลา เปนเนื้อความสําคัญ เพราะ
เปนขอความที่แสดงถึงอุดมการณสูงสุดอันเปนเปาหมายหรือแนวคิดสําคัญของพระราชนิพนธเรื่องนี้พระ
บาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงยกขอความหลักที่เปนคําไข (key words) ขึ้นมาประกอบโดยทรงพระราช
นิพนธคําอธิบายความหมายทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษกํากับไวดวยเพื่อใหผูอานสามารถเขาใจไดงาย
ขึ้น ดังตัวอยางตอไปนี้
- บรรดาบทเหลานั้น บทวา อปสฺสนฺตีรํ แปลวา แลไมเห็นฝงเลย. บทวา อาหุเห ไดแก
กระทําดวยความเพียร.
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๖๘)

- Among these words the word apassantiram means : not a glimpse of the coast. The word
ahuhe means : acting with perseverance.
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๗๐)

- บรรดาบทเหลานั้น บทวา นิสมฺม วตฺตํ โลกสฺส ความวา เรานั้นไตรตรอง คือ ใครครวญ
วัตร คือ ปฏิปทาของโลกอยู. บทวา วายมสฺส จ ความวา พระมหาสัตวแสดงความวาเราไตรตรอง คือ
เห็นอานิสงสแหงความเพียรอยู.
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๖๙ )

- Among these words, the words nisamma vattam lokassa mean : we have reflected upon,
i.e. thought out, the duties, i.e. the behaviour of the world. The words vayamassa ca mean : the Great
Being exposes his view : we have reflected, i.e. we have seen the merits of perseverance.
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๗๐)
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จ ะเห็นไดวาขอความดังกลาวขางตนมีสาระสําคัญอันเปนแกนของเรื่อง ไดแกคําวา อปสฺสนฺตีรํ
= แลไมเห็นฝงเลย อาหุเห = กระทําดวยความเพียร นิสมฺม วตฺตํ โลกสฺส = การใครครวญวัตร
ปฏิปทาของโลก และ วายมสฺส จ = การไตรตรองเห็นอานิสงสแหงความเพียร เปนตน คําเหลานี้เปน
“คําหลัก” ที่พระบาทสมเด็จทรงมีพระราชประสงคจะเนนความหมายของคําเปนพิเศษ จึงไดทรงยกเอา
คาถาภาษาบาลีขึ้นมากอนแลวก็ทรงพระราชนิพนธอธิบายความหมายของคํานั้นๆ นอกจากนั้นยังทรงนํา
เอาอักษรเทวนาครีที่พระองคไดทรงประดิษฐขึ้นดวยพระองคเองโดยใชเครื่องคณิตกรณ (คอมพิวเตอร)
มากํากับเพิ่มเติมดวย ทําใหมองเห็นการเนนน้ําหนักของคําสําคัญมากขึ้นเปนพิเศษอีกดวย สิ่งเหลานี้
คือลักษณะที่โดดเดนประการหนึ่งของบทพระราชนิพนธเรื่องนี้ ดังตัวอยางตอไปนี้

อนึ่ง การอานพระราชนิพนธภาษาอังกฤษควบคูไปดวย บางครั้งอาจจะทําใหเขาใจความหมาย
ของคําไดงายขึ้น ซึ่งเปนไปตามที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดเคยทรงมีพระราชดํารัสไว๒๐๑ เชน
อปสฺสนฺตีรํ apassantiram means : not a glimpse of the coast.
อาหุเห ahuhe means : acting with perseverance.
นิสมฺม วตฺตํ โลกสฺส nisamma vattam lokassa mean : we have reflected upon i.e. thought
out, the duties, i.e. the behaviour of the world.
วายมสฺส จ vayamassa ca mean : the Great Being exposes his view : we have reflected, i.e.
we have seen the merits of perseverance.
๒๐๑

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว. “พระราชดํารัสเกี่ยวกับหนังสือพระราชนิพนธ “พระมหาชนก”
ความเปนมา พระมหาชนก. (กรุงเทพฯ : สรอยทอง, ๒๕๓๙). หนา ๑๐๖-๑๑๑.
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๔.๘ การใชคําสละสลวย
ภาษาในพระราชนิพนธเรื่อง พระมหาชนก มีลักษณะที่ไพเราะ ดวยวิธีเลนคํา การใชคําคู
และใชคําที่สละสลวยมากกวาภาษาทั่วไป จะสังเกตเห็นไดจากคําในขอความตอไปนี้
- ชาวนครพลเรือนอื่นๆ เขามาสวามิภักดิ์ดวย
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๙)

- การงานอันใด ยังไมถึงที่สุดดวยความพยายาม การงานอันนั้นก็ไรผล
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๘๒)

- การทําความพยายามในฐานะอันไมสมควรใด จนมัจจุคือความตายนั้นแลปรากฏขึ้น ความ
พยายามในฐานะอันไมสมควรนั้น จะมีประโยชนอะไร.
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๘๓)

- ทานใดถึงพรอมดวยความพยายามโดยธรรม ไมจมลงในหวงมหรรณพซึ่งประมาณมิได เห็น
ปานนี้ ดวยกิจคือความเพียรของบุรุษ ทานนั้นจงไปในสถานที่ ที่ใจของทานยินดีนั้นเถิด
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๙๔)

- นับแตอุปราช จนถึงคนรักษาชางคนรักษามา และนับแตคนรักษามาจนถึงอุปราช และโดย
เฉพาะเหลาอมาตย ลวนจาริกในโมหภูมิทั้งนั้น…”
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๑๔๐)

จะเห็นไดวาการใชคํา นครพลเรือน ใหความรูสึกวาเปนคําสละสลวยมากกวาที่จะใชคําธรรมดา
ที่เคยชินกันอยูทั่วไป คือ ประชาชนพลเมือง
การใชคําคูในขอความขางตนทําใหภาษาสละสลวยและทําใหภาษามีสีสันมากขึ้นกวาธรรมดามาก เชน
ในคําวา อันใด...อันนั้น อันไมสมควรใด...อันไมสมควรนั้น ทานใด...ทานนั้น นับแต...(ระดับสูง)...จนถึง...
(ระดับต่ํา) และนับแต...(ระดับต่ํา)...จนถึง...(ระดับสูง)

๕. ศิลปะการใชโวหาร
การใชโวหารภาพพจน หรือโวหารลักษณ เปนวรรณศิลปที่ปรากฏอยูในพระราช
นิพนธโดยตลอดทั้งเรื่อง ชวยใหเกิดความไพเราะ กอใหเกิดจินตนาการ และสามารถเขาใจเรื่อง
ราวไดชัดเจนและลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น โวหารภาพพจนที่พบมากในพระราชนิพนธเรื่อง พระมหาชนก
มีดังตอไปนี้
๕.๒ การใชโวหารอุปมา (Simile)
โวหารอุปมาเปนโวหารความเปรียบที่ชวยใหเกิดภาพที่มีความชัดเจนและเสริมสราง
จินตนาการใหชัดเจนยิ่งขึ้น ดังตัวอยางตอไปนี้
- ประสูติพระโอรส มีวรรณะดังทอง.
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๓๘)
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- น้ําโดยรอบมีสีแดงเหมือนโลหิต
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๕๘)

- พระมหาสัตวเปนไปอยูในคลื่นซึ่งมีสีดังแกวมณี เหมือนทอนตนกลวยทอง
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๕๘)

- นางจึงอุมพระมหาสัตวขึ้นดุจคนยกกําดอกไม ใชแขนทั้งสองประคองใหนอนแนบทรวงพา
เหาะไปในอากาศ เหมือนคนอุมลูกรักฉะนั้น
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๙๖)

- มะมวงอีกตนหนึ่งตั้งอยูงดงาม ดุจภูเขามีพรรณดังแกวมณี.
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๑๒๔)

- ทรงดําริวา : “ตนนี้มีวรรณะสดเขียวตั้งอยูแลว เพราะไมมีผล แตตนนี้ถูกหักโคนลงเพราะมี
ผล. แมราชสมบัติก็เชนกับตนไมมีผล บรรพชาเชนกับตนไมหาผลมิได. ภัยยอมมีแกผูมีความกังวล ยอม
ไมมีแกผูไมมีความกังวล. ก็เราจักไมเปนเหมือนตนไมมีผล จักเปนเหมือนตนไมหาผลมิได.”
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๑๒๔)
ขอความที่เปนเนื้อความหลัก (อุปไมย) และขอความที่ถูกนํามาเปนตัวเปรียบเทียบ (อุปมา) มักจะมี
ความสัมพันธและมีลักษณะรวมกันอยางใดอยางหนึ่ง จากตัวอยางขางตนวิเคราะหไดดังนี้
อุปไมย
อุปมา
- ผิวเหลือง
- เหมือนทอง
- น้ําสีแดง
- เหมือนโลหิต
- สีคลื่น
- เหมือนแกวมณี
- พระมหาสัตว
- เหมือนตนกลวยทอง
- ลักษณะการอุม
- ดุจคนยกกําดอกไม
- ลักษณะการประคอง
- เหมือนคนอุมลูกรัก
- ลักษณะตั้งอยูอยางสวยงาม
- ดุจภูเขามีพรรณดังแกวมณี
- ราชสมบัติ
- เหมือนตนไมมีผล
- การบรรพชา
- เหมือนตนไมที่ไรผล

๕.๓ การใชโวหารอุปลักษณ (Metaphor)
โวหารอุปลักษณ เปนสํานวนที่ทําใหผูอานตองใชความคิดวาถอยคําดังกลาวนั้น ที่แทจริง
หมายถึงสิ่งใด นับเปนขอความที่ชวยเสริมสรางจินตนาการใหแกผูอานไดเปนอยางดี ตัวอยางของโวหาร
ประเภทนี้ที่ปรากฏในพระราชนิพนธเรื่อง พระมหาชนก เชน
- “บางครั้งก็รูสึกเหมือนเหยียบพื้นทะเลไดคลายๆ ใกลถึงฝง ดังเชนบุคคลที่หกในจําพวกเจ็ด
บุคคล (ในอุทกูปมสูตรที่ ๕). แตที่แทเปนปูทะเลยักษ.”
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๑๓๖)
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- ความสิเนหาของพระอริฏฐชนกราชตอพระอนุชาทนทานคําอาบพิษอันซากซ้ําไมได
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๔)

- “ลูกรักแมไมไดมามือเปลา...”
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๔๖)

จากขอความขางตน คําวา ปูทะเลยักษ เปนอุปลักษณ ที่ผูอานตองอุปมานเอาเองจากขอความ
แวดลอม ซึ่งจะทําใหเขาใจไดวา หมายถึง พระบุญญาธิการ คําวา คําอาบพิษ ผูอานยอมคาดเดาไดวา
นาจะตองหมายถึงคําพูดที่ดูผิวเผินเหมือนจะเปนคําพูดที่ดีแตแทที่จริงกลับอาบดวยยาพิษ ไมไดมามือเปลา
เปนที่เขาใจกันทั่วไปวา หมายถึงมีทรัพยสินเงินทองติดตัวมาดวย

๕.๔ การใชโวหารบุคลาธิษฐาน (Personification)
โวหารบุคลาธิษฐาน เปนศิลปะการใชภาษาที่ทําใหสิ่งที่เปนนามธรรม หรือสิ่งที่ไมมีชีวิต
จิตใจ ใหดูประหนึ่งวาเปนที่มีบุคลิกภาพเหมือนสิ่งที่มีชีวิต ที่ปรากฏในพระราชนิพนธเรื่องนี้ เชน
- ผูใดรูแจงการงานนี้วา แมทําความเพียรก็ไมอาจสําเร็จได ไมลุลวงไปไดจริงๆ ทีเดียว ดังนี้ ไม
นําชางดุรายและชางตกมัน เปนตน ออกไปเสีย ชื่อวาไมรักษาชีวิตของตน
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๘๗)

- ทรงปลอมพระองคดวยภูษาเกาเศราหมอง
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๑๔)

- เรือแลนดวยกําลังคลื่นที่รายกาจ ไมอาจทรงตัวอยูได
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๕๘)

โวหารบุคลาธิษฐานจากตัวอยางดังกลาวขางตน ใชคําวา ชางดุรายและชางตกมัน เปนความ
เปรียบที่นําเอาอารมณความรูสึกของคนอันไดแก โทสะ คือความโกรธ และโมหะ คือความหลงเมามัว อัน
เปนเรื่องนามธรรม มากลาวเสียใหมใหเปน ชางดุรายและชางตกมัน เพื่อใหผูอานมองเห็นความดุรายนา
กลัวของคนที่ตกอยูภายใหอารมณดังกลาว ภูษาเกาเศราหมอง แสดงถึงอารมณความรูสึกของคนผูสวม
ใสเสื้อผานั้น ในที่นี้พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงนําเอาอารมณของคนไปใสไวใหแกเสื้อผา คําวา
คลื่นที่รายกาจ ก็เปนการนําเอาอารมณของคนไปใหแกธรรมชาติซึ่งมิไดมีชีวิตจิตใจหรืออารมณความรูสึก
เชนเดียวกัน คนรายกาจมีลักษณะและโทษอยางไร คลื่นรายกาจก็มีลักษณะดุจเดียวกันอยางนั้น

๕.๕ การใชโวหารอธิพจน (Hyperbole)
โวหารอธิพจน เปนการพรรณนาที่เห็นไดชัดวากลาวมากเกินกวาที่จะเปนจริงได แตทํา
ใหไดรสชาติของภาษา มิไดทําใหเกิดความรูสึกวาเปนการกลาวโกหก ในพระราชนิพนธเรื่อง “พระมหา
ชนก” มีโวหารอธิพจนอยูหลายแหง ดังตัวอยางตอไปนี้

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม  ๒๑๘

- ในอดีตกาลอันพนคณนาวิสัยครั้งหนึ่ง Once upon an uncountable time past
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๑)

- ดวยอานุภาพแหงพระโอรสของพระองค ในกาลที่พระเทวีจะเสด็จขึ้นเกวียน แผนดินไดนูน
พองขึ้นตั้งจดทายเกวียน
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๒๓)

- บุคคลเมื่อกระทําความเพียร แมจะตายก็ชื่อวา ไมเปนหนี้ในระหวางหมูญาติ เทวดา และบิดา
มารดา. อนึ่ง บุคคลเมื่อทํากิจอยางลูกผูชาย ยอมไมเดือดรอนในภายหลัง
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๗๙)

- พระมหาสัตวทรงวายขามมหาสมุทรอยูเจ็ดวัน เหมือนวายขามวันเดียว
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๕๘)

- เมื่อทีฆาวุราชกุมารทรงเจริญวัย พระราชทานอุปราชาภิเษก แลวทรงครองราชสมบัติอยูเจ็ดพันป
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๑๑๗)

- ไพรพลของของพระอริฏฐชนกถูกทหารของพระโปลชนกตะลุยหั่นแหลก และพระองคเอง
ตองเสียพระชนมชีพในที่รบ
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๑๔)

- ผลนั้นมีรสหวานเหลือเกิน.... มะมวงนั้นพอตั้งอยูที่ปลายพระชิวหาของพระมหาสัตว ปรากฏ
ดุจโอชารสทิพย.
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๑๒๑)

รสชาติของภาษาเกิดจากโวหารอธิพจนไมนอย เชนคําวา อดีตกาลอันพนคณนาวิสัยครั้งหนึ่ง ทํา
ใหเกิดความรูสึกวานานเหลือเกินจนไมรูวานานเทาไร แผนดินไดนูนพองขึ้นตั้งจดทายเกวียน เปนลักษณะ
ของอิทธิปาฏิหาริย แตแสดงใหเห็นถึงกําลังใจของคนวาสามารถทําใหงานหนักกลับผอนคลายเบาบางลงได
เมื่อกระทําความเพียร แมจะตายก็ชื่อวา ไมเปนหนี้ในระหวางหมูญาติ เทวดา และบิดามารดา แสดงให
เห็นความเพียรพยามของคนที่ตั้งใจจริง แมไมเห็นประโยชนในชาตินี้ ก็ยังคาดหวังวาจะไมเปนหนี้ใครๆ
เมื่อตายไปแลว วายขามมหาสมุทรอยูเจ็ดวัน เหมือนวายขามวันเดียว แสดงถึงความเขมแข็งของพลังใจ
ของคนที่ถึงพรอมดวยความเพียร ทรงครองราชสมบัติอยูเจ็ดพันป แสดงใหเห็นวาทรงครองราชยนาน
มากเทานั้นมิไดมุงหมายวาจะใหใครเชื่อตามจํานวนปที่แทจริง ตะลุยหั่นแหลก ผูอานยอมมองเห็นภาพที่
แทจริงไดวาเกิดความพายแพยอยยับเพียงใด คงไมมีใครนึกถึงความจริงวาทหารถูกหั่นเปนชิ้นแหลกละเอียด
หวานเหลือเกินดุจโอชารสทิพย แสดงถึงความหวานอรอยวิเศษที่ไมเหมือนมะมวงทั่วไป จึงตองใหแปลก
กวาที่จะเปรียบเทียบกับสิ่งใดๆ ที่มีอยูในโลกมนุษย ดังนั้นคงไมมีอะไรจะดีไปกวาการเปรียบเทียบวาหวาน
เหมือนรสทิพยซึ่งก็ไมมีใครรูวาหวานอยางไร
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๕.๖ การใชโวหารสาธก (Allusion)
โวหารสาธก เปนศิลปะการใชเรื่องราว นิทาน หรือเรื่องราวอยางใดอยางหนึ่งมาประกอบ
จะทําใหสามารถเขาใจเหตุการณ ในทองเรื่องไดชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ดังตัวอยางตอไปนี้
- “... นับแตคราวลงเรือมุงสูสุวรรณภูมินั้น กอนคลื่นยักษมากระหน่ํานาวา เราไดยินพาณิชชาว
สุวรรณภูมิพูดกัน เปนภาษาสุวรรณภูมิวา : “โนนปูทะเลยักษสูกับปลาและเตา.” และวาผูใดเหยียบปูนั้น
ได จะเปนผูยิ่งใหญ หากมีความเพียรแท.”
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๑๓๖)

การนําเอานิทานที่เคยไดยินไดฟงกันมาแลว มาเลาเปรียบเทียบกับเหตุการณในทองเรื่อง เปน
ศิลปะการเลาที่ชวยสรางภาพในจินตนาการใหเกิดแกผูอานไดไมนอย เพราะเปนการเชื่อมโยงความรูหรือ
ประสบการณเดิมซึ่งมีอยูแลว เขากับเรื่องใหมที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ดังนิทานของชาวสุวรรณภูมิเรื่อง
ปูทะเลยักษสูกับปลาและเตา ซึ่งนํามาเปนนิทานเปรียบเทียบถึงความเพียรพยายามของพระมหาชนกที่
เมื่อถึงที่สุด ยอมจะบรรลุผลเพราะมีบุญญาธิการคือผลแหงความเพียรมาชวยมิใหจมน้ําเปนภักษาหารของ
สัตวทะเลเหมือนผูอื่น

พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” ภาคภาษาอังกฤษ : Mahajanaka
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธเรื่อง พระมหาชนก (Mahajanaka) ภาคภาษา
อังกฤษ ขึ้นกอนภาคภาษาไทย เมื่อไดเปรียบเทียบพระราชนิพนธทั้งสองภาคโดยตลอดแลว อาจกลาวได
วาเนื้อความตรงกันโดยตลอด แมลักษณะของการเรียบเรียงสํานวนโวหาร ตลอดจนการเรียบเรียงประโยค
ก็มีโครงสรางสวนใหญตรงกัน ตั้งแตหนาแรกจนกระทั่งถึงหนาสุดทาย ดังตัวอยางตอไปนี้

๑. ภาษาตอนเปดเรื่อง
ในอดีตกาลอันพนคณนาวิสัยครั้งหนึ่ง พระราชาพระนามวา มหาชนก ครองราชสมบัติอยูใน
กรุงมิถิลาแควนวิเทหะ. พระเจามหาชนกนั้น มีพระราชโอรสสองพระองค พระนามวาอริฏฐชนก และ
โปลชนก. พระราชาพระราชทานตําแหนงอุปราชแกองคพี่ และตําแหนงเสนาบดีแกองคนอง. กาลตอมา
พระมหาชนกราชสวรรคต. พระอริฏฐชนกไดครองราชสมบัติ และทรงตั้งพระโปลนกเปนอุปราช.
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๑)

Once upon an uncomputable time past, there was a king bearing the name of
Mahajanaka who reigned in the city of Mithila in the land of Videha. King Mahajanaka had
two sons named respectively Aritthajanaka and Polajanaka. The elder son was invested by the
King as Viceroy, and the younger one, Chief Minister. In the course of time, the King passed
away to Heaven. Prince Aritthajanaka acceded to the throne and invested his brother as Viceroy.
(Majanaka, p.1)
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๒. ภาษาตอนดําเนินเรื่อง
สํานวนของทั้งสองภาษาไดรสชาติ ชวนใหติดตามอาน โดยเฉพาะการใชคําและสํานวนภาษา
อังกฤษที่ไพเราะแตกตางไปจากภาษาไทย ดังตัวอยางที่นํามาเปรียบเทียบในขอความตอไปนี้
- ไพรพลของพระอริฏฐชนกถูกทหารของพระโปลชนกตะลุยหั่นแหลก
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๑๔)

- In the battle that ensued, Prince Polajanaka’s soldiers made mince meat of Aritthajanaka’s
(The story of MAHAJANAKA, p. 15)
and killed him.
- สัตวที่เกิดในพระครรภของพระเทวีมีบุญมาก
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๒๐)
- The Being in the royal womb has a great destiny .
(The story of MAHAJANAKA, p.20)

- ทิศาปาโมกข มาณพประมาณหารอยคนแวดลอม...
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๓๐)

- A master of philosophy, accompanied by about five hundred disciples.
(The story of MAHAJANAKA, p. 30)
- ความที่พระองคมีพระกําลังมาก และดวยความที่เปนผูเขมงวดเพราะมานะ โดยที่พระองคเกิดใน
ตระกูลกษัตริยที่ไมเจือปน
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๓๘-๓๙)

- He was physically quite strong and of a rather strict disposition resulting from a
subconscious inborn pride of being of pure royal blood.
(The story of MAHAJANAKA, p. 40 )
- ฝงมหาสมุทรลึกจนประมาณไมได ยอมไมปรากฏแกทาน. ความพยายามอยางลูกผูชายของ
ทานก็เปลาประโยชน ทานไมทันถึงฝงก็จักตาย
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๗๕)

- The coast of the unfathomable ocean is assuredly not visible to you. Your heroic efforts are
thus of no avail ; you will be dead before you reach the shores.
(The story of MAHAJANAKA, p. 76 )
- “บุคคลเมื่อกระทําความเพียร แมจะตายก็ชื่อวาไมเปนหนี้ในระหวางหมูญาติ เทวดา และบิดา
มารดา อนึ่ง บุคคลเมื่อทํากิจอยางลูกผูชาย ยอมไมเดือดรอนในภายหลัง”
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๗๙)
การใชสํานวนภาษาที่มีความแตกตางกันเทาที่สังเกตเห็นไดมีไมมากนัก ดังตัวอยางตอไปนี้

- “Any individual who practises perseverance, even in the face of death, will not be in
any dept to relatives or gods or father or mother. Furthermore, any individual who does his
duty like a man, will enjoy Ultimate Peace in the future.”
(The story of MAHAJANAKA, p.80)

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม  ๒๒๑

ภาคภาษาไทย
ภาคภาษาอังกฤษ
ภาคภาษาไทย
ภาคภาษาอังกฤษ

-

บุคคลเมื่อทํากิจอยางลูกผูชาย
any individual who does his duty like a man
ยอมไมเดือดรอนในภายหลัง
will enjoy Ultimate Peace in the future.”

จากตัวอยางคําวา ลูกผูชาย ซึ่งเปนคานิยมแบบไทย ทรงใชภาษาอังกฤษวา like a man ซึ่งเปน
ขอความธรรมดา แตในคําวา ยอมไมเดือดรอนในภายหลัง ซึ่งเปนขอความธรรมดา ทรงใชวา Ultimate
Peace ซึ่งหมายถึงความสุขอันเปนที่สุด จะเห็นไดถึงรสชาติภาษาที่แตกตางกัน
“การงานอันใด ยังไมถึงที่สุดดวยความพยายาม การงานอันนั้นก็ไรผล มีความลําบากเกิดขึ้น.
การทําความพยายามในฐานะอันไมสมควรใด จนความตายปรากฏขึ้น ความพยายามในฐานะอันไมสมควร
นั้นจะมีประโยชนอะไร.”
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๘๒)

“Any enterprise that is not achieved through perseverance, is fruitless; obstacles will
occur. When any enterprise undertaken with such misdirected effort results in Death showing
his face, what is the use of such enterprise and misdirected effort ?”
(The story of MAHAJANAKA, p.84)

ภาคภาษาไทย - การงานอันใด
ภาคภาษาอังกฤษ - Any enterprise
คําวา งาน เปนขอความธรรมดาหมายถึงสิ่งที่ตองทําทั่วๆ ไป แตคําวา enterprise หมายถึงการ
ลงทุนทํากิจการอยางใดอยางหนึ่งซึ่งมีน้ําหนักควรคาแกความเพียรพยายามใหประสบความสําเร็จใหจงได
“ดูกอนเทวดา ผูใดรูแจงวาการงานที่ทําจะไมลุลวงไปไดจริงๆ ชื่อวาไมรักษาชีวิตของตน ถาผู
นั้นละความเพียรในฐานะเชนนั้นเสีย ก็จะพึงรูผลแหงความเกียจคราน. ดูกอนเทวดา คนบางพวกในโลกนี้
เห็นผลแหงความประสงคของตนจึงประกอบการงานทั้งหลาย การงานเหลานี้จะสําเร็จหรือไมก็ตาม.
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๘๖)

“Hark, O Goddess! Anyone who knows for sure that his activities will not meet with
success, can be deemed to be doomed; if that one desists from perseverance in that way, he
will surely receive the consequence of his indolence.
(The story of MAHAJANAKA, p.89)
ภาคภาษาไทย - ดูกอนเทวดา
ภาคภาษาอังกฤษ - Hark, O Goddess!
คําปฏิสันถาร ที่ภาษาอังกฤษเรียกวา addressing พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเลือกใชคําที่
แตกตางไปจากกันตามวัฒนธรรมของผูเปนเจาของภาษา

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม  ๒๒๒

“……..สิ่งที่มิไดคิดไว จะมีก็ได สิ่งที่คิดไว จะพินาศไปก็ได โภคะทั้งหลายของหญิงก็ตาม
ของชายก็ตาม มิไดสําเร็จดวยเพียงคิดเทานั้น…..”
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๑๑๓)

“……..Things that we do not plan may well happen. Things that we do plan may well
meet with disaster. Wealth will not come to anybody by just dreaming about it.”
(The story of MAHAJANAKA, p.115)

ภาคภาษาไทย - โภคะทั้งหลายของหญิงก็ตาม ของชายก็ตาม มิไดสําเร็จดวยเพียงคิดเทานั้น
ภาคภาษาอังกฤษ - Wealth will not come to anybody by just dreaming about it
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชคําวา “โภคะ” เปนคําศัพทที่เหมาะกับเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมะ
และทรงใชคําวา Wealth ชวยใหเขาใจคําภาษาไทยไดงายขึ้น

๓. ภาษาตอนปดเรื่อง
นับแตอุปราชจนถึงคนรักษาชางคนรักษามา และนับตั้งแตคนรักษามาจนถึงอุปราช และโดย
เฉพาะเหลาอมาตย ลวนจาริกในโมหภูมิทั้งนั้น พวกนี้ขาดทั้งความรูวิชาการทั้งความรูทั่วไป คือความ
สํานึกธรรมดา : พวกนี้ไมรูแมแตประโยชนสวนตน. พวกนี้ชอบผลมะมวง แตก็ทําลายตนมะมวง.”
พราหมณมหาศาลเห็นพองกับพระราชดําริ และกลาววา : “พระราชาผูเปนบัณฑิต ขาพระองคยังมีศิษย
ที่ดีไวใจได และจะประดิษฐาน “ปูทะเลยมหาวิชชาลัย” ไดแนนอน. มิถิลายังไมสิ้นคนดี !”
(พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” หนา ๑๔๐)

From the Viceroy down to the elephant mahouts and the horse handlers, and up from
the horse handlers to the Viceroy, and especially the courtiers are all ignorant. They lack not
only technical knowledge but also common knowledge, i.e. common sense : they do not even
know what is good for them. They like mangoes, but they destroy the good mango tree.” The
Brahmin supported the idea; he said : “Wise King, you do not have to worry ; I still have
some good dependable disciples and the Pudalay Mahavijalaya will be established. Mithila is
not yet at a loss for good people !”
(Majanaka, p.141)

จากขอความตัวอยางขางตนจะเห็นไดวาสํานวนภาษาและเนื้อหาสาระของพระราชนิพนธทั้งสอง
ภาษา ตลอดจนโครงสรางของการเรียบเรียงคําและประโยค สวนใหญมีลักษณะที่คลายคลึงกันอยางเห็น
ไดชัด และมีรสชาติความไพเราะที่แตกตางกันไป

บทที่ ๕
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาวิจัย เรื่อง พระราชอัจฉริยปรีชญาของพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและ
วรรณกรรม มีวัตถุประสงคสําคัญ ๒ ประการ คือ ๑. เพื่อศึกษาพระราชกรณียกิจทางดานการสรางสรรค
ภาษาและวรรณกรรมของพระบุรพมหากษัตริยของไทยตั้งแตสมัยกรุงสุโขทัยเปนตนมา เฉพาะพอขุนราม
คําแหงมหาราช พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว และพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
โดยเนนพิเศษในดานการสรางสรรคภาษาเฉพาะการประดิษฐภาษาเขียน
ไดแก แบบลักษณของตัว
อักษรและอักขรวิธีในแตละสมัย และ ๒. เพื่อศึกษาพระปรีชาสามารถและพระอัจฉริยภาพทางดานภาษา
และวรรณกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
การวิจัยครั้งนี้เนนดานการสรางสรรคภาษา เฉพาะการประดิษฐภาษาเขียน ไดแก แบบลักษณ
ของตัวอักษรและอักขรวิธีในแตละสมัย และการสรางสรรคภาษาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาล
ปจจุบันเฉพาะพระราชกรณียกิจดานการทะนุบํารุงภาษาไทย และพระปรีชาสามารถทางดานการใชภาษา
ที่ปรากฏในวรรณกรรมพระราชนิพนธ ๓ เรื่อง ไดแก นายอินทรผูปดทองหลังพระ ติโต และพระ
มหาชนก
วิธีวิจัยและเรียบเรียงผลการวิจัย ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)
ชนิดการ
วิเคราะหเอกสาร (Documentary Analysis) และเรียบเรียงผลการศึกษาดวยวิธีการพรรณนาวิเคราะห
(Analytical Description)
การศึกษาครั้งนี้ไดองคความรูที่สําคัญสรุปโดยสังเขปไดดังตอไปนี้

๑. พระมหากษัตริยทรงเปนปราชญทางดานภาษาหนังสือ
จากการศึกษาวิจัยของนักวิชาการจํานวนมาก ทําใหทราบวาชาติไทยมีอารยธรรมรุงเรืองมานาน
หลายพันปรุนราวคราวเดียวกับชาติจีนและชาติอินเดีย หลักฐานทางอารยธรรมที่สําคัญคือภาษาไทยซึ่งมี
เอกลักษณโดดเดนมาไมนอยกวา ๓,๐๐๐ ป ซึ่งตอมาไดวิวัฒนาการแตกแยกสาขาตามการกระจายตัวและ
การอพยพโยกยายของชาติไทยในสมัยตางๆ
อยางไรก็ตามเปนที่สังเกตวาในยุคแรกๆ ของการเขียน
หนังสือนั้น ชนชาติไทยยังไมมีเอกลักษณทางดานแบบลักษณของตัวอักษรและอักขรวิธีเปนแบบของตน
เองโดยเฉพาะ ดังนั้นเมื่อจะเขียนหนังสือจึงตองอาศัยตัวอักษรของชาติอื่น เชน ตัวอักษรขอม และตัว
อักษรมอญ เปนตน จนกระทั่งถึงยุคกรุงสุโขทัยเปนราชธานีของไทยในดินแดนสุวรรณภูมิ พอขุนราม

พระราชอัจฉริยปรีชญาแหงพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม  ๒๒๔

คําแหงมหาราชทรงเปนปราชญที่มีสายพระเนตรยาวไกล พระองคจึงไดทรงประดิษฐออกแบบตัวอักษร
และอักขรวิธีแบบไทยขึ้นมาเปนแบบของชาติโดยเฉพาะ
จึงกลาวไดวาพอขุนรามคําแหงทรงเปนพระ
มหากษัตริยไทยพระองคแรกที่มีหลักฐานเปนรูปธรรม วาทรงไวซึ่งพระปรีชาสามารถทางดานการสราง
สรรคภาษาหนังสือ แบบลักษณของตัวอักษรและอักขรวิธีของไทยไดวิวัฒนาการมาโดยลําดับผานยุคกรุง
ศรีอยุธยาจนกระทั่งถึงกรุงรัตนโกสินทร ชวงสมัยเหลานี้มีความพยายามที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการ
เขียนหนังสือไทยมาโดยตลอด พระมหากษัตริยที่ทรงสนพระทัยและมีพระปรีชาสามารถสูงยิ่งในการ
สรางสรรคการเขียนหนังสือไทย คือพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว พระผูทรงสรางสรรค “อักษร
อริยกะ” พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว พระผูทรงกําหนดวิธีใหมสําหรับใชสระและเขียน
หนังสือไทย และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระผูทรงออกแบบอักษรไทย
โดยใชเครื่องคณิตกรณ (คอมพิวเตอร)

๒. พระมหากษัตริยทรงเปนวรรณศิลปน
นักวิชาการจํานวนมากไดศึกษาคนควาประวัติศาสตรของวรรณกรรมไทยไดพบความจริงตรงกัน
วา พระมหากษัตริยไทยหลายพระองคทรงเปนวรรณศิลปน โดยเฉพาะที่เห็นไดชัดเจน คือ พอขุนราม
คําแหงมหาราช สมเด็จพระนารายณมหาราช สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ
สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี และพระมหากษัตริยทุกพระองคในสมัยกรุงรัตนโกสินทร รัชสมัยที่มีความเจริญ
รุงเรืองมากเปนพิเศษถึงขั้นที่เรียกวายุคทองของวรรณคดีไทย คือสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช สมัย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ และตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัยตลอดมา
จนสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวพระผูทรงไดรับการทูลเกลาฯ ถวายพระราชสมัญญาภิไธย
วา “สมเด็จพระมหาธีรราชเจา” และพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน
๓. พระมหากษัตริยทรงเปนพลังบันดาลการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม
ทุกสมัยในอดีตพระมหากษัตริยไทยทรงเปนศูนยรวมพลังอํานาจทุกดาน ไมวาจะเปนทางดาน
การทหาร การเมืองการปกครอง การเศรษฐกิจ การศาสนา และการศิลปวัฒนธรรม รวมตลอดถึง การ
เปนศูนยรวมพลังแหงความรูสึกนึกคิดจิตใจของประชากรสวนใหญของประเทศดวย หลักฐานทั้งหลาย
ในประวัติศาสตรคือกระจกสะทอนความจริงดังกลาวขางตน
ยามใดที่บานเมืองมีพระมหากษัตริยเปน
มหาราชทางการทหาร ยามนั้นบานเมืองก็เขมแข็งดวยพลังแหงขุนศึกขุนทหาร ทํานองเดียวกันยามใด
มหาราชเปนนักปราชญหรือศิลปน ยามนั้นบานเมืองก็ยอมอุดมสมบูรณดวยนักปราชญราชบัณฑิต พระ
มหากษัตริยจะทรงเปนศูนยรวมพลังการสรางสรรควรรณกรรม เพราะพระองคจะทรงเปนผูนําหรือเปน
แบบอยางใหขาราชบริพารดําเนินตามรอยพระยุคลบาทและพระราชนิยม โดยเฉพาะการวิจัยครั้งนี้พบวา
หากสมัยใดองคพระประมุขเปนผูที่สนพระทัยและทรงไวซึ่งพระปรีชาสามารถทางดานภาษาและหนังสือ
พระองคก็จะเปนองคเอกอัครราชูปถัมภกแกผูเปนปราชญในแผนดิน ซึ่งมักจะไดรับการชุบเลี้ยงไวในราช
สํานัก ใหมีโอกาสไดรับราชการ มีหนาที่การงานมั่นคง และมีชีวิตความเปนอยูที่สุขสบาย กอใหเกิด
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อารมณอันสุนทรีย และเปนพลังใจในการสรางสรรคผลงานทางดานภาษาและวรรณศิลป
ดังนั้นจึง
ปรากฏวาความเจริญทางดานอักษรศาสตรเหลานี้จะเกิดขึ้นเฉพาะในบางรัชสมัยเทานั้น ชวงที่มีความโดด
เดนเปนพิเศษ ไดแก รัชสมัยของพอขุนรามคําแหงมหาราช สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ สมเด็จพระ
นารายณมหาราช สมเด็จพระเจาอยูหัวบรมโกศ และทุกรัชกาลในสมัยกรุงรัตนโกสินทร
๔. พระราชอัจฉริยปรีชญาของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนั้น ทรงไดรับการยอมรับทั่วโลกใน
ฐานะเปนพระมหากษัตริยนักปราชญผูมีพระปรีชาสามารถทุกดาน กลาวเฉพาะดานภาษาแลวรรณกรรม
นั้น ผลการวิจัยพบวา พระองคทรงไวซึ่งพระราชอัจฉริยภาพ พระปรีชาสามารถ และพระมหากรุณาธิคุณ
ตอภาษาและวรรณกรรมอยางยิ่ง สรุปไดดังตอไปนี้
๑) ทรงใหความสําคัญแกภาษาไทยและการใชภาษาไทย จนกระทั่งเปนแรงบันดาลใจ
ใหเกิด “วันภาษาไทย” และการทํากิจกรรมทั้งหลายที่เกี่ยวกับภาษาไทยขึ้นในวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของ
ทุกป โดยเริ่มตั้งแตปพุทธศักราช ๒๕๐๕ เปนตนมา
๒) ทรงสงเสริมสนับสนุนการศึกษาภาษาไทย ที่สําคัญยิ่งคือการที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงมีพระราชประสงคที่จะใหมีหนังสือประเภทสารานุกรมภาษาไทย บรรจุสรรพวิทยาการครบ
ทุกดานสําหรับเยาวชนแตละรุน คือ เด็กรุนเล็ก รุนกลาง และรุนใหญ จะสามารถศึกษาคนควาไดโดย
สะดวก พระองคจึงพระราชทานพระราชวินิจฉัยและหลักการใหคณะผูทรงคุณวุฒิไปดําเนินการตามพระ
ราชประสงค ดังนั้นจึงเกิดมีหนังสือ “สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชน” ที่ทรงไวซึ่งคุณคาสูงยิ่ง
๓) ทรงมีพระปรีชาสามารถทางดานการใชภาษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปน
ตัวอยางที่ดีในการใชภาษาไทยที่ถูกตองและสละสลวย นอกจากนั้นยังทรงสามารถใชภาษาตางประเทศ
ไดอยางมีคุณภาพอีกหลายภาษาทั้งภาษาตะวันออกและภาษาตะวันตก สวนที่สําคัญมากคือภาษาอังกฤษ
จะเห็นไดจากทรงพระราชนิพนธเรื่องมหาชนกชาดก เปนภาษาอังกฤษกอนที่จะทรงพระราชนิพนธเปน
ภาษาไทย และทรงแปลหนังสือภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยมากกวาสิบเรื่อง เพลงพระราชนิพนธซึ่งมี
ประมาณ ๕๐ เพลงนั้น แมสวนใหญพระองคจะทรงพระราชนิพนธแตทํานองเพลงซึ่งโลกยอมรับใน
ฐานะที่ทรงเปน “คีตกวี” แตมีบางเพลงที่ทรงพระราชนิพนธเนื้อเพลงเปนภาษาอังกฤษ นับเปนพระราช
นิพนธ “คีตวรรณกรรม” ที่นาสนใจ
๔) ทรงมีพระปรีชาสามารถทางดานการพระราชนิพนธหนังสือไทย หนังสือพระราช
นิพนธที่สําคัญและงดงามอยางยิ่งในทุกๆ ดาน คือ พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” ซึ่งมีการขยาย
ออกเปนหลายแบบ (Version) นอกจากนั้นมีหนังสือพระราชนิพนธแปลอีกสองเรื่อง คือ “นายอินทรผู
ปดทองหลังพระ” และเรื่อง “ติโต” หนังสือดังกลาวลวนเพียบพรอมดวยสารัตถะ อรรถรส และสุนทรีย
รสอยางแทจริง นอกจากนั้นยังมีหนังสือพระราชนิพนธที่นาสนใจอีกหลายเรื่อง เชน เรื่อง “ฝนรายที่ไม
จําจะตองเปนจริง” เปนตน
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๕) ทรงมีพระปรีชาสามารถทางดานภาษาคณิตกรณ (คอมพิวเตอร) นอกจากการที่พระ
บาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชเครื่องคณิตกรณหรือเครื่องคอมพิวเตอร ในการทรงพระอักษรแลว เรื่องที่
นาชื่นชมอยางยิ่งก็คือทรงใชเครื่องคณิตกรณในการออกแบบตัวอักษรภาษาไทย
และตัวอักษรภาษา
อินเดียโบราณ คือ อักษรเทวนาครี หลักฐานสําคัญที่แสดงถึงพระปรีชาสามารถทางดานนี้คือการที่พระ
องคทรง “ปรุง” บัตรอวยพรปใหม ดวยเครื่องคณิตกรณเพื่อพระราชทานแกพสกนิกรชาวไทยอยางตอ
เนื่องมาหลายปแลว

อภิปรายผล
การวิจัยครั้งนี้กอใหเกิดองคความรูที่สําคัญเปนอันมาก ที่สําคัญยิ่งคือทําใหทราบพระราชกรณีย
กิจของพระมหากษัตริยไทยตั้งแตอดีตในสวนที่เกี่ยวของกับการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม ทําให
เกิดองคความรูที่ชัดเจนทางดานพระมหากรุณาธิคุณและพระอัจฉริยปรีชาชาญในการสรางสรรคภาษาและ
วรรณกรรมของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน
ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวาสามารถนําไปใช
พัฒนาการเรียนการสอนภาษาและวรรณกรรมใหทันสมัย และกอใหเกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณของ
วัฒนธรรมทางดานภาษาและวรรณกรรม สุดทายเหนือสิ่งอื่นใดคือเปนผลงานวิจัยที่มุงเนนการเทิดพระ
เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
พระราชกรณียกิจของพระมหากษัตริยทุกพระองคที่ไดศึกษา ลวนนําใหประชาชนประจักษใน
พระปรีชาสามารถของพระองค จึงสมควรอยางยิ่งที่จะไดดําเนินการศึกษา รวบรวมและวิเคราะหพระราช
กรณียกิจตางๆ ที่เกี่ยวของกับภาษาและวรรณกรรมเหลานี้ไว เพื่อประโยชนทางการศึกษา การจัดการเรียน
การสอนที่เกี่ยวกับภาษาวรรณกรรม และไทยคดีศึกษา นอกจากนั้นที่สําคัญยิ่งคือเปนการนอมนําใหอนุชน
เกิดความมั่นคงทางดานความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยของไทยตอไปในอนาคต

ขอเสนอแนะ
ผูวิจัยมีความเห็นวา การวิจัยในสวนที่เกี่ยวกับพระปรีชาสามารถทางภาษาของพระมหากษัตริย
ไทยนั้น มีประเด็นที่นาสนใจควรแกการศึกษาวิเคราะหอีกหลายเรื่อง เปนตนวาพระปรีชาสามารถดาน
อักษรศาสตร ภาษาศาสตร และวรรณกรรม
โดยเฉพาะความคิดสรางสรรคทางดานฉันทลักษณ
วรรณศิลป สารัตถะ และการประยุกตสารัตถะใหสอดคลองกับบริบทไทย เปนตน ประเด็นสําคัญ
อยางยิ่งก็คือ หนวยงานและสถาบันการศึกษาทุกระดับควรอยางยิ่งที่จะตองนําเอาผลการวิจัยไปประยุกต
เปนสวนหนึ่งของหลักสูตร แบบเรียน และการจัดการเรียนการสอน เพื่อใหองคความรูที่เกี่ยวกับความ
เปนไทยหรือไทยคดีศึกษา เปนปจจัยสําคัญในการสรางเสริมความรูความเขาใจ คานิยม และวิสัยทัศน
ใหแกเยาวชน เพื่อความเจริญวัฒนาอยางยั่งยืนอยูบนพื้นฐานของความเปนไทยที่ควรคาแกความภาคภูมิใจ
ของคนไทยทั้งชาติตลอดไป
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ภาคผนวก ก.
บทความเรื่อง “พระราชอัจฉริยปรีชญา-พระมหาชนก”

พระมหาชนก :
สุดยอดแหงพระวิริยะและพระปญญาบารมีของพระมหาชนกนาถไทย๑
ผศ.ดร.ชํานาญ รอดเหตุภัย ๒
อันพระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราชนั้น มิใชเฉพาะ
พสกนิกรชาวไทยเทานั้นที่ตระหนักในพระอัจฉริยปรีชญาของพระองคซึ่งหาผูเสมอเหมือนมิได หากแต
ชาวโลกตางก็ใหการยอมรับในพระราชกรณียกิจที่ยิ่งใหญ
เปนประโยชน
และเปนมรดกของมวล
มนุษยชาติทั้งชาวไทยและชาวโลก จึงทรงไดรับการถวายพระราชสมัญญาภิไธยนานัปการ เปนตนวา
Working Monarch, Working King, King of Kings, กษัตริยนักพัฒนา กษัตริยประชาธิปไตย
กษัตริยเกษตร และเอกอัครศิลปน เปนตน
พระราชสมัญญาดังกลาวนั้น ลวนชี้ชัดถึงความยิ่งใหญของพระองค เปนเรื่องที่มหัศจรรยยิ่ง
นักวาเหตุไฉนความเกงกลาสามารถรอบดานสารพัดศาสตรสารพัดศิลปจึงมารวมกันอยูในบุคคลเพียง
หนึ่งเดียวไดเชนนี้ นับวามิใชเปนเรื่องธรรมดา หากแตเปนปรากฏการณสําคัญของโลกที่ประวัติศาสตรจะ
ตองจารึกไวเปนหลักฐานแกอนุชนตราบนานเทานาน
แมวาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงมีพระราชสมภพ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ทรงเจริญ
พระวัยและทรงไดรับการศึกษาในประเทศสวิตเซอรแลนด แตพระองคก็ทรงศึกษาและฝกฝนการใชภาษา
ไทยตลอดมา ประกอบกับพระปรีชาสามารถอัจฉริยปรีชญาของพระองค จึงทรงเชี่ยวชาญยิ่งทางดาน
ภาษาไทย ดังจะเห็นไดจากคํากราบบังคมทูล ของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ครั้งเมื่อทูลเกลาฯ ถวาย
ปริญญาอักษรศาสตรดุษฎีบันฑิตกิตติมศักดิ์ ตอนหนึ่งวา
“พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ทรงปรีชาหลายสถานในดานภาษา
ทรงสามารถมีพระราชกระแสเปนภาษาตางประเทศไดถึง ๓ ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส
และภาษาเยอรมัน สวนในดานภาษาไทยนั้นเลาก็ทรงใฝพระราชหฤทัยศึกษามาตั้งแตครั้งพระเยาว
ทรงเห็นความสําคัญของภาษาไทยวา เปนเอกลักษณสําคัญของความเปนชาติ ที่มีความสําคัญและ
ความจําเปนยิ่งยวด ในอันที่จะตองอนุรักษไวประการหนึ่ง และใชใหถูกตองอีกประการหนึ่ง….”๓
๑

พิมพครั้งแรกในวารสาร มนุษยสาร ของคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร สถาบันราชภัฏ
นครปฐม. ฉบับประจําปการศึกษา ๒๕๔๓.
๒
ประธาน กกต. ประจําจังหวัดนครปฐม และรองอธิการบดี สถาบันราชภัฏนครปฐม
๓
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. นวมินทรมหาราช ธ สถิตเหนือเกลาชาวจุฬาฯ, (กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย), หนา ๖๕.

ภาคผนวก (๒)

นอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวยังทรงสนพระทัยการศึกษาภาษาโบราณ เชน ภาษา
บาลี ภาษาสันสกฤต และภาษาลาติน ซึ่งเปนพื้นฐานสําคัญของการศึกษาภาษาในปจจุบัน พรอมกันนั้น
ไดทรงนําความรูความเชี่ยวชาญดานคณิตกรณ (คอมพิวเตอร) มาใชในการพัฒนาวิชาการดานอักษรศาสตร
และทรงประดิษฐตัวอักษรไทยขึ้นหลายแบบ เชน ตัวอักษรเทวนาครีสําหรับเขียนภาษาบาลีและสันสกฤต
รูปแบบของอักษรชนิดนี้พัฒนาไดยากเนื่องจากเปนตัวอักษรที่มีรูปแบบไมคงที่ เพราะถานําสวนหนึ่งของ
ตัวอักษรมาตอรวมกับอีกสวนหนึ่งของตัวอักษร ก็จะเกิดเปนอักษรตัวใหมขึ้น ตัวอักษรแบบนี้นับวาเปน
ผลงานชิ้นสําคัญในวงวิชาการภาษาศาสตรและคณิตกรณ ๔
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธบทความและหนังสือหลายประเภท เปนตนวา
พระราชนิพนธแปล ซึ่งมีมากกวา ๑๐ เรื่อง เชน ติโต จากเรื่อง TITO ของ Phyllis Auty และ นาย
อินทรผูปดทองหลังพระ ทรงแปลจากเรื่อง A Man Called Intrepid เปนตน หนังสือวรรณกรรมพระ
ราชนิพนธซึ่งมีที่มาจากชาดกในพระพุทธศาสนา และเปนวรรณกรรมที่ทําใหพสกนิกรไทยตระหนักใน
พระอัจฉริยปรีชญาอันล้ําลึกหาที่สุดมิไดของพระองค ก็คือสุดยอดวรรณกรรมคําสอนเรื่อง “พระมหา
ชนก”
เกี่ยวกับผลงานพระราชนิพนธนี้ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ไดถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ไวตอนหนึ่งวา
“…ในสวนพระองคเองยังไดทรงพระวิริยะอุตสาหะ แปลหนังสือหรือบทความจากภาษาตาง
ประเทศเปนภาษาไทยไดความสมบูรณดวยอรรถรสแหงตนฉบับ และนับไดวาเปนแบบอยางของ
งานแปลชั้นสูง อาทิ พระราชนิพนธแปลเรื่องนายอินทรผูปดทองหลังพระ และ ติโต เปนตน และที่
สําคัญยอดยิ่งคือ พระราชนิพนธที่ทรงแตงหรือทรงเรียบเรียงขึ้นเปนภาษาไทย ทรงเลือกใชถอยคําได
เหมาะสมตรงตามความหมายที่ตองการจะสื่อสาร ขณะเดียวกันก็เปยมดวย คุณคาดานวรรณศิลป
พระราชนิพนธเรื่องลาสุดที่พระราชทานแกประชาชนชาวไทยในมงคลสมัยที่ทรงครองราชยครบ
๕๐ ป ไดแก พระราชนิพนธเรื่องพระมหาชนก สมควรไดรับยกยองวาเปนงานนวัตกรรมใหมของ
การเรียบเรียงชาดก ทรงรักษาแบบแผนและแกนสําคัญของเรื่องไวใหคงเดิม ขณะเดียวกับที่ทรง
เสริมแงคิดใหมๆ ที่เขากับเรื่องเดิมไดสนิท ทรงเลือกใชภาษาที่กระชับ ตรงไปตรงมา และชวนคิด
เปนสวนพระราชกิจกรรมทานครั้งสําคัญที่พระราชทานไวเปนมรดกของแผนดิน”๕
พระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” เปนวรรณกรรมคําสอนที่ชี้ใหเห็นประโยชนอันยิ่งใหญ
ของความเพียร นับเปนคติสอนใจที่พสกนิกรชาวไทยสามารถนําไปใชไดในทุกสถานการณ สมดังคํา
พุทธสุภาษิตที่วา “วิริเยน ทุกขมจฺเจติ - คนลวงทุกขไดเพราะความเพียร”

๔
๕

เรื่องเดิม, หนา ๖๖.
เรื่องเดิม, หนา ๖๕–๖๖.

ภาคผนวก (๓)

“พระมหาชนก” เปนหนังสือซึ่งสะทอนใหเห็นถึงแนวพระราชดําริและพระราชจริยาวัตรของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในดานตางๆ นอกจากดานพระวิริยะอุตสาหะอยางยิ่งแลว ยังรวมไปถึงการ
ปกครองประเทศและพสกนิกรของพระองคดวย
ความเพียรอยางยิ่งยวดของพระมหาชนกที่มีความ
พยายามในการวายน้ําเพื่อจะใหถึงฝง โดยตองฝาฟนกับปญหาอุปสรรคนานัปการนั้น พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวทรงไดใชปรัชญานี้ในการทรงงาน เปนความเพียรอยางตอเนื่องไมเคยทอถอย และเปน
ความเพียรพยายามที่มีความเขมแข็ง กระทําในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม เพื่อนําความผาสุกมาใหแกพสก
นิกรชาวไทย ๖
จุดเนนสําคัญคือ “ความเพียร” ดังกลาวอยูตอนที่นางมณีเมขลามาพบพระกุมารกําลังวายน้ําทะเล
อยูถึงเจ็ดวัน จึงถามเหตุผล พระกุมารทรงชี้แจงวา แมมองไมเห็นฝง ก็ตองพยายามตอไป เมื่อได
พยายามอยางถึงที่สุดแลว ถาตองตายก็จะไมเปนหนี้ใคร คือจะไมถูกคนทั้งหลาย รวมทั้งเทวดาและพระ
พรหมติเตียนในภายหลัง ทรงอธิบายวา คนบางพวกเมื่อทราบวางานที่ทําอาจจะไมบรรลุผล จึงมิไดใช
ความเพียรพยายามอยางเต็มที่
และแลวผูนั้นก็จะประสบผลแหงความเกียจครานคือความไมเพียร
พยายามของตน
ในทางตรงกันขามคนบางพวกมองเห็นผลของความประสงคของตน จึงไดเพียร
ประกอบการงานนั้นๆ แมจะสําเร็จหรือไมก็ตาม
พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญที่เปนผลพวงแหงพระวิริยะอุตสาหะแหงพระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวที่มีตอพสกนิกรนั้น ไมผิดกันเลยกับความเพียรแหงพระโพธิสัตว แมนางมณีเมขลาก็ตระหนักถึงกับ
ใหพรวา คําพูดของพระโพธิสัตวเชนนี้เปนสิ่งที่มีพลังและคุณคามหาศาล จึงไมควรใหสูญหายไปเสีย คน
ทั้งหลายควรจะไดประโยชนจากคําพูดของพระโพธิสัตว
ดังนั้นเมื่อมีโอกาสขอใหพระกุมารจัดตั้ง
สถาบันการศึกษาชื่อวา โพธิยาลัยมหาวิชชาลัย ซึ่งแปลวา ที่อยูอาศัยแหงความรูอันยิ่งใหญ
พสกนิกรชาวไทยเมื่อไดอานพระราชนิพนธเรื่อง “พระมหาชนก” ทุกคนตางลวนตระหนักวา
พระมหาชนกซึ่งเปนพระโพธิสัตวตามคตินิยมในนิทานชาดกนั้นความเปนจริงในปจจุบันก็คือ พระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวของพวกเรา นั่นเอง เพราะทรงถึงพรอมดวยพระวิริยบารมีคือความเพียรพยายามทุก
วิถีทางเพื่อประโยชนสุขของพสกนิกรเปนเลิศ ดุจเดียวกับพระมหาชนกในชาดกนิทานโดยแท
พระ
มหาชนกโพธิสัตวมีความเพียรพยายามยิ่งใหญฉันใด องคพระประมุขของพวกเราก็ทรงเปนพระมหาชนก
นาถ ที่ถึงพรอมดวยพระวิริยบารมีหาที่สุดมิได ฉันนั้น

๖

สุเมธ ตันติเวชกุล. ใตเบื้องพระยุคลบาท. (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๔๓), หนา ๒๖๘.

ภาคผนวก (๔)

วโรกาสนี้ขอนําเสนอสาระสังเขปแหงพระราชนิพนธเรื่องพระมหาชนก เพื่อ
เปนเครื่องยังสติปญญาของพวกเราใหไพศาล เปนนิทัศนอุทาหรณใหพวกเรายึดถือเปน
หลักปฏิบัติราชการดวยความเพียรพยายามอยางที่สุด ใหสมกับที่ไดชื่อวาเปนขาราช
การในสถาบันราชภัฏอันมีความหมายวา สถาบันของปราชญแหงพระราชา เพื่อให
สถาบันแหงนี้กาวหนาเปนมหาวิทยาลัยที่มีคุณภาพไดรับการยอมรับจากมหาชนตอไป

สาระสังเขปพระราชนิพนธเรื่อง

พระมหาชนก
ครั้งหนึ่งในอดีตกาล พระมหาชนกทรงเปนกษัตริยครองกรุงมิถิลา แควนวิเทหะ ทรงมีพระราช
โอรสสองพระองค คือพระอริษฏฐชนกและพระโปลชนก เมื่อพระมหาชนกสวรรคต พระอริษฏฐชนก
ทรงเปนกษัตริยตอมา โดยมีพระโปลชนกพระอนุชาเปนอุปราช
พระอริษฏฐชนก ทรงเชื่อคํายุยงของอมาตยวาพระอนุชาไมซื่อสัตย พระโปลชนกจึงทรงถูกจอง
จํา แตความซื่อตรงทําใหพระองคหลุดจากเครื่องพันธนาการ และไปตั้งพระองคเปนใหญที่เมืองชายแดน
แหงหนึ่ง ทรงเขมแข็งขึ้นเปนลําดับ ตอมาทรงยกกองกําลังมายังกรุงมิถิลา ประชาชนและทหารกรุงมิถิลา
มาสวามิภักดิ์พระโปลชนกเปนจํานวนมาก ทําใหทรงเกิดความเขมแข็งยิ่งขึ้น ทรงสงสาสนถึงพระเชษฐา
ความวาแตกอนพระองคไมเคยคิดเปนอริ แตบัดนี้เหตุการณเปลี่ยนไปแลว ถาพระอริษฏฐชนกไมยกกรุง
มิถิลาให ก็จะตองทําสงครามกัน
พระอริษฏฐชนก ทรงตัดสินพระทัยทําสงคราม และทรงเสียพระชนมชีพในที่รบ พระมเหสีซึ่ง
ทรงมีพระครรภแกไดปลอมพระองคเปนผูยากไร เสด็จหนีไปยังนครกาลจัมปากะ พระอินทรทรงทราบ
วาในพระครรภของพระเทวี คือพระมหาสัตวที่ยิ่งใหญ มีบุญญาธิการมาก จึงแปลงตนเปนคนแกขับ
เกวียนมาหยุดอยูที่ศาลาซึ่งพระเทวีประทับอยู พระเทวีจึงไดโดยสารเกวียนของพระอินทร และบรรทม
หลับมาบนเกวียนจนถึงแมน้ําสายหนึ่ง ทรงสรงน้ํา และทรงไดผาของพระอินทรมาผลัดเปลี่ยน แลว
บรรทมตอไปจนถึงนครกาลจัมปากะ และไดเขาพักที่ศาลาแหงหนึ่งในเมืองนั้น

ภาคผนวก (๕)

พราหมณผูมีความรูในศิลปวิทยาการชั้นสูงชื่ออุทิจจพราหมณมหาศาล บังเอิญมาพบพระเทวี
ดวยอานุภาพของพระมหาสัตวในพระครรภ ทําใหพราหมณบังเกิดความรักพระเทวีเหมือนนองสาว เมื่อ
พราหมณทราบความจริงจากพระเทวี จึงแสดงความปรารถนาเปนพี่ชาย และใหพระเทวีทรงแสดงพระ
องควาเปนนองสาวของพราหมณ ทําทีรองไหคร่ําครวญกันไปมาเหมือนวาพี่นองไดพลัดพรากจากกันมา
นานเพิ่งจะไดโอกาสมาพบกันในวันนี้ คนของพราหมณก็เชื่อตามคําบอกเลาและอาการของคนทั้งสอง
พากันมาสูเรือนของพราหมณ และใหบอกใหคนทั้งปวงวาพระเทวีคือนองสาวของพราหมณ
ตอมาพระเทวีก็ประสูติพระโอรส ทรงตั้งพระนามวา “มหาชนกกุมาร” เหมือนพระนามของ
พระอัยกา เมื่อพระกุมารโตขึ้นทรงถูกพวกเด็กๆ เรียกพระองควา บุตรหญิงหมาย จึงทรงไตถามพระ
มารดา และพระกุมารทรงขูวาจะกัดพระถันของพระมารดาใหขาด พระนางไมอาจลวงตอไปได จึงตรัส
เลาใหพระกุมารไดทราบความจริงเกี่ยวกับพระราชบิดาของพระองค
พระกุมารทรงศึกษาศิลปวิทยาการสําเร็จภายในพระชนม ๑๖ ป ทรงคิดการจะเอาราชสมบัติ
ของพระราชบิดากลับคืน พระมารดาจึงทรงมอบของมีคาสูงยิ่งสามอยางเปนจํานวนกึ่งหนึ่งใหแกพระ
กุมาร คือ แกวมณี แกวมุกดา และแกววิเชียร สําหรับเปนทุนในการวางแผนดําเนินการเอาราชสมบัติ
กลับคืนตอไป
พระกุมารนําของมีคาดังกลาวไปจําหนาย ไดเงินแลวก็นํามาซื้อสินคาเพื่อจะนําไปคาขายยังเมือง
สุวรรณภูมิ พระมารดาพยายามหามปราม เพราะเกรงอันตรายจากมหาสมุทร แตพระกุมารทรงยืนยันวา
จะไปเพื่อหาทรัพยเพิ่มใหเพียงพอแกการดําเนินการเอาราชสมบัติกลับคืนขณะนั้นในกรุงมิถิลาก็เกิดเหตุ
คือพระโปลชนกประชวร บรรทมแลวเสด็จลุกขึ้นไมได
พระกุมารนําพวกพอคาจํานวนประมาณเจ็ดรอยคน แลนเรือไปในมหาสมุทรไดเจ็ดวัน ก็เผชิญ
กับพายุและคลื่นลมราย กอนที่เรือจะจมลงในมหาสมุทร พระกุมารทรงเตรียมพรอมดวยพระสติที่มั่นคง
วันที่เรือแตกนั้นบังเอิญพระโปลชนกก็สวรรคต พระกุมารทรงวายน้ําขามมหาสมุทรเปนเวลาเจ็ดวันดวย
พละกําลังเขมแข็งมุงหนาไปยังกรุงมิถิลา
ในเวลานั้นนางมณีเมขลา
ซึ่งเปนเทวดาผูมีหนาที่ดูแลรักษาสัตวทั้งหลายที่ไมสมควรตายใน
มหาสมุทร ไดเผลอสติมิไดทําหนาที่ถึงเจ็ดวัน เมื่อไดคิด มณีเมขลาก็ออกตรวจตรามหาสมุทร และได
พบพระกุมารกําลังวายน้ําอยู จึงถามวาทําไมมาวายอยูทามกลางมหาสมุทร ทั้งๆ ที่มองไมเห็นฝง หวัง
ประโยชนอะไรหรือ พระกุมารตอบวา แมมองไมเห็นฝง ก็ตองพยายามตอไป มณีเมขลาก็ถามวา
ความพยายามจะมีประโยชนอะไร เพราะมองไมเห็นฝง ถึงอยางไรก็นาจะตองตายเปลา พระกุมารทรงชี้
แจงวา เมื่อไดพยายามอยางถึงที่สุดแลว ถาตองตายก็จะไมเปนหนี้ใคร คือจะไมถูกคนทั้งหลาย รวมทั้ง
เทวดาและพระพรหมติเตียนในภายหลัง
มณีเมขลา กลาวตอวา การทําความเพียรในสิ่งที่ไมควร จนตัวตองตายนั้นจะเกิดประโยชนอะไร
เลา พระกุมารพยายามใหเทวดายอมจํานนดวยการกลาววา คนบางพวกเมื่อทราบวางานที่ทําอาจจะไม
บรรลุผล จึงมิไดใชความเพียรพยายามอยางเต็มที่ และแลวผูนั้นก็จะประสบผลแหงความเกียจครานคือไม

ภาคผนวก (๖)

เพียรพยายามของตน
ในทางตรงกันขามคนบางพวกมองเห็นผลของความประสงคของตน จึงได
เพียรประกอบการงานนั้นๆ แมจะสําเร็จหรือไมก็ตาม ขอใหนางมณีเมขลาดูพวกลูกเรือเปนตัวอยางที่พา
กันจมน้ําตายหมดเพราะไมเพียรพยายามอยางเต็มที่ เหลือแตพระองคที่จะพยายามตามสติกําลังเพื่อไปให
ถึงฝงมหาสมุทรใหจงได
นางมณีเมขลาไดฟงดังนั้นจึงสรรเสริญพระมหาสัตววา เปนผูที่ถึงพรอมดวยความเพียรอยางแท
จริง จึงมิไดจมน้ําตาย ขอใหพระกุมารจงประสบความสําเร็จตามที่ใจปรารถนาเถิด พูดแลวมณีเมขลาก็
อุมพระมหาสัตวประคองพาเหาะไปในอากาศเหมือนคนอุมลูกรัก พลางกลาวใหพรวา คําพูดของพระ
โพธิสัตวเชนนี้เปนสิ่งที่มีพลังและมีคุณคามหาศาล จึงไมควรใหสูญหายไปเสีย คนทั้งหลายควรจะได
ประโยชนจากคําพูดของพระโพธิสัตว ดังนั้นเมื่อมีโอกาสขอใหพระกุมารจัดตั้งสถาบันการศึกษาชื่อวา
โพธิยาลัยมหาวิชชาลัย ซึ่งแปลวา ที่อยูอาศัยแหงความรูอันยิ่งใหญ ถาทําเชนนั้นจะไดชื่อวาสําเร็จกิจ
อยางแทจริง
นางมณีเมขลานําพระมหาสัตวมาถึงสวนมะมวงแหงกรุงมิถิลานคร กอนจากไปไดมอบใหหมู
เทพเจาในสวนคอยใหความอารักขาพระองค
พระโปลชนก ทรงไมมีพระโอรส ทรงมีแตพระธิดาพระนามวา สีวลีเทวี ระหวางที่พระองค
ประชวรหนักนั้น อมาตยทั้งหลายกราบทูลถามวา เมื่อพระองคสวรรคตแลว จะถวายราชสมบัติแกผูใด
ตรัสตอบวาใหมอบราชสมบัติแกผูที่ทําใหพระธิดาทรงยินดี หรือผูที่รูหัวนอนแหงบัลลังกสี่เหลี่ยม หรือผู
ที่สามารถยกสหัสสถามธนูได หรือผูที่อาจนําขุมทรัพยใหญสิบหกแหงออกมาได
พวกอมาตยทูลถามความหมายแหงอุทานปญหาดังกลาว ทรงอธิบายวา ผูนั้นตองสามารถนํา
ทรัพยจากขุมทรัพยใหญสิบหกขุมได คือ ขุมทรัพยที่ดวงอาทิตยขึ้น ขุมทรัพยที่ดวงอาทิตยตก ขุมทรัพย
ภายใน ขุมทรัพยภายนอก ขุมทรัพยมิใชภายในภายนอก ขุมทรัพยขาขึ้น ขุมทรัพยขาลง ขุมทรัพยที่ไม
รังใหญทั้งสี่ ขุมทรัพยที่ในโยชนหนึ่งโดยรอบ ขุมทรัพยใหญที่ปลายงาทั้งสอง ขุมทรัพยที่ปลายขนหาง
ขุมทรัพยที่น้ํา และขุมทรัพยที่ยอดไม สวนธนูนั้นมีน้ําหนักถึงพันแรงคนยก และตองตอบไดวาบัลลังกมี
สี่เหลี่ยมนั้นหัวนอนอยูเหลี่ยมไหน และพระธิดาตองพอพระทัยบุคคลนั้นดวย ผูนั้นจึงจะไดราชสมบัติ
เมื่อถวายพระเพลิงพระบรมศพแลว คนทั้งหลายไดโอกาสจะรับราชสมบัติ แตไมมีผูใดสามารถ
ทําใหพระธิดาพอพระทัย ไมสามารถยกสหัสถามธนูได ไมมีใครรูจักหัวนอนแหงบัลลังกสี่เหลี่ยม และ
ไมมีใครสามารถนําขุมทรัพยสิบหกแหงออกมาได
พวกพราหมณปุโรหิต จึงจัดใหมีการเสี่ยงผุสสรถ หรือราชรถเพื่อหาผูมีบุญ ราชรถไปหยุดอยู
ใกลที่พระมหาสัตวบรรทมอยู ชนทั้งหลายจึงถวายอภิเษกพระมหาสัตวเปนกษัตริย ตอมาพระองค
สามารถไขปญหาทั้งหมดและทรงทําใหพระธิดาพอพระทัยดวย ประชาชนพากันแซซองสรรเสริญความ
เปนบัณฑิตของพระราชาพระองคใหม
เมื่อขึ้นครองราชย พระมหากษัตริยทรงบําเพ็ญทศพิธราชธรรมโดยตลอด ตอมาพระนางสีวลี
เทวีประสูติพระราชโอรส ไดรับพระราชทานนามวา ทีฆาวุราชกุมาร

ภาคผนวก (๗)

วันหนึ่งนายอุทยานบาลนําผลไมและดอกไมตางๆ มาถวาย ทรงยินดี และเสด็จไปยังพระราช
อุทยาน ที่ประตูพระราชอุทยาน ทรงพบมะมวงสองตน ตนหนึ่งมีผล และอีกตนหนึ่งไมมีผล เวลานั้นยัง
ไมมีใครกลาเก็บผลมะมวง เพราะพระราชายังมิไดเสวย พระมหาสัตวประทับอยูบนคอชางจึงทรงเก็บผล
มะมวงผลหนึ่งมาเสวย ทรงพอพระทัยมากและตั้งพระทัยวาเมื่อเสด็จกลับจะเสวยผลมะมวงนี้อีก แลว
เสด็จเขาไปในพระราชอุทยาน
เมื่อเสด็จกลับออกมาถึงตนมะมวงทั้งสอง ทรงพบวาตนที่เคยมีผลนั้น บัดนี้ไดโคนลงแลว สวน
อีกตนหนึ่งซึ่งไมมีผลนั้นยังคงอยูตามปกติ พระราชาตรัสถามไดความวา เมื่อประชาชนทราบวาพระราชา
เสวยผลมะมวงรสเลิศแลว ก็พากันแยงเก็บกิน จนตนหักโคนลง ทรงสดับคําตอบดวยความสังเวชใจ ทรง
ดําริวามะมวงตนหนึ่งตั้งมั่นอยูไดอยางสดเขียวเพราะไมมีผล แตตนที่มีผลอันอุดมกลับหักโคนลง ราช
สมบัติก็เหมือนกับตนไมมีผล การออกบวชเหมือนกับตนไมไมมีผล ดังนั้นพระองคจะตองทรงเปน
เหมือนตนไมที่ไมมีผล
เมื่อพระองคเสด็จกลับไปยังปราสาท ทรงรําลึกถึงคําของนางมณีเมขลาเมื่ออุมพระองคขึ้นจาก
มหาสมุทร แมจะทรงจําไมไดทุกถอยคํา แตก็ทรงทราบวา มณีเมขลากลาวชี้วา พระองคไมอาจจะพบ
ความสุขที่แทจริงได ถายังไมไดกลาวธรรมะใหสาธุชนสดับ
เทวดาองคนั้นตองการใหพระองคตั้ง
สถาบันการศึกษา ชื่อวา “ปูทะเลยมหาวิชชาลัย” ทรงดําริวาทุกคนตองทําหนาที่ของตนใหสมบูรณไมวา
จะเปนใครก็ตาม
อยางไรก็ตาม กอนอื่นใดพระองคทรงตองการฟนฟูตนมะมวงที่มีผล ทรงทราบจากอุทิจจ
พราหมณวา มีพราหมณลูกศิษยสองคน คนหนึ่งชํานาญการปลูก อีกคนชํานาญการถอน คนที่ชํานาญ
การถอนใชเครื่องกล (ยันตกล) เก็บเกี่ยว ทําใหตนหักโคนลง ทรงมีรับสั่งใหหาทางฟนฟูดวยวิธีการเกา
อยางที่อาจจะนํามาใชได คือ
๑) เพาะเม็ดมะมวง
๒) ถนอมรากที่เหลืออยูใหงอกใหม
๓) ปกชํากิ่ง
๔) เอากิ่งดีมาเสียบกิ่งตนที่ไมมีผล
๕) เอาตาของตนมีผลมาตอกิ่งของอีกตนหนึ่ง
๖) เอากิ่งมาทาบกิ่ง
๗) ตอนกิ่งใหออกราก
๘) รมควันตนที่ไมมีผลใหออกผล และ
๙) ทําการเพาะชําเนื้อเยื่อ (ชีวาณูสงเคราะห)
พระราชาตรัสเลาใหอุทิจจพราหมณพราหมณมหาศาลฟงวา ทรงเคยไดยินชาวสุวรรณภูมิพูดกัน
วา เมื่อเกิดคลื่นลมในมหาสมุทรนั้นเปนเพราะปูทะเลยักษสูกับปลาและเตา และพระองครูสึกวาระหวาง
วายน้ําในมหาสมุทรนั้น คลายๆ กับเหมือนทรงเหยียบพื้นทะเลได คงจะเปนปูทะเลยักษมาชวยพระองค
นั่นเอง พราหมณทูลวา ปูทะเลยักษนั้น ที่แทก็คือ พระบุญญาธิการ
พระราชาทรงเลาถึงเรื่องที่นางมณีเมขลาแนะใหทรงตั้ง “มหาวิชชาลัย” เวลานั้นทรงอิดโรยมาก
จากการวายน้ําทะเลถึงเจ็ดวัน ทรงฟงภาษาสุวรรณภูมิไมถนัด ไมแนพระทัยวา ควรตั้งชื่อมหาวิชชาลัยวา

ภาคผนวก (๘)

“ปูทะเล” หรืออยางไร พราหมณกราบทูลวา คําวา ปูทะเล (Pudalay) ที่ทรงไดยินนั้นนาจะเปน “โพธิยา
ลัย” (Bodhiyalaya) แตก็อาจจะตั้งชื่อวา “ปูทะเลยมหาวิชชาลัย” ไดเหมือนกัน
พระมหาชนกตรัสวา บัดนี้ถึงเวลาที่พระองคจะตองทรงตั้งมหาวิชชาลัยแลว เหตุการณเรื่องตน
มะมวงแสดงถึงความจําเปน เพราะทุกคนลวนอยูในโมหภูมิ คือแดนแหงความโงเขลาเบาปญญา ขาดทั้ง
ความรูวิชาการและทั้งความรูทั่วไป คือ ความสํานึกในเรื่องธรรมดาๆ ไมรูแมประโยชนสวนตน ดังเชน
พวกชอบกินมะมวง แตก็ยังทําลายตนมะมวง
พราหมณกราบทูลใหพระราชาคลายพระทัยวา มิถิลานครยังไมสิ้นคนดี ดังนั้นพระราชาจะทรง
สามารถจัดตั้ง “ปูทะเลยมหาวิชชาลัย”๗ ไดอยางแนนอน “พระมหาชนก” วรรณกรรมพระราชนิพนธจบ
เนื้อหาลงเพียงเทานี้
หวังอยางยิ่งวาทุกทานจะไดติดตามอานบทพระราชนิพนธเรื่องนี้ดวยตนเอง
เมื่อใดก็ตามที่ทานไดเห็น ไดสัมผัส ไดศึกษาพระราชนิพนธ “พระมหาชนก” เมื่อนั้น
ทานจะตองไดรับคุณคามหาศาลทั้งดานสุนทรียะและอรรถรสแหงวรรณศิลป ดานภูมิ
ปญญา และดานภูมิธรรม เกิดความสํานึกที่จะเพียรพยายามใชชีวิตอยางมีคุณคา และ
เกิดแรงบันดาลใจที่จะทําประโยชนแกตนเอง สังคม และประเทศชาติ
เหนือสิ่งอื่นใดที่ทานจะไดรับจากบทพระราชนิพนธ คือ เกิดความเพียร สติปญญา และพลัง ที่จะประกอบ
คุณงามความดีจนกวาชีวิตจะหาไม จาก “พรพระราชทาน” ในพระมหาชนกนาถของพวกเราชาวไทย
คือ

“ขอจงมีความเพียรที่บริสุทธิ์ ปญญาที่เฉียบแหลม
กําลังกายที่สมบูรณ”
“May all readers be blessed with pure perseverance,
sharp wisdom and complete physical health”

๗

เพื่อความเขาใจที่ชัดเจน ผูอานพระราชนิพนธ ควรทราบวา คําวา ปูทะเลย (Pudalay) เพี้ยนเสียงมา
จากคําวา โพธิยาลัย (Bodhiyalaya) ดังนั้น “ปูทะเลยมหาวิทยาลัย” ก็คือ “โพธิยาลัยมหาวิทยาลัย” คําวา ปู
ทะเล ตามบทพระราชนิพนธ มีความหมายโดยนัยะวา พระบุญญาธิการ

ภาคผนวก ข.
เนื้อเรื่องยอ “นายอินทรผูปดทองหลังพระ”

นายอินทรผูปดทองหลังพระ

เนื้อเรื่องยอพระราชนิพนธแปล

เรื่อง “นายอินทรผูปดทองหลังพระ”๑
คํานํา ของหนังสือเรื่องนี้

เจาของชีวประวัติ คือ เซอร วิลเลียม สตีเฟนสัน (Sir William
Stephenson) หรือ นายอินทร เปนผูเขียนดวยตนเอง

เริ่มตน นายอินทรกลาวถึงเหตุการณกอนที่สหรัฐอเมริกาจะเขารวมสงครามโลกครั้งที่ ๒ แต
ใหการสนับสนุนแกฝายสัมพันธมิตรในทางลับ
ตอมาเมื่อไดตระหนักถึงภัยที่จะเกิดจากการกดขี่ของ
เยอรมัน ญี่ปุนและอิตาลี โดยเฉพาะแผนการของฮิตเลอรที่จะเปนเจาโลก ซึ่งนายอินทรในฐานะผูแทน
ลับพิเศษของวินสตัน เซอรซิลล และหัวหนาสํานักงานรักษาความปลอดภัยอังกฤษ (British Security
Coordination) ซึ่งตั้งอยูในนครนิวยอรก เปนผูสงขาวใหประธานาธิบดีรูสเวลท ไดทราบขอเท็จจริงวา
หากอังกฤษปราชัย ภัยสงครามจะตองตอเนื่องถึงสหรัฐอเมริกาอยางไมตองสงสัย ดังนั้นสหรัฐอเมริกาจึง
เขารวมสงครามอยางเปดเผย ขณะเดียวกันสงครามลับก็ยังคงดําเนินตอไปอยางซับซอน และเหตุการณ
เหลานั้นยังคงปกปดกันมาโดยตลอด นายอินทรเห็นวาการสงครามผานมานานแลวไมมีเหตุผลใดๆ ที่ควร
จะตองปกปิดตอไปอีกแลว และเหตุผลสําคัญที่นายอินทรเห็นวาควรจะนํามาเปดเผย โดยมีเหตุผลคือ
ตองการสดุดีเกียรติคุณของผูกลาหาญ ทั้งชายหญิงที่ปฏิบัติหนาที่ลับเพื่อประโยชนของคนรวมชาติ และ
ตองลมตายไปจํานวนมิใชนอย โลกเสรีเปนหนี้บุญคุณคนเหลานี้ และที่สําคัญยิ่งก็คือ นายอินทรตองการ
ใหโลกรับรูแผนลับทั้งหลายที่ใชเปนปจจัยสําคัญในการชวยใหโลกเสรีพนจากความแหลกลาญจากมหันต
ภัยสงคราม ซึ่งไมแนใจวาจะไมหวนกลับมาอีก เพราะมีหลายสิ่งหลายอยางที่สอเคาวาโลกจะกลับเขาสู
ความหายนะจากพิษภัยของสงคราม การตอสูอาวุธราย พวกบาคลั่ง กระบวนการกอการราย โดยอางวา
เปนการตอสูเพื่อชาติมาห้ําหั่นกันเหมือนที่กําลังเปนอยูหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
และเปนตอมาถึง
ปจจุบัน

๑

สรุปใจความสําคัญจาก ๑) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, ทรงแปล. นายอินทรผูปดทองหลังพระ
(อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง : กรุงเทพฯ, ๒๕๓๖, ๖๐๓ หนา). ๒) “อันเนื่องมาจากพระราชนิพนธแปล
เรื่อง นายอินทรผูปดทองหลังพระ.” เพ็ญพระพิริยะเกินจะรําพัน. (สํานักพิมพประกายพรึก, กรุงเทพฯ :
๒๕๓๑) หนา ๘๐-๘๗. และ ๓) ขวัญแกว วัชโรทัย “บทพระราชนิพนธแปลเรื่องนายอินทรผูปดทองหลังพระ.”
[ออนไลน] เขาถึงไดจาก http://www.kanchanapisek.org.th/ (17 December 2001)

ภาคผนวก (๑๐)

การเปดแฟมลับของนายอินทร ทําใหโลกรับรูความลับที่ถูกปดบังมาตลอดหลายเรื่องถูกบิดเบือน
และหลายเรื่องคนเขาใจผิดวาเปนเรื่องจริง ทั้ง ๆ ที่เปนเรื่องที่ปรุงแตงขึ้นลวงฝายตรงขาม เหนือสิ่งอื่น
ใด ก็คือการเปดแฟมลับจะเปนขอมูลใหนักจิตวิทยาและนักประวัติศาสตรศึกษาเพื่อใหคนพบความจริงวา
พฤติกรรมของมนุษยชาติที่อางอุดมการณอยางหนึ่งอยางใดนั้นเปนเหตุใหนําไปสูสงคราม
แทที่จริง
มนุษยมีสิ่งที่ตองตอสูอยูแลวมากมาย เชน ความอดอยากยากจน โรคภัยไขเจ็บและความไรการศึกษา
การตอสูกับสิ่งเหลานี้เปนสิ่งที่นาจะทําใหมีความสุขและไดรับการสรรเสริญอยางแทจริง
เมื่อฝายอักษะแพสงครามในป ๑๙๔๕ สํานักงาน บี.เอส.ซี. ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อสถานการณรอแรและ
ไดเขามาเปนสวนสําคัญในการสรางความสําเร็จอยางดุเดือดและอยางงดงาม ในเวลาประมาณ ๕ ป ก็ปด
ตัวเองลงอยางเงียบๆ โดยนายอินทรกลาวความหวังวา สํานักงานลักษณะนี้จะไมตองเปดขึ้นอีกในอนาคต
เรื่องราวของ สํานักงาน บี.เอส.ซี. มีเหตุการณกวางขวางสลับซับซอนเปนอันมาก มีทั้งที่เปดเผย
แลวในสมัยตอมา และที่ยังคงปดเปนความลับอยูจนกระทั่งปจจุบัน เอกสารจํานวนมากมายมหาศาลนั้น
เจาหนาที่ฝายประวัติศาสตร ไดรวบรวมใหเปนระเบียบ สะดวกแกการศึกษาคนควา โดยเฉพาะอยางยิ่ง
เปนประโยชนมหาศาลสําหรับการเขียนหนังสือของนายวิลเลียม สตีเวนสัน (William Stevenson) ซึ่ง
เปนเพื่อนและเคยรวมงานกับนายอินทร-เซอร วิลเลียม สตีเฟนสัน (Sir William Stephenson)๒ มากอน
และเปนผูเรียบเรียงหนังสือ A Man Called Intrepid หรือ นายอินทรผูปดทองหลังพระ

เผยเรื่อง
เนื้อหาตอนนี้เปนสวนนําเรื่องอีกตอนหนึ่ง ซึ่ง ชารลส เฮาวารด เอลลิส เปนผูเขียน
เขาเลาถึงความเปนมาของสํานักงานรักษาความปลอดภัยอังกฤษ ที่นิวยอรก (บี.เอส.ซี.) ซึ่งไดจัด
ตั้งขึ้นตั้งแตสหรัฐอเมริกายังมิไดเขารวมสงครามโลกครั้งที่ ๒ ตอมา เอลลิส ไดรับมอบหมายใหวางแผน
จัดตั้งกรมสืบราชการลับ ซึ่งนายอินทร ไดชวย เอลลิส ในการวางแผนงานดังกลาว และไดแสดงใหเอล
ลิส ยอมรับวา นายอินทร เปนสายสื่อพิเศษลับสุดยอดระหวางประธานาธิบดี รูสเวลท ของสหรัฐอเมริกา
และนายกรัฐมนตรี วินสตัน เชอรชิลล ของอังกฤษ
เอลลิส ทราบเรื่องราวความลับของสํานักงาน บี.เอส.ซี. มากมาย และเก็บความลับสําคัญเหลานั้น
มาไดนานกวาสิบป เขาไดปรึกษาหารือกับนายอินทร อยางกวางขวาง และในที่สุดก็เห็นดวยกับ วิลเลียม
สตีเวนสัน ที่จะเปดเผยเรื่องของนายอินทร และสํานักงาน เพราะจะมีผลไดมากกวาผลเสีย เขาไดมอบ
๒

วิลเลียม สตีเวนสัน (William Stevenson) ผูแตงหนังสือเรื่องนี้กับ เซอร วิลเลียม สตีเฟนสัน (Sir
William Stephenson) คือ “นายอินทร” บุคคลสําคัญในหนังสือนี้ มีชื่อที่คลายคลึงกันมาก ทั้งๆ ที่มิไดเปนญาติ
กัน ทําใหผูอานบางคนเกิดความสับสน และหลายคนเขาใจผิดวาเปนคนเดียวกัน

ภาคผนวก (๑๑)

เอกสารของ บี.เอส.ซี. จํานวนมากใหแกวิลเลียม สตีเวนสัน เพื่อประกอบการเขียนหนังสือเรื่องนี้ เมื่อ
สงครามโลกสิ้นสุดลง เอลลิส เปนผูแนะนําใหนายกรัฐมนตรีเชอรชิลล ประกาศเกียรติคุณของนาย
อินทร และสํานักงาน บี.เอส.ซี. ของนายอินทรวา “เราแนใจได ไมเคยมีการกระทําใดๆ ในนิยายหรือ
ในประวัติศาสตร อันเปนเรื่องของปุถุชนที่จะเกินความสูงสงของวีรกรรมและความกลาหาญของบุคคล
เหลานี้” ๓

สรุปสาระสําคัญของเรื่อง๔
เนื้อหาของหนังสือเลมนี้ เปนเรื่องราวของความรวมมือทางสงครามจารกรรมระหวางอังกฤษกับ
สหรัฐ ที่ไดรวมกันตอตานการขยายอํานาจของเยอรมันยุคนาซี โดยมีนายอินทรเปนผูประสานระดับสูง
เรื่องราวตางๆ ที่ผูเขียนเลือกมาเปดเผยโดยไดรับการตรวจสอบวาถูกตองตามขอเท็จจริงดวยตัว “นาย
อินทร” เอง บางเรื่องนาทึ่งยิ่งกวานิยายสายลับที่แตงขึ้นเสียอีก เชน ปฏิบัติการขโมยเครื่องใส-ถอด
รหัสลับ “เอนิกมา” อันทันสมัยที่สุดของเยอรมัน ซึ่งฮิตเลอรภูมิใจหนักหนาวาขาวตางๆ ที่สงดวยเครื่อง
“เอนิกมา” จะไมมีผูใดสามารถแปลความได แต “นายอินทร” สามารถวางแผนขโมยเครื่องได โดยฝาย
เยอรมันไมระแคะระคายเลย จึงเปนกาวแรกที่ทําใหหนวยจารกรรมของ “นายอินทร” สามารถสืบขาว
สําคัญๆ ของฝายเยอรมันไดสําเร็จ
นอกจากนั้นยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับการปฏิบัติอยางกลาหาญของ “มาเดอแลน” สายลับของ “นาย
อินทร” ที่เสี่ยงชีวิตเขาไปในแดนขาศึกแลวสงขาวให “นายอินทร” ตลอดจนการปฏิบัติการของสาว
“ซินเธีย” สายลับอังกฤษแสนสวยที่ใชเสนหของตน ลวงความลับเกี่ยวกับการถอดรหัสจากนักการทูต
ฝายขาศึกไดสําเร็จ นายอินทรหรือ Sir William Stephenson ซึ่งตอมาไปเปนหัวหนาฝายจารกรรมใน
สงครามโลกครั้งที่ ๒ เจาของรหัสลับ Intrepid เปนชาวคานาดา ที่ตองตอสูดวยตนเองมาตั้งแตเด็ก เขาเปน
คนชอบอานหนังสือ สนในเกี่ยวกับการสงรหัสสัญญาณของ Morse เรื่องเกี่ยวกับไฟฟา เครื่องไอน้ํา วาว
และเครื่องบินเลนมาแตเด็ก
ในสงครามโลกครั้งที่ ๑ นายอินทรเปนทหารอาสาสมัครไปแนวหนา พรอมกับกรมทหารชาง
ของคานาดา ไดรับภัยจากแกสพิษในสงครามจนเกือบทุพพลภาพ แตดวยเลือดนักสู เขาพยายามจนไดกลับ

๓

นายอินทรผูปดทองหลังพระ , หนา ๑๒.
สรุปใจความสําคัญจาก ๑) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, ทรงแปล. นายอินทรผูปดทองหลังพระ
(อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง : กรุงเทพฯ, ๒๕๓๖, ๖๐๓ หนา). ๒) “อันเนื่องมาจากพระราชนิพนธแปล
เรื่อง นายอินทรผูปดทองหลังพระ.” เพ็ญพระพิริยะเกินจะรําพัน. (สํานักพิมพประกายพรึก, กรุงเทพฯ :
๒๕๓๑) หนา ๘๐-๘๗. และ ๓) ขวัญแกว วัชโรทัย “บทพระราชนิพนธแปลเรื่องนายอินทรผูปดทองหลังพระ.”
เขาถึงไดจาก http://www.kanchanapisek.org.th/ (17 December 2001)
๔

ภาคผนวก (๑๒)

ไปเปนทหารนักบินอีกครั้งหนึ่ง จนถูกจับเปนเชลยศึกของเยอรมันดวยความกลาหาญ ชางสังเกต จดจํา
และชางคิด เขาหลบหนีออกมาไดและเขียนรายงานเกี่ยวกับคายกักกันของฝายขาศึก เปนเหตุให นายพล
เรือเอกบลิงเกอร ฮอลล ซึ่งคอยติดตามความเปนไปของหนุมกลุมหนึ่งเพื่อนํามาใชในงานราชการลับแผน
ใหมเกิดสนใจนายอินทร แตยังติดขัดอยูวานายอินทรเปนคนที่มีผูรูจักมากเกินไป
เมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๑ สงบลง นายอินทรมีโอกาสไดศึกษาตอ และสอนวิชาวิทยาศาสตรกับ
คณิตศาสตร ที่มหาวิทยาลัยแมนิโตบา เขาใชเวลาวางศึกษาเรื่องวิทยุสื่อสาร ทดลองวิทยุกระจายเสียง สิ่ง
เหลานี้ลวนเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพและงานดานสงครามลับในสมัยตอมาทั้งสิ้น ในเวลานั้น
วงการราชการลับถูกลดกําลังลงไป แตนายพลฮอลลยังเชื่อวา การสืบราชการลับยุคใหม ตองการการตัด
เสนการสื่อสารของศัตรู ซึ่งจะทําไดดวยการถอดรหัสลับ นายพลฮอลลจึงพยายามรวบรวมคนหนุมที่มี
ความสามารถดานนี้ รวมทั้งเรียกนายอินทรกลับลอนดอน ทําใหเขามีโอกาสพบนักวิทยาศาสตร นัก
คณิตศาสตรที่สําคัญ ๆ หลายคน และไดแนวความคิดหลายประการ
คนกลุมนี้เปนกลุมทํางานดานราชการลับสมัครเลนนอกเหนือจากกรมสืบราชการลับของอังกฤษ
ซึ่งทํางานอยางไมมีประสิทธิภาพ เพราะเจาหนาที่ไดรับเงินเดือนนอย มีงานลนมือและไมใครไดรับความ
เชื่อถือรับรองใด ๆ หลังสงครามโลกครั้งที่ ๑ ทั้งรัฐบาลอังกฤษและอเมริกา มีทีทาไมสนใจและคาดคิดวา
จะเกิดสงครามขึ้นอีก และไมสนในกิจการสงครามลับ เพราะใครก็ตามที่เตือนใหคิดระวังภัยสงครามจะถูก
ตราหนาวาเปนผูกระหายสงคราม อยางไรก็ตาม นายพลฮอลลแหงอังกฤษ และบิล โดโนแวน แหง
อเมริกา ไดดําเนินการดานราชการลับตอ และเฝาจับตาดูความเคลื่อนไหวของพวกนาซีเยอรมัน
ในขณะนั้นฮิตเลอรซึ่งเปนผูนํานาซีถูกจําคุกอยูที่ปอมปราการ ลันดสแบรก และกําลังเขียน
หนังสือ Mein Kampf “การตอสูของขาพเจา” ซึ่งตอมากลายเปนแผนหลักเพื่อการทําลายลางสังคมที่มีอยู
และการขึ้นครองโลก หลังจากนั้นเขรไดรับการปลดปลอยและดําเนินงานที่จะเปนผูครองโลกอยางเงียบ ๆ
แตมีประสิทธิภาพ เขาไดคนคิด “มหามุสา” (The Big Lie) ซึ่งหมายความวาความเท็จจะกลายเปนความ
จริงถาย้ําแลวย้ําอีก ซ้ําแลวซ้ําอีก มหามุสาจะแผกระจายฟุงออกเหมือนแกสที่เปนพิษแกจิตใจของผูสังเกต
การณชาวตางประเทศ และชาวเยอรมันที่พรอมจะเชื่อฟงบุคคลหนึ่งที่อางตัววาพูดถูกและทําถูกในทุกกรณี
หากประเทศตาง ๆ ไมรูทัน เยอรมันจะใชยุทธวิธีนี้เพื่อไดชัยชนะโดยไมเสียเลือกแมแตหยดเดียว
ระหวางนั้น นายอินทรไดทําธุรกิจหลายดานและประสบความสําเร็จเปนอยางดี เขาไดแตงงาน
กับแมรี เฟรนช ซิมมอนส (Mary French Simmons) ซึ่งเปนสตรีชาวอเมริกัน การเปนนักธุรกิจของเขามิได
ขัดกับงานสงครามลับ นายอินทรและพรรคพวกยังคงติดตามพฤติกรรมของฮิตเลอรตอไป พวกเขา
พยายามศึกษาเกี่ยวกับรหัสลับที่เยอรมันใชผานเครื่อง เอนิกมา เพื่อจะไดตีความขาวสารที่ดักฟงไดอยางถูก
ตอง กลุมที่ทํางานสงครามลับพยายามสืบคนขอเท็จจริงเกี่ยวกับการสะสมอาวุธของเยอรมัน เพื่อจะได
เตรียมการปองกันประเทศของตนไดทันทวงที
ขณะนั้นรัฐบาลอังกฤษมุงที่จะประนีประนอมกับฮิตเลอร กลุมของนายอินทรจึงไมสามารถเปด
เผยใหรัฐบาลทราบไดและถึงบอกก็คงไมมีใครเชื่อ นายอินทรจึงมีความเห็นวาควรขอความรวมมือจาก

ภาคผนวก (๑๓)

สหรัฐอเมริกา ซึ่ง แฟลงคลิน ดีลาโน รูสเวลท (Franklin Delano Roosevelt) เปนประธานาธิบดีอยูในขณะ
นั้น แมอเมริกาจะมีนโยบายวางตนเปนกลาง แตสายลับของ รูสเวลท (Roosevelt) คือบิลล โดโนแวน ได
รายงานความเคลื่อนไหวของฮิตเลอรใหทราบตลอดมา ดังนั้นดวยการประสานงานของนายอินทร อังกฤษ
และอเมริกาจึงรวมมือกันอยางลับๆ ในการเตรียมตัวรับสงครามอันจะเกิดขึ้นในไมชา โดยอเมริกาพยายาม
หาความลับของเครื่องเอนิกมาแบบญี่ปุน อังกฤษก็หาขอมูลขอเอนิกมาแบบตาง ๆ ของนาซีเยอรมัน
ในขณะที่ฮิตเลอรแสรงดําเนินนโยบายประนีประนอมกับฝายสัมพันธมิตร แตก็ลอบผลิตอาวุธ
ตาง ๆ มากมาย โดยใชโรงงานผลิตเครื่องใชที่ทําดวยเหล็กเปนแหลงผลิต การกระทํานี้แมจะตบตาคณะ
กรรมาธิการฝายพันธมิตรได แตไมรอดพนการลวงรูของนายอินทรและพรรคพวกไปได เขาทราบวา
สงครามที่เยอรมันมุงจะทําคือ บลิ๊ตซคริก หรือ สงครามสายฟาแลบซึ่งจะเปนการเคลื่อนไหวอยางฉับพลัน
โดยไมใหใครรูตัว และใชอาวุธที่มีพลังยึดครองสวนใดสวนหนึ่งหรือสวนใหญของฝายตรงขาม ซึ่งจะเปน
ผลใหครอบครองประเทศนั้นได ทั้งนี้ตองอาศัยการสื่อสารดวยรหัสที่ศัตรูไมรูเรื่อง ดังนั้นกลุมของนาย
อินทรจึงระดมกําลังถอดรหัสของเอนิกมาเพื่อจะไดดักฟงและแปลสัญญาณลับของเยอรมัน อันจะเปนหน
ทางปองกันภัยจากบลิ๊ตซคริก
ดังนั้นในขณะที่ประเทศตางๆ ในยุโรปและเอมริกายังมิไดมองเยอรมันในแงราย ฮิตเลอรได
เตรียมการเพื่อจะสรางจักรวรรดิเยอรมัน เพื่อใหโลกตองอยูภายใตการปกครองของนาซีเปนมนุษยชั้นเลิศ
เปาหมายอันดับตน ๆ คือ ประเทศในยุโรป รวมทั้งอังกฤษและอันดับสุดทายคือ อเมริกา
อยางไรก็ตาม รายงานของฮิตเลอรมาถึงมือของเชอรชิลล และรูสเวลท แตทั้งสองคนตองทําเปน
ไมรูไมเห็น ทวาดําเนินการเพื่อเตรียมตอสูอยางลับๆ ดวยการวางตัวบุคคลที่จะใชในงานสงครามลับที่
สําคัญ ๆ และพยายามหาทางถอดรหัสแปลคําสั่งที่สงผานเครื่องเอนิกมาใหได
ครั้นเยอรมันประกาศสงครามกับอังกฤษ ในขณะที่อเมริกายังไมรวมสงครามดวยนั้น นายอินทร
และพรรคพวกไดติดตอกับประธานาธิบดีรูสเวลทตลอดเวลา และประสานงานระหวาง เอฟ.บี.ไอ. ของ
อเมริกา และ บี.เอส.ซี. ของอังกฤษ ซึ่งบางครั้งก็มิไดมีความสัมพันธที่ราบรื่นตอกันนัก การประสานงาน
ของนายอินทรและพรรคพวกนี้กอใหเกิดความเขาใจอันดี และทําใหอังกฤษไดรับความชวยเหลืออยางไม
เปนทางการจากสหรัฐอเมริกาหลายประการ แตในขณะเดียวกันก็ทําใหอเมริการูทาทีของเยอรมันและ
เตรียมกําลังอาวุธยุทโธปกรณที่จะรับมือเมื่อถึงคราวจําเปน
ขอบขายของงานราชการลับกวางขวางมาก และมีผูรวมงานมากมาย งานราชการลับเปนงานที่
เสี่ยงอันตราย บุคคลที่ไดรับเลือกใหปฏิบัติภารกิจนี้ตองไดรับการพิจารณา ทดสอบและฝกฝนมาแลวเปน
อยางดี มีหลายคนถูกสังหารไปหรือฆาตัวตายหรือถูกพวกเดียวกันฆาเสียกอนเพื่อรักษาความลับเอาไว แต
งานสืบราชการลับซึ่งมีนายอินทรเปนแกนสําคัญผูหนึ่งยังวดําเนินตอไปโดยไมหยุดยั้ง
วิธีทํางานของคนกลุมนี้นอกเหนือจากการสืบขาวแลว บางครั้งอาจจะตองมีการปลอยขาวลวง
ศัตรูและบางครั้งจะตองใชแบบ “กลซอนกล” คืออังกฤษไดเรียนรูที่จะใชสายลับของฝายเยอรมันใหเปน
ประโยชน แทนที่จะดักจับ อังกฤษจะใชสายลับเยอรมันนั้นเองใหเปนประโยชนดวยวิธีสงขาวและขอมูล

ภาคผนวก (๑๔)

ปลอมกลับไปเบอรลินโดยผานสายเหลานี้ และในทางกลับกันทางฝายหนวยสืบราชการลับ (นายอินทรกับ
พวก) ก็ยังตองคอยระมัดระวังเกี่ยวกับขาวลวงของขาศึกที่จงใจแพรไวซึ่งบางครั้งเกือบจะแยกไมออกวา
ไหนเปนขาวจริง ไหนเปนขาวลวง ซึ่งอาจจะเปนเหตุใหการประเมินสถานการณผิดพลาดได อังกฤษใช
การปฏิบัติงานของสายลับนกสองหัวที่ใชนามรหัสวา “ไทรซิเคิล” (Tricycle) เปนผูปอนขาวที่อังกฤษควบ
คุมแลวแกเยอรมัน และดวยสายลับนกสองหัวนี้เองฝายพันธมิตรจึงไดทราบขาวลับจากเยอรมันเรื่องญี่ปุน
จะโจมตีเพิรลฮาเบอร แตทางฝายอเมริกาไมยอมเชื่อ
ยุทธวิธีของฮิตเลอร คือการทําลายศัตรูจากภายใน เปาหมายคือการชนะขาศึกโดยใหศัตรูทําลาย
ตัวเอง ดังนั้นฮิตเลอรจึงมีฐานปฏิบัติการตามประเทศที่ไดยึดครอง และประเทศใกลเคียง เพื่อปฏิบัติการ
จารกรรมและสงขาวลับเกี่ยวกับความเคลื่อนไหวของศัตรูไปยังเบอรลิน BSC จึงมีหนาที่ที่จะตองใชกล
อุบายปลอมแปลงเอกสารใหเกิดความไมไววางใจกันระหวางผูนําของประเทศที่ถูกยึดครอง และฝายนาซี
ในที่สุดก็ทําไดสําเร็จ
ทางอเมริกากอนประกาศสงครามกับฝายเยอรมันนั้น สายลับของเยอรมันก็ไดเขามาแทรกซึมอยู
ในสหรัฐกอนหนานี้แลวโดยผานทางสาขาของบริษัทอุตสาหกรรมเยอรมันที่สหรัฐ คือ บริษัท เชริง-อาเก
และ บริษัท อี. เอ. ฟารเบน ซึ่ง บี.เอส.ซี. ไดคนหาหลักฐานเปดโปงเรื่องราวของบริษัทจนกิจการคาตอง
ชะงักและกระทรวงการคลังอเมริกันเขายึดกิจการ
จากกรณีญี่ปุนโจมตีเพิรล ฮาเบอร เมื่อวันที่ ๗ ธันวาคม ๑๙๔๑ ทําใหสหรัฐประกาศสงครามได
อยางเปดเผยและจากการที่ฮิตเลอรทําพลาดในการประกาศสงครามกับสหรัฐอเมริกาในวันที่ ๑๑ ธันวาคม
ทําใหสหรัฐสามารถจัดการทางดานยุโรปไดอยางเต็มที่แนที่จะตอสูกับฝายญี่ปุนเทานั้น ทําใหแผนปลุก
ยุโรปใหลุกเปนไฟเพื่อตอตานนาซีไดรับความสําเร็จ
ในการปฏิบัติงานลับทางดานยุโรป บี.เอส.ซี. ไดใชจารสตรีสาวใหเปนประโยชนในดานการ
ขโมยรหัสลับจากฝายนาซีไดซึ่งเปนผลใหปฏิบัติการทอรช (Torch) ในอาฟริกาเหนือ และแผน ดี.เดย
(D.Day - ยกพลขึ้นบก) ประสบความสําเร็จในภายหลัง เพราะประมวลรหัสลับที่ไดจากจารกรรมของ
จารสตรีสาวทําใหสามารถไขรหัสลับไดงายขึ้น ในเมื่อฝายเยอรมันจะดําเนินการสงครามลับครั้งใดมีคูมือ
รหัสลับใหมโดยฉับพลัน
ฮิตเลอรไดอาศัยสงครามจิตวิทยาบังคับใชคําสั่ง นาคต อุนด เนเบล (Nacht und Nebel - กลางคืน
และเมฆหมอก) ซึ่งหมายถึงวาผูที่ตอตานนาซีจะตองอันตรธานไปโดยไมเหลือรองรอย และหลักฐานเกี่ยว
กับบุคคลนั้นจะถูกลบลางหมด ญาติพี่นองจะไมรูเรื่องอัไรเลยซึ่งเปนการขูขวัญที่นาสะพึงกลัว
เพื่อเปนการคุมครองสายลับทุกคน ทาง บี.เอส.ซี. จะบรรจุสายลับเหลานี้อยูในกองทัพบกแคนา
ดา เพื่อจะไดรับความคุมครองหากถูกจับ เพราะพวกเขาสามารถจะอางไดวาเปนนายทหารที่มีสิทธิตาม
กฎหมายระหวางประเทศ นอกจากนั้นทางหนวยสืบราชการลับยังตองใชวิธีทางจิตวิทยาในการทําสงคราม
ลับทุกรูแปบบ แมเรื่องของโหราศาสตรก็ไดเขามาเกี่ยวของดวยโดยการพยายามแพรกระจายขาวเกี่ยวกับ
ทางโหราศาสตร เพื่อใหประชาชนเสื่อมศรัทธาหมดความเชื่อในความอยูยงคงกระพันของฮิตเลอรและ

ภาคผนวก (๑๕)

สมุนคูใจ โดยออกขาวหมอดูดัง ๆ ของประเทศตาง ๆ ทั่วโลก พยากรณวาดวงชะตาของฮิตเลอร ดาวเกตุ
อยูในเรือนมรณะ เพื่อจะใหเกิดความสั่นสะเทือนแกศรัทธาในตัวฮิตเลอร
นโยบายในการกลืนชาติของฮิตเลอรนั้นมีหลัก ๓ ประการ คือ
๑ การทําใหชนชาตินั้นกลายเปนเยอรมัน ซึ่งจะตองเลือกเผาพันธุบริสุทธิ์
๒ เนรเทศหรือกําจัดพวกที่ไมตองการ รวมทั้งปญญาชน
๓ การนําผูที่มีเลือดเยอรมันบริสุทธิ์มาตั้งรกรากในที่ที่วางเหลานี้ ซึ่งนโยบายนี้สมุนคูใจ คือ
ไฮดริชจะตองปฏิบัติ ฉะนั้นการลอบสังหารไฮดริชจึงเปนสิ่งจําเปน
การลอบสังหารไฮดริชนี้ไดมีการจําลองสถานที่เพื่อฝกซอมกอนดําเนินการจริง และจะตองศึกษา
การทํางานกิจวัตรประจําของผูถูกสังหารดวย นอกจารกนั้นทาง บี.เอส.ซี.ไดพัฒนาวิทยาการในการใชขอ
มูลเกี่ยวกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ไดมาหลายทางตาง ๆ กันนั้นมาสรุปเปนลักษณะพฤติกรรมทางจิตวิทยา
ของบุคคลนั้น ซึ่งเรียกการวิเคราะหววา “ปุริสลักขณบรรยาย” (Proso-Profiles) ซึ่งจะวิจัยบุคลิกลักษณะ
ของเขา เพื่อนของเขา และสรุปจากขอมูลทั้งหลายที่จะสามารถหาได ซึ่งการวิเคราะหนี้มีรากฐานจากการ
ทําวิจัยปฏิวัติโรมันของ ศาสตราจารยรอนัลด ไซม (Ronald Syme)
การสสงขาวลับในการทําสงครามนั้นมีหลายวิธี ในเมื่อวิทยาการกาวหนามากขึ้นวิธีการก็พลิก
แพลงไดมากขึ้น นอกจากการใชสื่อสารขาวลับทางรหัสลับโดยสัญญาณรับ-สงวิทยุแลว ฝายเยอรมันยังมี
การใชระบบ “จุดไมโคร” หนาซองจดหมายที่สงทางไปรษณียธรรมดาและการถายการผลิตยุทโธปกรณ
ของสหรัฐใสในไมโครฟลมลักลอบสงออกมาดวย
การปฏิบัติ “ราชการลับเชิงรุก” ของ บี.เอส.ซี. ไดเริ่มครั้งแรก คือ การปฏิบัติการจูบิลี (Jubilee)
ซึ่งเปนการปฏิบัติลวงในการโจมตีที่มั่นขาศึกครั้งยิ่งใหญโดยไมหวังผลที่จะไดชัยชนะ จุดประสงคเพื่อจะ
ไดศึกษาปองกันและเตรียมการสําหรับรุกจริง การปฏิบัติการครั้งนั้นชวยใหการปฏิบัติการทอรช (Torch)
โจมตีนาซีในอาฟริกาเหนือของฝรั่งเศส และแผน D.Day (การยกพลขึ้นบก) ในเวลาตอมาของฝายสัมพันธ
มิตรประสบผลสําเร็จ
กอนปฏิบัติการ ทอรช เชอรชิล กับ รูสเวลล ไดปรึกษาหารือกันเรื่อง ทยูบแอลลอยส (Tube
Alloys) ซึ่งเปนนามรหัสสําหรับงานวิจัยของอังกฤษเกี่ยวกับแยกปรมาณู และจําเปนตองมีการลักพาตัว
ศาสตราจารยที่เชี่ยวชาญทางปรมาณูมาจากเดนมารก คือ ศาสตราจารยบิลโบวซึ่งทางเยอรมันกําลังใชงาน
อยู เปนการโชคดีของทางฝายโลกเสรีที่การปฏิบัติงานทางดานมรมาณูไดกาวหนาไปกวาเยอรมัน มิฉะนั้น
ประวัติศาสตรโลกก็คงจะตองพลิกโฉมหนาใหมเมื่อฝายอักษะเปนเจาโลก ฉะนั้นกิจการทางราชการลับที่
ยิ่งใหญที่สุดในการปดฉากสงครามโลกครั้งที่ ๒ คือศึกชิงปรมาณูลูกแรกไวในควบคุมเปนผลสําเร็จ
ไดมีการถกปญหาสําคัญทางดานศีลธรรมในการทําสงคราม ซึ่งเกิดขึ้นเนื่องมาจากการพัฒนา
อาวุธลับตาง ๆ อยางรวดเร็ว คือการใชพลังของปฏิกิริยาปรมาณูอยางมีมีการควบคุมเปนอันตรายไมนอย
ไปกวาพลังระเบิดของบุคคลที่ไดรับการฝกฝนในวิธีการใหม ๆ ในการขมขวัญโดยใชการกอวินาศกรรม
และการลอบสังหาร
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รูสเวลทเองก็ตั้งใจที่จะเผยใหโลกเห็น “อันตราย” ของการที่นักการเมืองจะยอมรับวาเปนเรื่อง
เลี่ยงไมไดที่จะตองมีการลางผลาญประชาชนที่ไมมีสวนรูเห็นดวย เพื่อที่จะใหบรรลุเปาหมายของตน ตัว
อยางคือการบุกโจมตีกองบัญชาการเกสตาโปในโคเปนเฮเกนโดยกองทัพอากาศอังกฤษ ซึ่งตองเสียชีวิต
พลเรือนไป เพื่อบรรลุเปาหมายคือการชวยหนวยกองทัพลับเดนมารกออกมาไดและไดทําลายเอกสารของ
เกสตาโปเกี่ยวกับรายชื่อของหนวยกองทัพลับในเดนมารกไดกอนที่พวกนาซีจะไดทราบความลับ และการ
ที่นักวิทยาศาสตรจะขะมักเขมนในกรรมวิธีของการวิจัยโดยไมแยแสตอผลรายที่เกิดขึ้นจากการวิจัยนั้น
ตอไปการทําสงครามก็จะมี ๒ ดาน ที่ควบคูกันไป คือการพึ่งพาอาศัยวิทยาการและผูเชี่ยวชาญ
ทางวิทยาศาสตรเพิ่มมากขึ้น และในอีกดานหนึ่งก็มีสงครามลับซึ่งตองอาศัยสัญชาตญาณในการหยั่งรูและ
ตัวบุคคลเปนหลัก สันติภาพในอนาคตจะขึ้นอยูกับการควบคุมผสมผสานของทั้งสองดานนี้ เพราะฉะนั้น
การทําราชการลับก็จะตองดําเนินตอไป ซึ่งการเก็บรักษาความลับอยางเครงครัดทําใหพวกรุนหลังรูเรื่อง
นอยมาก หรือไมรูอะไรเลย ผูที่ทํางานราชการลับที่เสี่ยงอันตรายตอชีวิตก็จะตองเปนบุคคลประเภท
“ปดทองหลังพระ” อยูตอไป
หนังสือเลมนี้ยังไดเปดเผยเบื้องหลังปฏิบัติการของหนวยกลาตายของ “นายอินทร” ในการ
สังหารไฮดริด สมุนมือขวาจอมโหดของฮิตเลอร เบื้องหลังการชวยเหลือนักวิทยาศาสตรชั้นหัวกระทิออก
จากดินแดนยึดครองของนาซี การขัดขวางมิใหเยอรมันคิดคนระเบิดปรมาณูไดสําเร็จ การวางแผน
ปฏิบัติการทางยุทธศาสตรเพื่อตอตาน การยึดครองทวีปยุโรป อเมริกา และแอฟริกา ของนาซี ซึ่งทุกขั้น
ตอนตองอาศัยความลับทางทหารที่เครือขาย “นายอินทร” เสาะหามาไดเปนขอมูลสําคัญ
“นายอินทร” เขียนไวในคํานําหนังสือเลมนี้วา เหตุผลที่เขายินยอมใหวิลเลียม สตีเวนสัน นําเรื่อง
ราวเหลานี้มาเปดเผย ก็เพื่อเปนการสดุดีผูที่ไดตอสูเพื่อชาติเปนจํานวนมาก ที่ตองถูกฝงไวในหลุมศพ ที่ไร
นามไรที่อยูที่ตาย นอยคนที่จะไดรับการกลาวขวัญถึง นอกจากชื่อที่บันทึกในเอกสารลับ สวนใหญที่รอด
ตายก็กลับมาประกอบอาชีพธรรมดา โดยไมไดรับเกียรติหรือรางวัลใดๆ ไดรับคํากลาวถึงในหนังสือเลมนี้
เปนเพียงสวนนอยในจํานวนคนเปนกองทัพมหึมา ซึ่งโลกเสรีเปนหนี้บุญคุณซึ่งจะไมมีทางใชคืน และเหตุ
ผลอีกขอหนึ่งดวย เพื่อเปนบทเรียนสําหรับการปองกันและการตอสูเพื่อเสรีภาพ๕
เรื่องราวของ “นายอินทร” และผูรวมงานของเขา เปนตัวอยางของบุคคลพิเศษที่มีความกลาหาญ
เสียสละ ผูยอมอุทิศแมชีวิตเพื่อความถูกตอง ความยุติธรรม เสรีภาพและสันติภาพ อันเปนที่รักยิ่งของพวก
เขา ทั้งนี้โดยไมหวังใหใครรับรู หรือหวังลาภยศคําสรรเสริญเยินยอใดๆ ทั้งสิ้น พวกเขานี้ คือ “ผูปดทอง
หลังพระ” โดยแทจริง

๕

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, ทรงแปล. นายอินทรผูปดทองหลังพระ (อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับ
ลิชชิ่ง : กรุงเทพฯ, ๒๕๓๖). หนา ๗.

ภาคผนวก ค.
เนื้อเรื่องยอ “ติโต”

เนื้อเรื่องยอพระราชนิพนธแปล

เรื่อง “ติโต”๑
“ติโต” คือใคร มีความสําคัญอยางไร นายอานันท ปนยารชุน ไดกลาวถึงติโตในพระราชนิพนธ
แปลเรื่อง ติโต แลวสรุปไดวา “คุณลักษณะของติโตนี้ ปรากฏเห็นชัดวาเขาเปนผูนําทางดานทหาร เปน
เสนาธิการที่ยอดเยี่ยม เปนแมทัพที่มีความละเอียด ที่มีความกลาหาญ ในขณะเดียวกันเปนนักการเมืองที่
ยอดเยี่ยม ที่สามารถรักษาอิสรภาพของยูโกสลาเวีย สรางความเปนปกแผนของประเทศ รวบรวมชนชาติ
ตางๆ ในรัฐยูโกสลาเวียใหเปนน้ําหนึ่งใจเดียวกัน ใหมีสิทธิเทาเทียมกัน ใหมีการปกครองซึ่งมีการกระจาย
อํานาจอยางแทจริง” ๒
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงแปลเรื่อง ติโต ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๑๙ ดวยทรงหวังวาโลกนี้จะมี
สันติภาพและความสงบขึ้น๓ ประเทศที่ติโตสามารถสรางขึ้นมา ซึ่งหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ เรียกวา
ยูโกสลาเวีย ประกอบดวยชนชาติมากหลาย มีทั้งเซิรบ มีทั้งโครแอต มีทั้งมอนตานิโกร มีทั้ง
มาซิโดรเนียน มีบอสเนีย เฮอรเซโกวินา ตางชาติตางความคิด มีเลือดรักชาติรุนแรงทุกกลุม ตาง
ศาสนา มีทั้งออรโธด็อกซ มีทั้งโรมันคาทอลิก และมุสลิม
ติโตเปนคอมมิวนิสตดวยความผันผวนทางชีวิตของเขา สมัยกอนสงครามโลกครั้งที่ ๒ สวน
หนึ่งของดินแดนยูโกสลาเวียอยูภายใตอาณาจักรออสโตร-ฮังการี และมีการสูรบกับประเทศรัสเซีย แลวเขา
ถูกจับที่พรมแดน และถูกตอนไปเปนเชลยศึกที่รัสเซีย จึงทําใหเขาสามารถเรียนรูภาษารัสเซีย สามารถ
ไตเตาขึ้นไปในวงการเมืองขององคการที่เรีกวา “คอมินเทอรน” หรือองคกรคอมมิวนิสตสากล ที่คุม
กระบวนการคอมมิวนิสตทุกประเทศ

๑

สรุปใจความสําคัญจาก ๑) พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, ทรงแปล. ติโต. (อมรินทรพริ้นติ้งแอนด
พับลิชชิ่ง : กรุงเทพฯ, ๒๕๔๑, ๑๒๑ หนา). ๒) “อันเนื่องมาจากพระราชนิพนธแปลเรื่อง ติโต.” เพ็ญพระ
พิริยะเกินจะรําพัน. (สํานักพิมพประกายพรึก, กรุงเทพฯ : ๒๕๓๑) หนา ๘๐-๘๗. และ ๓) ขวัญแกว วัชโรทัย
“บทพระราชนิพนธแปลเรื่อง ติโต.” [ออนไลน] เขาถึงไดจาก http://www.kanchanapisek.org.th/
(5 December 2001)
๒
เรื่องเดิม.
๓
ขวัญแกว วัชโรทัย “บทพระราชนิพนธแปลเรื่อง ติโต.” [ออนไลน] เขาถึงไดจาก
http://www.kanchanapisek.org.th/ (5 December 2001)

ภาคผนวก (๑๘)

เมื่อตอนเด็กๆ นั้น เขาไมไดมีความฝนอะไรมากนัก เขาเปนเพียงแตอยากจะไดแตงตัวดีๆ เพื่อ
ทดแทนเสื้อผาที่ขาดวิ่นของเขา เขามีการศึกษาในระบบโรงเรียน บิดามารดาคอนขางยากจน เขาไดเห็น
ความทุกขทรมานของคนจน แตเขาก็ไมไดเปนนักอุดมการณที่จะสงเสริมใหมีการตอสู เขาเรียนหนังสือ
ดวยตนเอง ดวยการอานหนังสือตางๆ
แมแตหนังสือที่แปลมาจากหนังสือตางชาติ เชน เรื่องของ
เชอรล็อคโฮลมส เปนตน ติโตไมเคยยอมสยบใหใคร รักความอิสระ ระหวางที่เขาตอสูดานการทหาร
นั้น เขาก็ดูแลพรรคการเมืองของเขาไมใหมีความวุนวาย ไมใหมีการแกงแยงชิงดีชิงเดน ไมใหกอผล
ประโยชนแตเฉพาะกลุมใดกลุมหนึ่ง เขามีจิตมุงมั่นวา สรางประเทศยูโกสลาเวียใหเปนปกแผนแลวจึงจะ
มาดูแลทุกขสุขของประชาชนใหมีฐานะดีขึ้น
เขาเปนคอมมิวนิสตที่เปนอิสระในความคิดเห็น ไมยอมจํานนตออิทธิพลของสหภาพโซเวียต
ทั้งทางดานทหาร และทางการเมืองระหวางประเทศ ที่มีความสําคัญมากในการกอตั้งกระบวนการกับกลุม
ประเทศไมฝกใฝฝายใด โดยรวมกับนายกรัฐมนตรีเนรูหของอินเดีย ประธานาธิบดีนัสเซอรของอียิปต
ประธานาธิบดีซูการโนของอินโดนีเซีย และประธานาธิบดีของแอลจีเรีย ตลอดระยะเวลาหลังจากสงคราม
โลกครั้งที่ ๒ นโยบายการเมืองภายในของเขาก็ไมขึ้นกับองคการคอมมิวนิสตสากล เขาเปนคอมมิวนิสต
ก็จริง แตเขาไมไดนํานโยบายรวมหรือที่เรียกวา Collective Farm ซึ่งใชกันอยางแพรหลายในสหภาพโซ
เวียต และประสบความลมเหลว ไปใชในยูโกสลาเวีย เขาถูกไลออกจากองคการคอมมิวนิสตสากล
เมื่อสหภาพโซเวียตบุกรุกเขาในประเทศเชโกสลาเวีย ใน ค.ศ. ๑๙๖๘ เขาเปนผูนําประเทศคอมมิวนิสตซึ่ง
มีพรมแดนใกลชิดกับโซเวียตมาก แตกลาพอที่จะประณามและวิจารณรุนแรงตอนโยบายอันไมชอบธรรม
ของสหภาพโซเวียต
ยูโกสโลเวีย เปนประเทศเล็ก และเมื่ออยูใกลประเทศใหญซึ่งมีอิทธิพลมากมาย ถาไมเสียหลัก
การมากเกินไปบางครั้งเขาก็ตองยอมโอนออนบาง เขาตองวางตัวเปนกลางระหวางประเทศอภิมหาอํานาจ
สหภาพโซเวียตกับสหรัฐอเมริกา โดยที่ไมเคยทําอะไรที่ขัดผลประโยชนกับสหรัฐอเมริกาอยางจริงจัง แต
เขายึดถือหลักการของกระบวนการที่ไมรวมกับฝายใด ไมฝกใฝฝายใด เขาสามารถเรียกรองศรัทธาของ
ชนทุกกลุม สามารถสรางความเขาใจ และสามารถชี้นําใหคนทุกชนชาติตั้งเขามารวมกันจัดตั้งสมาพันธ
และสรางความเปนปกแผนในยามวิกฤติ สามารถรักษาความสมบูรณและเพิ่มพูนความเจริญของประเทศ
ตลอดชีวิตของเขา ติโตเปนผูทําใหประเทศยูโกสลาเวีย ซึ่งประกอบดวยชนชาติที่แตกตางกันทั้งดานเชื้อ
ชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม ใหกลับมารวมกันเปนปกแผนในยามวิกฤติ สามารถรักษาความสมบูรณ และ
เพิ่มพูนความเจริญของประเทศตลอดชีวิตเขา
“ติโต” คือชื่อที่เปนรหัสลับของคอมมูนิสต นามจริงของเขาคือ ซิป โบรซ เกิดเมื่อ ค.ศ.๑๘๙๒
บิดาเปนคนเชื้อสายโครแอต (Croat) และ มารดาเชื้อสายสโลวีน (Slovene) เขาจึงเปนชาวสลาฟใต เขามี
ความรักชาติอยางรุนแรงมาตั้งแตยังเด็กเพราะไมพอใจสภาพที่ตองอยูใตการปกครองของออสเตรีย-ฮังการี
ซึ่งเปนพวกตางเผาพันธุ

ภาคผนวก (๑๙)

ครอบครัวของติโตเปนชาวนาซึ่งไมยากจนนัก มีที่ดินของตนเองประมาณ ๒๕ ไร จึงนับวาดีกวา
ชาวนาโดยทั่วไป ติโตเปนลูกคนที่เจ็ด พอแมมีลูกเกาคน แมของเขาเกงมากและถือศาสนาคาธอลิกโดย
เครงครัด เขารักแมของเขามาก เขาทํางานหนัก ชวยทํางานทั้งนอกบานและชวยแมในบาน การไดใกลชิด
แมทําใหเขาไดเขาใจคาธอลิก ซึ่งเปนปจจัยสวนหนึ่งใหเขาเขาใจจิตใจของฝายตะวันตกซึ่งคอมมูนิสตเขา
ไมถึงและไมเคยแตะตอง ติโตตองทํางานหนักแบบเด็กชนบท บางครั้งก็ประสบความอดอยาก แตความ
งามของธรรมชาติ และความอิสระของชีวิตชนบทไดหลอหลอมใหติโตมีความรักในผืนแผนดินของตน
และกลายเปนนักสูที่ไมเคยยอทอ
แมในวัยเด็กติโตคอนขางขี้โรค แตก็มีผลการเรียนดี เขาตองออกจากโรงเรียนเมื่ออายุไดเพียง ๑๒
ป แลวเริ่มชีวิตชาวนา เมื่ออายุ ๑๕ ป ติโตไดยายเขาไปอยูในเมืองสิสัก (Sisak) เขาฝกงานชางในอูรถเปน
เวลาหลายป เขาทํางานเวลากลางวัน และเขาเรียนภาคกลางคืน จนสอบไดประกาศนียบัตรชางกล ทําให
เขาไดสัมผัสการเมืองชนชั้นกรรมกรเปนครั้งแรก ติโตใชชีวิตเปนชาง ตอมาก็เปนทหารเกณฑสองปตาม
หนาที่พลเมืองดี แลวจึงสมัครเปนทหาร ไดมีโอกาสออกแนวหนาในสงครามโลกครั้งที่ ๑ ขณะนั้นเขาเปน
เพียงนายสิบ เขาไดรับบาดเจ็บในการรบกับรัสเซีย ถูกจับเปนเชลยและนําสงโรงพยาบาลทหารแหงหนึ่ง
ในรัสเซีย แมอาการจะสาหัสมากและเกือบไมไดรับการรักษาพยาบาลเลย ติโตก็ยังโชคดีที่รอดชีวิตและได
มีประสบการณในฐานะเชลยศึกในรัสเซียเปนเวลานาน
เมื่อเกิดการปฏิวัติบอลเชวิคใน ค.ศ. ๑๙๑๗ ติโตเคยถูกฝายรัฐบาลพระเจาซารจับขังเพราะตอง
สงสัยวาเปนฝายบอลเชวิค เมื่อเขาหลบหนีไปไดก็ไปพบกับพวกเร็ดการด (Red Guards) พวกแนวหนา
ของฝายปฏิวัติ จึงทํางานในฐานะพวกเร็ดการด เมื่อพวกบอลเชวิคไดชัยชนะแลว ติโตก็เปนอิสระและตก
ลงใจกลับไปตั้งรกรากที่บานเกิดในโครแอเซียใน ค.ศ. ๑๙๒๐ พรอมดวยภรรยาชาวรัสเซีย ซึ่งพบและรัก
กันในชวงการปฏิวัติ ติโตไดประสบปญหาใหม คือถูกสงสัยวาเปนบอลเชวิคศัตรูของชาติ ติโตผูเคยอยู
รัสเซียมาหลายปไดเรียนรูวิธีการเพื่อการอยูรอดในสังคมที่เต็มไปดวยศัตรู วิธีการอยูรวมกับคนทุกชนิด
โดยใชวิชาชางกลซึ่งเปนประโยชนในทุกสังคม ไดรูศิลปะการหลบหลีกเมื่อจําเปน การเขาถึงจิตใจมนุษย
และเห็นความสําคัญของการพึ่งตัวเอง แตในขณะที่เขากลับมาบานเขาไมมีโอกาสไดใชความสามารถจาก
ประสบการณนั้นเลย เพราะตองเผชิญกับสถานการณเลวรายทางเศรษฐกิจและครอบครัวประสบมรสุม
อยางหนัก จักรวรรดิออสโตร-ฮังการีไดสลายตัวไปแลว โครแอเซียกลายมาเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรซึ่ง
ตอนหลังเรียกวา ยูโกสลาเวีย มีกษัตริยปกครอง
รัฐใหมประกอบดวยกลุมตาง ๆ ของพวกสลาฟใต มีวัฒนธรรม ความเชื่อทางศาสนาตาง ๆ กันถึง
๓ ศาสนา มีกษัตริยราชวงศชาวเซอรบปกครอง ดวยความแตกตางกันดังกลาวแลวจึงทําใหเกิดความขัด
แยงทางการเมือง ติโตไดเดินทางไปเมืองหลวงของโครแอเซีย ติโตไดเขาเปนสมาชิกสหภาพชางเหล็ก จึง
กลายเปนสมาชิกอัตโนมัติของพรรคโซเชียล เดโมแครติค (Social Democratic Party) ซึ่งไดผนวกเขาไป
ในพรรคคอมมูนิสตแหงยูโกสลาเวีย ติโตจึงกลายเปนคอมมูนิสตโดยมิไดตั้งใจ เนื่องจากเขาเคยอยูใน
รัสเซียระหวางการปฏิวัติบอลเชวิค ติโตจึงไดชื่อวาเปนผูเชี่ยวชาญในการปลุกระดมคนงาน

ภาคผนวก (๒๐)

ในการเลือกตั้งสภาผูแทนราษฎรครั้งแรกของประเทศยูโกสลาเวีย ใน ค.ศ. ๑๙๒๐ พรรคคอม
มูนิสตไดรับคะแนนเสียงเปนที่สาม แตเดือนหนึ่งตอมารัฐบาลก็ลมพรรคคอมมูนิสต เพราะถือวาพรรค
คอมมูนิสตเปนพรรคผิดกฎหมาย พวกสมาชิกพรรคถูกกวาดลาง ติโตหลบไปใชชีวิตชางเครื่องยนตใน
หมูบานนอกเมืองเปนเวลาสี่ปครึ่ง แตแลวชีวิตเงียบๆ ของติโตก็เปลี่ยนไปเมื่อไดรับการชักชวนให
จัดตั้งกระบวนการของกรรมกรเพื่อปฏิวัติ โดยเจาหนาที่ขององคการคอมินเทอรน (Comintern) ซึ่งมีหนา
ที่สงเสริมการปฏิวัตินอกแดนรัสเซีย ติโตเปนสมาชิกคณะกรรมการพรรคคอมมูนิสตใตดินของทองที่
และไมนานก็ถูกจับกุม แมศาลจะยกฟองแตก็ถูกตํารวจเพงเล็ง ติโตทํางานตามที่พรรคสั่ง เชน หาสมาชิก
ใหมใหพรรค และในที่สุดก็ทํางานธรรมดาไมได จึงตองทํางานการเมืองใตดินเต็มเวลา เขาเคยถูกจับ ถูก
พิพากษาจําคุก แตก็หนีหายตัวไปกอนจะถูกลงโทษ
การตอสูทางการเมืองของติโตทําใหเขาเปนที่สนใจของผูนําในองคการคอมมูนิสตรัสเซีย เขาจึง
ไดรับการชวยเหลือสนับสนุนจากบรรณธิการหนังสือพิมพของพรรค และหมอชาวโครแอต ซึ่งมีความรู
และประสบการณสูงกวา ติโตถูกจับและจําคุกระหวาง ค.ศ. ๑๙๒๘ ถึง ๑๙๓๔ ดวยเหตุที่เขาเคยชินอยูใน
คุก เขาไดใชเวลาศึกษาเรียนรูการเมือง ซึ่งจําเปนในการฝกแบบคอมมูนิสต โดยมีเจาหนาที่คอมินเทอรน
ลอบนําเอกสารคอมมูนิสตเขามาใหศึกษาในคุกซึ่งผูคุมไมเขมงวดนัก
เมื่อออกจากคุกแลว ในป ๑๙๓๔ เขาก็เปนตัวเก็งที่จะเลื่อนฐานะในพรรค คอมินเทอรนจัดหา
เงินใหติโตใช จัดที่อยูใหแตติโตตองหาทางหลบเลี่ยงตํารวจเอาเอง การอยูในยูโกสลาเวียเปนการเสี่ยง
อันตรายมาก เมื่อเขาไดรับมอบหมายใหไปที่กรรมการกลางพรรคคอมมูนิสตแหงยูโกสลาเวีย ที่เวียนนา
เขาจึงไดโอกาสทองที่จะออกไปทํางานจากนอกประเทศ เขาไปรายตัวที่เวียนนา อันเปนจุดที่ไมมีการถอย
กลับ เขาไดรับนามรหัสหลายชื่อตลอดเวลาที่ทํางานคอมมูนิสตอันผิดกฎหมาย แตรหัสที่ไดรับที่เวียนนา
ตอนนั้นคือ ติโต อันเปนชื่อที่ทําใหเขามีชื่อเสียง
ติโตทํางานใตดินอยางมีประสิทธิภาพใหแกกรรมการพรรคที่อยูนอกประเทศที่เวียนนา ดวยเหตุ
ที่มีประสบการณและเชี่ยวชาญในวิทยาการที่จําเปน ประกอบกับไดรับการสนับสนุนการเงินจากคอมิน
เทอรน แตเมื่อพระราชาธิบดียูโกสลาเวียถูกปลงพระชนม ผูสืบราชสมบัติเกรงวาพวกคอมมูนิสตจะฉวย
โอกาส ติโตก็อาจประสบอันตรายได ตนป ค.ศ. ๑๙๓๕ ติโตไปประจําที่มอสโคว มีโอกาสพบปะคอมมู
นิสตคนสําคัญ ๆ จากทั่วโลก และไดเห็นสตาลิน (Stalin) ในโอกาสเปดประชุมโลกครั้งที่ ๗ ของคอมิน
เทอรน ซึ่งติโตเขารวมในฐานะเลขานุการของคณะยูโกสลาเวีย การชํานาญภาษารัสเซียใหประโยชนแก
ติโตมาก เขาไดทําหนาที่ลามเมื่อคณะผูแทนเดินทางไปเยี่ยมที่ตาง ๆ
ไมนานติโตก็เรียนรูวา คอมินเทอรนเต็มไปดวยความขัดแยงสวนตัวและเลหกลตาง ๆ นานา ทั้ง
มีสายลับทุกหนทุกแหงที่พรอมจะรายงานความผิดแกนายงานชาวรัสเซีย ซึ่งปกครองคอมินเทอรนอยางไม
ปรานีและดูถูกกวดขันสมาชิกพรรคของประเทศดวยกวา ซึ่งคอมินเทอรนควรจะมีหนาที่ชวย เมื่อสตาลิน
เริ่มการกวาดลางครั้งใหญ ติโตยังอยูที่มอสโคว ปรปกษเกาๆ ของสตาลินถูกจับกุมและประหารชีวิต พวก
คอมมูนิสตที่ไมเปนชาวรัสเซียก็เริ่มถูกจับกุม
เคราะหดีที่ติโตไดรับอนุญาตใหกลับเวียนนาในเดือน

ภาคผนวก (๒๑)

ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๓๖ เลขาธิการพรรคอมมูนิสตยูโกสลาเวียซึ่งยังคงเปนคนเดิมที่ติโตไปรายงานตัวเมื่อ
ค.ศ. ๑๙๓๔ นั้น ไดถูกเรียกตัวไปมอสโคว
พรรคคอมมูนิสตยูโกสลาเวียไดยายที่ทําการไปยังปารีส ที่นี่ติโตไดทํางานอยางเต็มกําลัง แต
พรรคยังอยูนอกกฎหมายและออนแอมาก ในค.ศ. ๑๙๓๗ ติโตไดเริ่มสรางองคการใหม พยายามสรางความ
แข็งแกรงโดยรับสมาชิกใหม เขาเลือกผูรวมงานอยางระมัดระวัง สวนมากเปนผูที่ยังเยาวและเขาจะ
สามารถฝกไดดวยตนเอง การหาคนใหม การจัดงานใหม คงประสงคไมใหคอมินเทอรนระแวงสงสัยตัว
เขาดวย ผูที่เขาเลือกมีคุณสมบัติสําคัญ คือ ความภักดีตอติโตในฐานะเลขาธิการพรรค การยอมรับคําสั่ง
ใชความฉลาดและไหวพริบในการทําตามคําสั่ง และความสามารถที่จะทํางานเปนชุดปฏิบัติการ
ใน ค.ศ. ๑๙๓๗ ติโตไดรับแตงตั้งเปนทางการในตําแหนงเลขาธิการพรรคคอมมูนิสตแหงยูโกส
ลาเวีย ภัยคุกคามจากฝายนาซีของฮิตเบอรในเยอรมนี และฝายฟาสซิสตของมุสโสลินีในอิตาลี เริ่มเห็นได
ชัดในชวงป ๑๙๓๗-๑๙๓๙ ยูโกสลาเวียกําลังถูกคุกคามโดยถูกบีบอยางหนักใหเขากับฝายอักษะ (Axis)
และทําสนธิสัญญาระหวางเยอรมันกับอิตาลี ซึ่งหมายถึงการเสียเอกราชซึ่งชาวยูโกสลาเวียยอมไมได จึงมี
ผูหันมาสนับสนุนพรรคคอมมูนิสตซึ่งเปนพรรคเดียวที่ตั้งบนรากฐานเพื่อชาติยูโกสลาเวียแทๆ ในการเปน
เลขาธิการพรรคคอมมูนิสต ติโตตองประสบอุปสรรคมากมายเนื่องจากความสัมพันธกับคอมินเทอรนั้นทํา
ใหเขาอยูในระหวางอันตราย เพราะสตาลินกําลังเพงเล็งคอมมูนิสตนอกประเทศ เขาจึงมีศัตรูทั้งในมอส
โควและในหมูสมาชิกพรรคในยูโกสลาเวีย เพราะมีผูตองการตําแหนงนี้มาก ดวยถือวามีเกียรติมีชื่อเสียงมี
อํานาจและมีรายไดมากจากคอมินเทอรน
เขาถูกฝายปฏิปกษพยายามกําจัดหรือใหเขาถูกถอดออกจาก
ตําแหนง อยางไรก็ดี ติโตมีเพื่อนที่มีอิทธิพลในมอสโควชวยใหเขารอดพนจากการกวาดลางของสตาลิน
นอกจากนี้ เขายังมีความสามารถสวนตัว กลาเผชิญผูที่กลาวหาและลุกขึ้นตอสู เขามีภูมิหลังที่ถูกตองใน
ความหมายของคอมมูนิสต คือเขาเปนกรรมกรที่เกิดมาจากครอบครัวชาวนาผูยากจน เขารูภาษาที่ใชมาก
ในคอมินเทอรนอยางแตกฉาน คือภาษาเยอรมันและรัสเซีย
ในระหวางสงครามโลกครั้งที่ ๒ (ค.ศ. ๑๙๓๗-๑๙๔๕) ติโตพยายามตอสูเพื่อเอกราชอธิปไตย
ของยูโกสลาเวีย ทามกลางอุปสรรคนานัปการ ติโตเห็นไดอยางชัดเจนวา ยูโกสลาเวียถูกคุกคามจากพวก
นาซีซึ่งเขาควบคุมเศรษฐกิจของประเทศเกือบทั้งหมด แตติโตก็ไมอาจชวยประเทศของตนไดในชวงแรก
ของสงคราม เขาไดรับมอบหมายใหแปลประวัติของพรรคคอมมูนิสตซึ่งเขียนโดยสตาลิน จากภาษารัสเซีย
เปนภาษาเซอรโบ-โครแอต ซึ่งใชกันในยูโกสลาเวีย ซึ่งเปนภาระที่ลําบาก เพราะตองถูกตรวจตามิใหแสดง
ความเห็นผิดเพี้ยนไปจากลัทธิแมแตนอย จึงเปนงานสําคัญมาก ติโตเองทราบดีวาการทําภารกิจใหลุลวงไป
ดวยดีเปนหนทางเดียวที่จะหลบกลับไปประเทศของตนได ดังนั้นในชวง ๒ ปแรกของสงคราม ติโตตอง
ไปอยูมอสโควถึง ๑๑ เดือน
เมื่อติโตเดินทางจากรัสเซียกลับสูยูโกสลาเวียในเดือนมกราคม ค.ศ. ๑๙๔๐ นั้น เขาตองเสี่ยงตอ
การถูกจับมาก ตองใชหนังสือเดินทางและวีซาปลอม และเล็ดลอดเขามาดวยเสนทางวกวน โดยไดรับ
ความชวยเหลือจากเจาหนาที่คอมินเทอรนสองคนที่เดินทางไปพรอมกัน ทันที่ที่เขาถึงยูโกสลาเวียก็ไดคืน
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สูตําแหนงหัวหนาพรรคในยูโกสลาเวีย เปาหมายอันสําคัญก็คือ การทําลายรัฐบาลที่มีอยูในเวลานั้น และ
ใหรัฐบาลปฏิวัติคอมมูนิสตยึดการปกครอง ติโตไมเคยยอทอตออุปสรรคใดๆ ติโตเริ่มวางแผนโดยการ
สรางพรรคคอมมูนิสตที่สามัคคีมีวินัย เชื่อฟงกรรมการบริหารซึ่งตัวเขาเปนผูนํา ตั้งกรรมการอยางมี
ระเบียบทั่วทุกภาคของประเทศและจัดหาทุนดวยความชวยเหลือจากเพื่อนชนชั้นกลางที่ร่ํารวย และเพื่อ
รวมงานที่คุนเคยกับพวกตระกูลสูง เพราะปฏิบัติการภายในของพรรคมิไดรับการสนับสนุนจากคอมิน
เทอรนเสียแลว ติโตสามารถรวบรวมทุนดําเนินการเพื่อบรรลุเปาหมายสูงสุด คือการปฏิวัติใหยูโกสลาเวีย
เปนคอมมูนิสต
ยูโกสลาเวียไดพยายามทําตัวเปนกลางในสงครามโลกครั้งที่ ๒ แตในที่สุดรัฐบาลก็ถูกบีบบังคับ
ใน ค.ศ. ๑๙๔๑ ใหทําสนธิสัญญากับฮิตเลอร เพื่อรวมกับเยอรมนีในการบุกรัสเซีย เนื่องจากชาวยูโก
สลาเวียเกลียดชังพวกนาซีมาก รัฐบาลจึงถูกกระทํารัฐประหารโดยกลุมนายทหาร มีนายพลเอกเปน
หัวหนากระทํารัฐประหาร และเขารับตําแหนงนายกรัฐมนตรี ตามพระราชโองการของพระเจาปเตอร การ
รัฐประหารครั้งนี้ทําใหฮิตเลอรถือวายูโกสลาเวียเปนศัตรูซึ่งตองทําลายโดยเร็วที่สุด เยอรมันเริ่มโจมตี
กรุงเบลเกรดทางอากาศและบุกยูโกสลาเวียดวยยานยนต และยานเกราะจากฐานในประเทศบัลแกเรีย ภาย
ในสัปดาหเดียว ยุทธวิธีสงครามแบบสายฟาแลบและอาวุธที่มีเหนือกวาของเยอรมันก็สามารถเอาชนะ
กองทัพเล็ก ๆ ของยูโกสลาเวีย
เมื่อฝายเยอรมันไดครอบครองสวนใหญของประเทศยูโกสลาเวีย พระราชาธิบดีและรัฐบาลก็หนี
ออกนอกประเทศ ยูโกสลาเวียกําลังถูกแผนการเชือดเฉือน เพราะฮิตเลอรตองการใหประเทศยูโกสลาเวีย
ถูกลบลางจากแผนที่ ชาวยูโกสลาเวียซึ่งแตกแยกกันอยูแลวไดชวยใหแผนนี้งายขึ้น กระบวนการอุสตาซี
ไดประกาศตั้งรัฐอิสระแหงโครแอเซีย
ภายใตผูนําซึ่งอยูใตอํานาจของกองทหารเยอรมันในทางปฏิบัติ
นอกจากนั้นยูโกสลาเวียยังถูกตัดออกเปนสิบหนวย อยูในความยึดครอบของกลุมประเทศอักษะ
ฮิตเลอรไมรูนิสัยของชาวยูโกสลาเวีย การแบงแยกครั้งนี้จึงทําใหเยอรมันเสียประโยชน เพราะ
เปนการกระตุนใหเกิดการรวมตัวของชาวยูโกสลาเวียซึ่งติโตไดพยายามอยูแลว นอกจากนั้น กลุมประเทศ
อักษะที่ไดรับสวนแบงก็มิไดมีความพอใจในสวนของตนจนเกิดความไมปรองดอกกัน ติโตจึงใชความสับ
สนจากสถานการณนี้เพื่อประโยชนของตน
เมื่อฮิตเลอรเตรียมบุกรัสเซีย ติโตยังตั้งกองบัญชาการอยูที่เมืองหลวงของโครแอเซีย วันกอนที่
เยอรมันจะโจมตีเบลเกรด มีการลงนามสนธิสัญญามิตรภาพระหวางยูโกสลาเวียและรัสเซีย ซึ่งเปนเหตุ
การณที่นายินดีมาก แตในที่สุดฮิตเลอรเตรียมบุกรัสเซีย จึงถอนกําลังรบชั้นยอดออกจากยูโกสลาเวีย ติโต
พยายามตอสูโดยหวังจะไดอาวุธจากรัสเซีย แตถูกปฏิเสธ ติโตมิไดยอทอ เขาเห็นวาความสําเร็จของฝาย
คอมมูนิสตของเขาขึ้นอยูกับการตอตานการบุกรุกจากตางประเทศ ไมวาจากที่ใด เขาจึงสั่งใหพวกคอม
มูนิสตตั้งกลุมเล็ก ๆ ในทุกเมืองทุกหมูบาน สะสมอาวุธและฝกใชอาวุธ ตลอดจนการเตรียมการดานอื่น ๆ
ใหพรอมที่จะปฏิบัติตามคําสั่งไดทันที

ภาคผนวก (๒๓)

กอนที่ติโตจะยายกองบัญชาการไปเบลเกรด ผูนํารัฐโครแอเซียดําเนินนโยบายใหรัฐโครแอเซีย
เปนรัฐคาธอลิคและเปนที่อยูของชาวโครแอตเทานั้น
ทั้งนี้เปนเหตุใหชาวเซอรบในโครแอเซียซึ่งถือ
ศาสนาออรธอดอกซ จํานวนเกือบสองลานคน (ประมาณ ๑ ใน ๓ ของพลเมืองทั้งหมด) ถูกทหารอุสตาซี
ปราบปรามอยางปาเถื่อน ผูตอตานอุสตาซีไมวาจะเปนชาวยิว ชาวยิปซี ชาวโครแอต นับลานๆ ถูกฆา
อยางโหดเหี้ยมในป ค.ศ. ๑๙๔๑-๑๙๔๒
คนจํานวนมากจึงกลายเปนปรปกษตอรัฐบาล และหันมา
สนับสนุนติโตอยางมาก
เมื่อเยอรมันบุกรัสเซีย ติโตก็ไดรับคําสั่งจากมอสโควใหปฏิบัติการอยางสุดกําลัง เพื่อชวยสห
ภาพโซเวียตตอสูเยอรมันและพวกแมจะเปนคําสั่งที่ติโตรอคอย แตติโตก็ยังประสบปญหาหลายเรื่อง เชน
มีกลุมตอสู เรียกวาพวกเชตนิก (Chetniks) ปฏิบัติการเปนเอกเทศ จุดหมายหลักคือ รักษาประเพณีของ
เซอรเบียและของพระมาหากษัตริย เปนกลุมที่ชิงชังชาวโครแอตมาก เพราะถือวาชาวโครแอตทุกคนตอง
รับผิดชอบในทารุณกรรมของพวกอุสตาซี ที่ทําใหชาวเซอรบตองลมตายลงเปนจํานวนมากในโครแอเซีย
และบอสเนีย นอกจากนี้ยังเกลียดพวกคอมมูนิสตอยางเขากระดูกดํา เคยมีการพบกันเพื่อเจรจาเรื่องปฏิบัติ
การรวมหลายครั้ง แตก็ไมสําเร็จ
ติโตไดเปนผูนําฝายปารติซาน (Partisans) ซึ่งหมายถึงผูรวมกระบวนการของประชาชนเพื่อเอก
ราช ในชวงแรกติโตเสียเปรียบฝายตรงขามเพราะฝายนั้นไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลยูโกสลาเวีย และ
ไดเปนรัฐมนตรีกลาโหมของรัฐบาลพลัดถิ่น ตางแขงกันขอความชวยเหลือจากอังกฤษ ติโตพยายามที่จะ
รวมมือกับฝายเชตนิก แตก็ไมเปนผล ในที่สุดก็เกิดสงครามกลางเมือง ระหวางเชตนิกกับปารติซาน ใน
ระยะแรกฝายเชตนิกไดเปรียบเพราะไดรับการรับรองและความชวยเหลือจากฝายพันธมิตร
เนื่องจากติโตเห็นวาทางสูอํานาจ คือการสรางสรรคกระบวนการประกอบดวยชาวยูโกสลาเวีย
ลวน ๆ เพื่อตอสูกับฝายเยอรมันและพวก เขาจึงไดรับการสนับสนุนจากประชาชนทุกเชื้อชาติ เขาเคยกลาว
ในเดือนธันวาคม ค.ศ. ๑๙๔๒ องคการคอมินเทอรนถูกสตาลินยุบไป ติโตเคยคิดจะติดตอกับอังกฤษแตก็
พบกับอุปสรรคหลายอยาง เมื่อติโตผิดหวังจากรัสเซีย ติโตตองนําพวกปารติซานตอสูตามลําพัง และถูก
คุกคามอยางหนักจากฝายเยอรมัน
ตอมาอังกฤษสงนายทหารติดตอมาประเมินผลของพวกเชตนิกในยูโกสลาเวีย และไดตระหนักวา
กระบวนการของติโตมีผลในทางตรึงกองกําลังรบของเยอรมันและอิตาเลียน
ก็เริ่มใหความชวยเหลือ
สนับสนุนติโตตั้งแตปลายป ค.ศ. ๑๙๔๓ ตอมาใน ค.ศ. ๑๙๔๔ ติโตไดรับความชวยเหลือทั้งจากรัสเซีย
และฝายสัมพันธมิตร แตความชวยเหลือของรัสเซียที่ลาชาและนัอยกวาฝายสัมพันธมิตรทําใหติโตมีอิสระ
ที่จะเปนผูดําเนินสงครามเอง เขารับผิดชอบในการชี้ขาดในการปฏิบัติการทางทหารที่สําคัญทั้งหมดรวม
ทั้งการตางประเทศ จึงเปนการสรางรากฐานเพื่อเปนประมุขของประเทศในอนาคต
ในระหวางการสูรบ ติโตไมเคยทอดทิ้งทหารที่บาดเจ็บแมวากําลังฝายเยอรมันจะรุกใกลเขามา
และการลําเลียงคนเจ็บจะทําใหเคลื่อนไหวไดชาลง
กองทัพปารติซานไดมาบรรจบกับกองทัพแดงใน
ยูโกสลาเวีย รวมปลดปลอยเซอรเบีย และเขากรุงเบลเกรดพรอมกันในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ค.ศ. ๑๙๔๔

ภาคผนวก (๒๔)

กองทัพที่ทรงพลังของติโตมีประโยชนในการกูชาติ ตอรองกับฝายสัมพันธมิตรและเปนกําลังที่สําคัญที่สุด
ที่จะค้ําจุนติโตในการตอสูกับสหภาพโซเวียตเพื่อรักษาเอกราชของยูโกสลาเวีย
ในการเลือกตั้งหลังการยุติสงครามสน ค.ศ. ๑๙๔๕ ติโตไดรับคะแนนสนับสนุนอยางทวมทน
จากประชาชน โดยไดรับคะแนนกวาเกาสิบสวนรอยของผูออกเสียง การที่ติโตถูกทอดทิ้งใหดําเนินการ
ตอสูอยางโดดเดี่ยวโดยไมมีการแทรกแซงจากมหาอํานาจใดๆ กลับเปนขอสําคัญในความสําเร็จของการ
ปฏิวัติคอมมูนิสตในยูโกสลาเวีย “ดังนี้ ติโตจึงเปนผูปนคอมมูนิสต ชาตินิยม และเอกราช ใหเปนรูป
ปฏิมากรรมที่หาที่เปรียบมิได รูปการณทางการเมืองดังนี้ ซึ่งไดมาเรียกกันวา “ติโตอิซึ่ม” (Titoism) จึงแข็ง
แกรงจนสามารถผานการปะทะกับสหภาพโซเวียตภายหลังได” ๔
ติโตสิ้นชีวิตไปตามอายุขัย เมื่ออายุได ๘๘ ป ในป ๒๕๒๓ ประเทศยูโกสลาเวีย ก็คอยๆ สลาย
ลง จนกระทั่งมีสภาพแตกแยกอันยากที่จะแกไขได ดังที่เห็นในทุกวันนี้ ปจจุบันเมื่อเรามองดูบอสเนีย
เราก็คงมองดูดวยความสลดใจวา ประเทศใดก็ตามสังคมใดก็ตามที่ยอมใหทิฐิมานะ ที่ยอมใหอคติในเรื่อง
ของชนชาติ ในเรื่องศาสนา ในเรื่องของวัฒนธรรม หรือถายอมใหความรักชาติที่ไมถูกทางเขามาครอบงํา
จิตใจ และประหัตประหารกันตอไป พวกเราคนไทยนับวาโชคดีที่เกิดมาในแผนดินนี้ เกิดมาในสังคมที่
ควรจะรูจักรอมชอมกันได ในสังคมที่ยึดมั่นอยูในสถาบันอันสูงสุด และสังคมที่มีความอะลุมอลวยแบง
รับแบงสู และไมประหัตประหารซึ่งกันและกัน อันนี้เปนความเขาใจของนายอานันท ปนยารชุน ๕ วา
เหตุใดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจึงทรงสนพระราชหฤทัยกับชีวประวัติของติโต รวมทั้งผลงานในการ
รวบรวมประเทศของเขา
“เราเรียนชีวประวัติของคนเพื่อสะสมความรู และเพื่อที่จะสอนใหเราไมกระทําอะไรทั้งสังคมใน
อันที่จะกอใหเกิดความผิดพลาด ที่ประเทศอื่นเขาไดประสบมาแลวในประวัติศาสตร” ๖

๔

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว, ทรงแปล. ติโต. (อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง : กรุงเทพฯ,
๒๕๔๑), หนา ๑๒๐- ๑๒๑.
๕
ขวัญแกว วัชโรทัย “บทพระราชนิพนธแปลเรื่อง ติโต.” เขาถึงไดจาก
http://www.kanchanapisek.org.th/ (17 December 2001)
๖
เรื่องเดิม.

ภาคผนวก ฅ.
บทลิเกเรื่อง “พระมหาชนก”

ตอนสําคัญของ

บทลิเกเรื่อง พระมหาชนก๑
ตอนนางมณีเมขลามาชวยพระมหาชนก
นางมณีเมขลา๒ :
แลวรองถามวาทานนั้นเปนใคร
ประโยชนใดไยคิดผิดมนุษย

มาแหวกวายอยูกลางมหาสมุทร
ถึงที่สุดก็มิไดสิ่งใดเลย

พระมหาชนก๓ :
จงฟงกอนเถิดนางเทวี
ใจขาเพียรมานะไมละเลย
อานิสงสความเพียรไดนํามา
เกิดเปนชายหมายมั่นไมหวั่นวาง

สดับคําขานี้ชี้เฉลย
แมปลอยเฉยไมวายก็วายวาง
วายน้ําเจ็ดเพลาไมเห็นฝง
เพียรที่ตั้งบริสุทธิ์จะหยุดไย

นางมณีเมขลา :
ทานจะยังเพียรใดไรประโยชน
จะจมลงมหาสมุทรสุดกวางไกล

จะเปนโทษไปไมถึงฝงยังแหวกวาย
แมนเจาตายประโยชนใดจะไดมา

พระมหาชนก :
มนุษยเพียรพยายามทําการใด
ก็ไดเพียรพยายามตามปญญา
อันเพื่อนๆ ขาก็ตายเสียในน้ํา
ขาหนึ่งเดียวเพียรวายในวารี
ถาแมวางวายก็ไดชื่อ
ไมเบียดเบียนใจเพียรพยายาม

จะสําเร็จหรือไมใครจะวา
ก็นับวาล้ําเลิศประเสริฐดี
ดวยไมเพียรพยายามใหถึงที่
สิ้นชีวีก็จะพยายาม
ใหโลกลืออึงคะนึงคิดถึงถาม
วามนุษยสุดงามดวยความเพียร

ตอนพระมหาชนกทรงไขปริศนา
พระมหาชนก :
ทานทั้งหลายที่นั่ง
เราจะเปดปริศนา
ขุมทรัพยที่ดวงอาทิตยขึ้น
๑

โปรดจงฟงเถิดหนา
ที่เปนปญหามอบให
คือที่ยืนรับพระ

คัดจากแผนวีดิทัศนลิเกการกุศล เรื่อง พระมหาชนก. แสดง ณ ศูนยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
(กรุงเทพฯ : บริษัทบี. เค. พี. อินเตอรเนชันแนล จํากัด, พฤศจิกายน ๒๕๔๓).
๒
แสดงโดย ไชยา มิตรชัย
๓
แสดงโดย แอน จริยา มิตรชัย

ภาคผนวก (๒๖)

ขุมทรัพยอาทิตยตกนั้นนะ
ขุมทรัพยที่อยูภายใน
ขุมทรัพยภายนอกก็อยู
ขุมทรัพยไมใชภายในภายนอก
ก็คือขุมทรัพยที่อยู
ขุมทรัพยขาขึ้นขาลง
คือที่ขึ้นชางลงชาง
ขุมทรัพยที่ไมรังทั้งสี่
ปริศนาขอนี้
ขุมทรัพยโยชนหนึ่งโดยรอบ
ดังที่เราแปลแกกม
ขุมทรัพยที่ปลายงานี้
คือที่โรงเลี้ยงชาง
ขุมทรัพยในน้ําคือการ
ประชาราษฎรไมเดือดรอน
ขุมทรัพยยอดไมหมายเหตุ
ทํานุบํารุงใหรุงเรือง
อันปริศนาทุกขอ
ไหนเลาสหัสสถามธนู
แมหนักพันแรงคนยก

คือที่ยืนสงพระใชไหม
ก็อยูที่ในประตู
ขางนอกประตูออกไป
เราขอบอกใหรู
ณ ที่ประตูบานใหญ
ขอบอกบงเอยอาง
ทุกคนจงฟงเอาไว
ก็อยูที่ประตูไมทั้งสี่
ดั่งเราชี้หรือมิใช
ก็อยูที่รอบพระบรรทม
ก็เหมาะสมกันไป
กับขุมทรัพยที่ปลายหาง
นะจะขุนนางทั้งหลาย
ชลประทานประจํานคร
ทั่วนครสดใส
คือการเกษตรบานเมือง
สมเปนเมืองศิวิไลซ
กลาวมาทุกขอจะรู
ไหนเลาอยูที่ไหน
เราไมหนักอกหนักใจ

ตอนทรงอธิบายวิธีฟนฟูตนมะมวง
พระมหาชนก๔ :
จึงดํารัสตรัสดวยพระปญญา
ทานจงไดรับเอาเกาประการ
หนึ่งนําเม็ดมะมวงไปเพาะพันธุ
สามเลือกกิ่งนําปกชําไว
หานําตามาตอกิ่ง
เจ็ดตอนกิ่งใหออกรากขึ้นมากมี
ขอที่แปดอีกขอยังพอมี
จะผลิดอกออกผลไดไมอับจน
ขอที่เกาทําชีวาณูสงเคราะห

บัญชาดวยพราหมณมหาศาล
เลือกสรรมากระทําดวยตามใจ
สองนั้นถนอมรากใหงอกใหม
สี่เสียบยอดไมกับตนมีผลดี
หกนํากิ่งทาบกิ่งจริงถวนถี่
เลือกที่ดีปลูกไวไมกังวล
รมควันตนที่ไมมีผล
การเริ่มตนควรพินิจพิจารณา
ก็เห็นเหมาะควรนักเปนหนักหนา

อุตสาหะเพียรทําตามปญญา

ก็สําเร็จไดมาประโยชนครัน

๔

แสดงโดย เฉลิมชัย มาลัยนาค

ภาคผนวก ฆ.
ประมวลภาพ ส.ค.ส. พระราชทาน

ภาพ ส.ค.ส. พระราชทาน๑
ทรง “ปรุง” ดวยเครื่องคณิตกรณ
*****************

๑

คัดจาก เครือขายกาญจนาภิเษก [ออนไลน] เขาถึงไดจาก : www.kanchanapisek.or.th/

ภาคผนวก (๒๘)

บทที่บทที่บทที่ขนาด ๒๐
ชื่อบท ขนาด ๒๒ เวนขางลาง ๑๘
หัวขอขนาด ๑๘
ยอแรกขนาด ๑๖

ภาคผนวก (๒๙)

บทที่บทที่บทที่ขนาด ๒๐
ชื่อบท ขนาด ๒๒ เวนขางลาง ๑๘
หัวขอขนาด ๑๘
ยอแรกขนาด ๑๖

ภาคผนวก (๓๐)

ภาคผนวก (๓๑)

ภาคผนวก (๓๒)

ภาคผนวก (๓๓)

ภาคผนวก (๓๔)

ภาคผนวก (๓๕)

ภาคผนวก (๓๖)

ภาคผนวก (๓๗)

ภาคผนวก (๓๘)

ภาคผนวก (๓๙)

ภาคผนวก (๔๐)

ภาคผนวก (๔๑)

ภาคผนวก ง.
บทความเรื่อง “ในหลวงกับอัจฉริยภาพทางดานดนตรี”

ในหลวงกับอัจฉริยะทางดนตรี๑
ความสุขของปวงประชา คือความสุขของพระมหากษัตริย นี่คือลักษณะพิเศษของกําเนิดและพระ
ราชประวัติดานดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ผลแหงพระปรีชาสามารถดานดนตรี หาใชความ
ไพเราะของทํานองเพลงและคํารองของบทเพลงพระราชนิพนธเทานั้นไม แตเปนศิลปะแหงการผสาน
ความสัมพันธอันแนบแนนระหวางพระมหากษัตริยพระองคนี้กับประชาชนชาวไทยดวย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดทรงพระมหากรุณารับสั่งเลาเบื้องหลังการพระราชนิพนธเพลง
เปนครั้งแรกแกสมาคมดนตรีเนื่องในโอกาสที่พระราชทานเพลงพระราชนิพนธ "Echo" บรรเลงเปนปฐม
ฤกษวา
"(เพลงแรกคือแสงเทียน)... จากนั้น ฉันก็แตงขึ้นอีกเรื่อย ๆ จนบัดนี้รวมทั้งหมด ๔๐ เพลง ใน
ระยะเวลา ๒๐ ป คิดเฉลี่ยปละ ๒ เพลง ที่ทําไดก็เพราะไดรับความสนับสนุนจากนักดนตรี นักเพลงและ
นักรอง รวมทั้งประชาชนผูฟง ตางไดแสดงความพอใจ และความนิยมพอสมควร จึงเปนกําลังใจแกฉัน
เรื่อยมาขอถือโอกาสขอบใจมาในที่นี้ดวย "
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระราชนิพนธทํานองเพลง "Echo" ในปพุทธ
ศักราช ๒๕๐๙ นับเปนบทแรกที่ทรงพระราชนิพนธทํานองเพลงพรอมคํารองภาษาอังกฤษ ขณะนั้นมีพระ
ชนมพรรษา ๔๐ พรรษา
ยอนหลังไป ๔ ปกอนทรงพระราชนิพนธ "Echo" พระราชอัจฉริยภาพดานดนตรีในพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวไดปรากฏกองในนานาประเทศ ขณะที่เสด็จพระราชดําเนินเยือนประเทศสาธารณ
รัฐออสเตรียอยางเปนทางการในปพุทธศักราช ๒๕๐๗ สถาบันการดนตรีและศิลปะแหงกรุงเวียนนา (Die
Akademie fur Musik und Darstellende Kunst in Wien) ไดทูลเกลา ถวายตําแหนงอันทรงเกียรติสูงสงยิ่ง
นั่นคือ สมาชิกกิตติมศักดิ์ของสถาบันอันเกาแกแหงนี้ เนื่องจากพระปรีชาสามารถในการพระราชนิพนธ
ดนตรีเปนที่ปรากฏและนิยมชื่นชมอยางกวางขวางในหมูประชาชนชาวออสเตรีย จนกระทั่งวงดุริยางค
นีเดอร เออสเตอรไรซ โทนคันสทเลอร (Nieder Osterreich Tonkunstler) ไดอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ
ชุด "มโนราห" "สายฝน" "ยามเย็น" "มารชราชนาวิกโยธิน" และ "มารชราชวัลลภ" ออกกระจายเสียงทาง
สถานีวิทยุของรัฐบาล ถายทอดไปทั่วดินแดนแหงดนตรีคลาสสิกอันลือชื่อของทวีปยุโรป

๑

โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดําริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.
“ในหลวงกับอัจฉริยะทางดนตรี”. พระราชอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช. [ออนไลน]. เขาถึงไดจาก : kanchanapisek.or.th/ (15 December 2001).

ภาคผนวก (๔๓)

และหากจะยอนหลังไปอีกครั้งหนึ่ง ในปพุทธศักราช ๒๕๐๓ เมื่อเสด็จพระราชดําเนินเยือน
ประเทศสหรัฐเอมริกา พระปรีชาสามารถดานดนตรีแจสในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดปรากฏเลื่อง
ลือไปทั่วประเทศอันเปนศูนยกลางดนตรีรวมสมัยประเภทนี้ดวย ทรงเขารวมบรรเลงดนตรีโดยมิไดเตรียม
พระองคมากอน ทรงพระราชนิพนธทํานองเพลงขึ้นอยางฉับพลัน และยังทรงบรรเลงโตตอบกับนักดนตรี
แจสชาวอเมริกันอันลือนามอีกดวย บรรยากาศอันเปนกันเองที่มิไดเตรียมการลวงหนาเชนนี้เปนที่นิยม
ยกยองของชาวอเมิรกันเปนอยางยิ่ง สถานีวิทยุเสียงแหงอเมริกา ไดเชิญบทที่พระราชทานสัมภาษณพิเศษ
เปนภาษาอังกฤษ พรอมทั้งดนตรีที่ทรงรวมบรรเลงออกกระจายเสียงทางสถานีวิทยุไปทั่วโลกดวย นับเปน
สวนหนึ่งที่ชวยในการกระชับมิตรภาพครั้งสําคัญครั้งแรกระหวางไทยกับสหรัฐในยุคนั้น
๔๐ ปไดผานไปหลังจากที่ทรงพระราชนิพนธ "แสงเทียน" เปนเพลงแรกในปพุทธศักราช
๒๔๘๙ ปจจุบันมีเพลงพระราชนิพนธ รวมทั้งสิ้น ๔๓ เพลง อาจกลาวไดวาบทเพลงพระราชนิพนธตางๆ
ไดกลายเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของชีวิตคนไทย อาทิเชนในวงการบันเทิง บทเพลงพระราชนิพนธ คือ
ทํานองเพลงอันไพเราะที่ทุกคนรูจักดีและสามารถรองเพลงไดขึ้นใจ ในปจจุบัน "พรปใหม" ไดกลายเปน
เพลงประเพณี ในวันสงทายปเกาและตอนรับปใหมของคนไทย ในสถาบันการศึกษาระดับสูงของประเทศ
"มหาจุฬาลงกรณ" "ธรรมศาสตร" และ "เกษตรศาสตร" ไดกลายเปนเพลงอันศักดิ์สิทธิ์ประจํามหาวิทยาลัย
อันเกาแกทั้งสามแหง และในวงราชการทหาร "มารชราชวัลลภ" และ "มารชธงชัยเฉลิมพล" ไดกลายเปน
แบบฉบับของดนตรีมารชที่ใชบรรเลงประจําปในพระราชพิธีอันสําคัญยิ่งของชาติคือ พระราชพิธีปฏิญาณ
ตนและตรวจพลสวนสนามของทหารรักษาพระองค เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
จากลักษณะพิเศษตางๆ ของเพลงพระราชนิพนธนี้อาจกลาวไดวาบทพระราชนิพนธทั้ง ๔ เพลงนี้
ตางสะทอนถึงสะทอนถึงพระราชประวัติตั้งแตทรงพระเยาว ตลอดจนพระราชกรณียกิจนานัปการที่ได
ทรงปฏิบัติตั้งแตเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ
เปนพยานแหงความสัมพันธอันแนบแนนระหวางพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวและประชาชนชาวไทยตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน เปนเครื่องยืนยันวาความสุขของปวง
ประชาคือ ความสุขของพระมหากษัตริยพระองคนี้

ความสนพระราชหฤทัยดานดนตรี
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว สนพระราชหฤทัยดนตรีมาตั้งแตยังทรงพระเยาว ทรงอานหนังสือ
เกี่ยวกับการดนตรีตั้งแตทรงศึกษาอยูที่ประเทศสวิตเซอรแลนด ทรงไดรับการฝกฝนตามแบบฉบับการ
ศึกษาวิชาดนตรีอยางแทจริงคือการเขียนโนตและบรรเลงแบบคลาสสิก มีพระอาจารยถวายคําแนะนําอยาง
เขมงวดนานกวา ๒ ป หลังจากทรงฝกหัดดนตรีขั้นพื้นฐานไดนานพอสมควรแลว จึงเริ่มสนพระราช
หฤทัยทรงดนตรีไปในแนวแจส (Jazz) ทรงศึกษาประวัตินักดนตรีที่มีชื่อเสียงและทรงเปรียบเทียบฝมือ
การเลนดนตรีตาง ๆ จากแผนเสียงที่บรรเลงโดยนักดนตรีเหลานั้น แลวจึงทรงบรรเลงสอดแทรกพรอมกับ
แผนเสียงของนักดนตรี ที่มีชื่อเสียงตามสไตลที่โปรด เชน สไตลการเปาโซปราโน แซกโซโฟน ของ

ภาคผนวก (๔๔)

ซิดนี่ เบเซ (Sydney Bechet) ออโต แซกโซโฟน ของจอหนนี่ ฮอดเจส (Johny Hodges) เปยโน และ
วงดนตรีของดยุค เอลลิงตัน (Duke Ellington) เปนตน
ยามที่ทรงวางจากการศึกษาก็ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหบรรดานักเรียนไทยในประเทศสวิต
เซอรแลนดไปรวมสโมสรสังสรรค ณ พระตําหนักวิลลาวัฒนา และรวมทรงดนตรีดวยอยางสําราญพระ
ราชหฤทัย เมื่อเสด็จฯ ประทับที่สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงปารีสเปนการสวนพระองคก็ไดพระราช
ทานพระมหากรุณาธิคุณรวมทรงดนตรีกับนักเรียนไทยที่กําลังศึกษาอยูที่ประเทศฝรั่งเศส การที่ทรงใช
ดนตรีวงสมัครเลนเปนสื่อสรางบรรยากาศและความสัมพันธที่สนุกสนานและเปนกันเองเชนนี้ ไดกลาย
เปนผลประโยชนอเนกอนันตในเวลาตอมา คือการประสานความรวมมือระหวางองคพระมหากษัตริยกับ
บุคคลในวงการตางๆ เพื่อสรางสรรคงานสาธารณประโยชนนานาประการแกประเทศชาติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรีเปนพิเศษ
เครื่องดนตรีที่
โปรดคือ เครื่องเปาแทบทุกชนิด เชน แซกโซโฟน คลาริเน็ต และทรัมเปต ทั้งยังทรงกีตารและเปยโนได
อีกดวย นอกจากนี้ทรงเลนดนตรีรวมกับวงดนตรีไดทุกวงทั้งไทยและตางประเทศ ทรงเขาบรรเลงรวมกับ
วงดนตรีนั้น ๆ ได ไมวาวงดนตรีนั้นจะมีแนวการเลนแบบใด สําหรับวงดนตรีแจสนั้น ยังทรงดนตรีไดทั้ง
ชนิดมีโนตและไมตองมีโนต เมื่อถึงตอนเดี่ยว (Solo) ทรงสามารถใชปฏิภาณเลนเดี่ยวไดอยางยอดเยี่ยม
ศัพททางดนตรีเรียกวา การเดี่ยวแบบ "Solo adlip" ซึ่งถือวายาก เพราะนักดนตรีจะตองแตงเนื้อหาขึ้นโดย
ฉับพลัน แตใหอยูในกรอบของจังหวะและแนวเพลงนั้น พระราชอัจฉริยภาพทางดนตรีนั้นถึงขั้นที่ทรง
คลาริเน็ตและแซกโซโฟนบรรเลงไดอยางคลองแคลว และสามารถบรรเลงโตตอบไดอยางครื้นเครงกับ
นักดนตรีตาง ๆ ที่มีชื่อเสียงของโลก เชน เบนนี่ กูดแมน (Benny Goodman) แจก ทีการเดน (Jack
Teagarden) นักตีระนาดเหล็กสากล ไลออเนล แฮมพตัน (Lionel Hampton) นักเปาทรัมโบน และ สแตน
เก็ตส (Stan getz) นักเปาเทนเนอร แซกโซโฟน เมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินเยือนนครนิวยอรคประเทศ
สหรัฐอเมริกา เมื่อปพุทธศักราช ๒๕๐๓ นักดนตรีที่มีชื่อเสียงของโลกเหลานั้นลวนถวายการยกยองพระ
บาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในฐานะที่ทรงเปนนักดนตรีแจสที่มีอัจฉริยภาพสูงสง
ผูใกลชิดเบื้องพระยุคลบาท และผูที่เคยไดรวมเลนดนตรีกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเลาถึง
พระราชอัจฉยริภาพในการพระราชนิพนธเพลงวา ทรงแตงเพลงไดทุกแหง บางครั้งไมจําเปนตองใชเครื่อง
ดนตรีชวย ครั้งหนึ่งทรงเกิดแรงบันดาลพระทัยหยิบฉวยซองจดหมายไดก็ทรงตีเสน ๕ เสน แลวทรงเขียน
โนตทํานองเพลงขึ้นโดยฉับพลัน เชน "เราสู" เปนตน
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กําเนิดวงดนตรีกิตติมศักดิ์ : ลายคราม อ.ส. วันศุกร และสหายพัฒนา
ซีวิงลายคราม
ซีวิงลายคราม
หนึ่งสองสามสี่
อาวไมเปา
ชู ชู ชู ชู ชู

ตองไมแสดงรุมราม
ตองไมแสดงรุมราม
อาวไมสี หนึ่งสองสามสี
ซีวิงลายคราม
....................................
"ศุกรสัญญลักษณ"

ดนตรีประเภทที่โปรดนั้น คือ ดนตรีแจส ดิ๊กซีแลนด (Dixieland Jass) ซึ่งเปนสไตลชาวอเมริกัน
แหงเมืองนิวออลีนส หลัง พ.ศ. ๒๔๕๙ (ค.ศ. ๑๙๑๖) เปนแจสที่มีจังหวะตื่นเตนครึกครื้นและสนุกสนาน
เราใจ เปดโอกาสใหผูเลนระบายอารมณและความรูสึกออกมาเปนทํานองเพลงไดอยางเสรี นอกจากนี้ยัง
ตั้งวงไดงาย เพราะใชเครื่องดนตรีไมกี่ชิ้นก็สามารถเลนได เหมาะสําหรับนักดนตรีสมัครเลนที่จะจับกลุม
ตั้งวงขึ้นในหมูมิตรสหายที่คุนเคยไดเปนอยางดี วงดนตรีในยุคเริ่มแรงที่ตั้งขึ้นในพระที่นังอัมพรสถาน คือ
"วงลายคราม" นักดนตรีลวนเปนพระราชวงศผูใหญ ผูที่ทรงคุนเคยตั้งแตครั้งทรงพระเยาว อาทิเชน
หมอมเจาวิมวาทิตย รพีพัฒน หมอมเจาแววจักร จักรพันธุ หมอมหลวงเดช สนิทวงศ หมอมเจากมลสาน
ชุมพล หมอมเจาชุมปกบุตร ชุมพล หมอมหลวงอุดม สนิทวงศ หมอมราชวงศพงศอมร กฤดากร หมอม
ราชวงศเสนีย ปราโมช นายสุรเทิน บุนนาค และหมอมหลวงประพันธ สนิทวงศ นักรองก็มี หมอมเจา
มูรธาภิเศก โสณกุล และหมอมเจาขจรจบกิติคุณ กิติยากร เปนตน การบรรเลง "วงลายคราม" จึงเปน
โอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงสังสรรคในหมูผูที่ทรงคุนเคยอยางสนุกสนาน สมาชิกทาน
หนึ่งเลาวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีน้ําพระราชหฤทัยเปยมดวยพระมหากรุณาธิคุณ เพราะสมาชิก
ของวงมิใชนักดนตรีอาชีพจึงไมชํานาญและมักเลนดนตรีผิดๆ ถูก ๆ เปนที่ขบขันยิ่งนัก แตไมทรงเห็นเปน
เรื่องสําคัญกลับพอพระราชหฤทัยที่จะแนะนํา ทรงทําหนาที่ "เอาใจ" นักดนตรีสมัครเลนรุน "ลายคราม"
เหลานั้น ใหเปนที่ครื้นเครงอยูเสมอ บอยครั้งที่ "วงลายคราม" บรรเลงอยางไมยอมหยุด ครั้งหนึ่งขณะที่
ประทับอยู ณ พระราชวังไกล กังวง หัวหิน "วงลายคราม" ก็ไดแสดงฝมือบรรเลงดนตรีตลอดคืน และเมื่อ
รุงอรุณของวันใหมนักดนตรีก็ลุกขึ้นตั้งแถว บรรเลงเพลงเดิน ชายหาดเพื่อรับลมทะเลและแสงอาทิตยยาม
เชาอยางครึกครื้นเปนที่สนุกสนานยิ่ง
ระหวางที่ประทับอยู ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ไดโปรดเกลา ฯ ใหจัดตั้งสถานี
วิทยุ อ.ส. อัมพรสถาน ขึ้นในปพุทธศักราช ๒๔๙๕ เพื่อใหเปนสื่อกลางที่ใหความบันเทิงและสาระ
ประโยชน ในดานตาง ๆ สําหรับรายการเพลงสากล "วงลายคราม" ไดมีโอกาสไปสงวิทยุกระจายเสียงรวม
กับวงดนตรีตาง ๆ เชน วงดนตรีเกษตร ซึ่งมีหมอมเจาจักพันธเพ็ญศิริ จักรพันธ ทรงเปนผูอุปถัมภวง มีนัก
ดนตรีตาง ๆ เขาไปสงกระจายเสียงเปนที่สนุกสนาน ตอมาไดโปรดเกลา ฯ ใหนักดนตรีรุนหนุม ๆ มาเลน
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ปนกับรุนลายคราม ซึ่งเลนดนตรีไมคอยไหวตามอายุ ดวยเหตุนี้จึงเกิดวงดนตรี "อ.ส. วันศุกร" ขึ้น ปจจุบัน
สถานี วิทยุ อ.ส. ไดยายมาตั้งอยูในบริเวณสวนจิตรลดา
ลักษณะพิเศษของ "วงดนตรี อ.ส. วันศุกร " นี้คือ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรวมบรรเลงกับ
สมาชิกของวง ออกอากาศกระจายเสียงทางสถานีวิทยุเปนประจําทุกวันศุกร เปนการเปดโอกาสใหพสก
นิกรไดติดตอกับพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดงายขึ้น ทรงจัดรายการเพลงและทรงเลือกแผนเสียงเองใน
ระยะแรก บางครั้งก็โปรดเกลาฯ ใหมีการขอเพลงดวยและจะทรงรับโทรศัพทดวยพระองคเอง ในชวงเวลา
เมื่อ ๒๐ ปกอน ขณะที่สถานีโทรทัศนยังไมมีบทบาททางการบันเทิงมากเชนในปจจุบันนี้ "วงดนตรี อ.ส.
วันศุกร " จึงมีสวนสรางความรื่นเริงในหมูประชาชนผูสนใจในยุคนั้นเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้เมื่อเกิดการณ
มหาวาตภัยแหลมตะลุมพุก ไดอาศัยวงดนตรี อ.ส. ประกาศชักชวนประชาชนบริจาคทรัพย สิ่งของ ฯลฯ
ชวยผูประสบภัย ทายสุดจึงกําเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะหในพระบรมราชูปถัมภ
สมาชิกของวงดนตรี อ.ส. วันศุกร ไดแก หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช หมอมหลวงประพันธ
สนิทวงศ นายอุทิศ ทินกร ณ อยุธยา หมอมหลวงเสรี ปราโมช หมอมหลวงอัศนี ปราโมช นายแมนรัตน
ศรีกรานนท นายไพบูลย ลีสุวัฒน นายเสนอ ศุขบุตร นายเดช ทิวทอง นายถาวร เยาวขันธ นายสุวิทย
อังสวานนท นายนนท บูรณสมภพ นายกวี อังสวานนท นาวาอากาศเอก อภิจิตร สุขจันทร นายอวบ
เหมะรัชตะ สวนนักรอง ไดแก คุณหญิงสาวิตรี ศรีวิสารวาจา คุณหญิงจามรี สนิทวงศ ณ อยุธยา คุณกัญดา
ธรรมมงคล ทานผูหญิงสุวรี เทพาคํา คุณจีรนัท ลัดพลี และคุณพัลลภ สุวรรณมาลิก เปนตน
บทบาทที่สําคัญอีกประการหนึ่งของวงดนตรี อ.ส. วันศุกร คือ บรรเลงในงาน "วันทรงดนตรี"
ตามที่มหาวิทยาลัยตางๆ ไดกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ เพื่อทรงสังสรรครวมกับนิสิตนักศึกษาเปนการสวน
พระองค ซึ่งไดดําเนินตอเนื่องเปนเวลานานกวาสิบป ในปจจุบันเมื่อทรงมีพระราชกรณียกิจเพิ่มขึ้นอยาง
มากมาย ประเพณีวันทรงดนตรีจึงไดยกเลิกไป อยางไรก็ตามไดทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหวงดนตรี
จากสถาบันตาง ๆ ทั้งราชการและเอกชน รวมทั้งนักเรียนและนิสิตนักศึกษาหมุนเวียนกันมาบรรเลงดนตรี
เปนประจํา ณ สถานีวิทยุ อ.ส. สวนจิตรลดา ความสนพระราชหฤทัยและพระมหากรุณาธิคุณสนับสนุน
ทางดานดนตรีดังกลาวนี้ มีสวนสําคัญทําใหหนวยงานทั้งราชการและเอกชนมีการพัฒนาวงดนตรีของตน
ใหดีขึ้น และเปนการใหกําลังใจแกนักดนตรีทั้งหลายใหขยายผลงานแพรหลายตอไปดวย อาทิเชน ชมรม
ดนตรีโรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ซึ่งไดเขามาบรรเลงเพลงออกกระจายเสียงเปนประจํานานกวา
๒๐ ปแลว บางครั้งก็จะเสด็จ ฯ ลงมาทอดพระเนตร และแนะการเลนดนตรีแกนักเรียนนายรอยที่เลน
"เพี้ยน" ดวยความประหมาดวย ดังนั้น จึงไมนาแปลกใจวา นักดนตรีหนุมชาว จ.ป.ร. เหลานั้นแทบจะไม
ยอมหลับนอนเพื่อซอมเพลงพระราชนิพนธที่งายที่สุดใหดีที่สุด กอนที่จะเขาวังเปนครั้งแรกในชีวิต ภาย
หลังปรากฏวานักดนตรี จ.ป.ร. หลายคนไดมีโอกาสกลับมาเฝาฯ อีก เชน อดีตหัวหนาวงผูหนึ่งไดมาถวาย
งานในฐานะราชองครักษ และสมาชิกอีกหลายทานไดรับพระราชทานยศถึงชั้นพลเอกแหงกองทัพบก
พระปรีชาสามารถในดานการเปน "ครู" นั้นจะเห็นไดจากการที่ทรงตั้งแตรวง "สหายพัฒนา" ใน
ปพุทธศักราช ๒๕๒๙ โดยรวบรวมจากผูที่ปฏิบัติราชการใกลชิดเบื้องพระยุคลบาทและโดยเสด็จ ฯ ใน
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การพัฒนาภูมิภาคตางๆ เปนประจํา เชน นักเกษตรหลวงคณะแพทยอาสาสมัคร ขาราชบริพารในพระองค
ราชองครักษ ตลอดจนเจาหนาที่หนวยรักษาความปลอดภัย ซึ่งสวนใหญไมเคยเลนดนตรีมากอน แตหลัง
จากที่ทรงใชกลวิธีพิเศษสวนพระองค โดยพระราชทานเวลาฝกสอนเพียงเล็กนอย ในชวงเวลาทรงออก
พระกําลังในตอนค่ําของทุกๆ วัน ก็ทรงตั้งแตรวงนี้ขึ้นสําเร็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงเปนสมาชิกสมัครเลนพระองคแรกของวงนี้ แตรวง "สหายพัฒนา" สามารถบรรเลงดนตรีไดใน
โอกาสพิเศษตาง ๆ นับวาเปนประโยชนในการชวยกระชับความสัมพันธในหมูนักพัฒนาอาสาสมัครของ
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริไดดีอีกรูปแบบหนึ่ง
ความสนพระราชหฤทัยที่จะศึกษาและคนควาอยางลึกซึ้งดานดนตรี จะเห็นไดจากการที่ทรงนํา
วิธีการบันทึกเสียงสมัยใหม ที่สามารถบันทึกเสียงไดเปนชอง (sound track) มาใชในการปรับปรุงวิธีการ
เลนดนตรี และคุณภาพในการบันทึกเสียง ดวยวิธีการนี้ จึงสามารถทรงเลนเครื่องดนตรีไดหลายชิ้นใน
เพลงเดียวกัน เมื่อบันทึกเสียงเรียบรอยแลว ก็จะทรงเปดเทปฟงทบทวนอยางละเอียดเพื่อวิจารณการ
บรรเลงในแตละครั้ง พรอมทั้งแกไขและบันทึกเสียงใหมใหดีขึ้น ดวยเหตุนี้จึงทรงมีความเชี่ยวชาญใน
เทคนิคการบันทึกเสียง ตลอดจนการใชเครื่องมือกลไกอีเลคโทรนิคสอันทันสมัยที่เกี่ยวกับการดนตรีดวย
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใฝพระราชหฤทัยในการทรงดนตรีเปนกิจวัตร ทรงซอมดนตรีเปน
ประจําทุกค่ําวันศุกรและวันอาทิตย รวมกับนักดนตรีวง อ.ส. วันศุกร ณ สถานีวิทยุ อ.ส. และเกือบทุกเย็น
กับวงสหายพัฒนา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา เครื่องดนตรีทุกชิ้นทรงเก็บรักษาอยางดี ทรงทําความ
สะอาดดวยพระองคเอง และเมื่อเสียก็มักจะทรงแกไขดวยพระองคเอง หรือพระราชทานคําแนะนําและวิธี
การแกแกนายชางทหารอากาศที่โปรดเกลา ฯ ใหรับไปแกไข
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธทํานองเพลง ตั้งแตยังทรงเปนสมเด็จพระอนุชา
ธิราช รวมบทเพลงพระราชนิพนธทั้งสิ้น ๔๓ เพลง เพลงที่ทรงพระราชนิพนธทํานอง แลวจึงใสคํารอง
ภาษาอังกฤษดวยพระองคเอง มี ๕ เพลงคือ "Echo" "Still on My Mind" "Old-Fashioned Melody" "No
Moon" และ "Dream Island " นอกจากนี้มี ๒ เพลงที่ทรงพระราชนิพนธทํานองขึ้นภายหลังใสในคํารอง
คือ "ความฝนอันสูงสุด" และ "เราสู" ผูที่โปรดเกลาฯ ใหแตงคํารองประกอบเพลงพระราชนิพนธมีหลาย
ทาน ไดแก หมอมเจาจักรพันธเพ็ญศิริ จักรพันธุ ศาสตราจารย ทานผูหญิงนพคุณ ทองใหญ ณ อยุธยา
ศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ ณ นคร ทานผูหญิงสมโรจน สวัสดิกุล ณ อยุธยา นายจํานงราชกิจ (จรัล บุณยะ
รัตพันธุ) หมอมราชวงศเสนีย ปราโมช และทานผูหญิงมณีรัตน บุนนาค เปนตน
ในยุคแรก หลังจากที่เพลงพระราชนิพนธมีทํานองและคํารองสมบูรณแลว จะทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหครูเอื้อ สุนทรสนาน นําไปบรรเลงในวงดนตรีกรมโฆษณาการหรือวงสุนทราภรณ อันเปน
วงดนตรีที่ทันสมัยที่สุดในยุคนั้นตามกาละเทศะอันควร เพื่อใหแพรหลายทั่วไปปรากฏวาหลายเพลงกลาย
เปนเพลงยอดนิยมทั้งในในหมูชาวไทยและชาวตางประเทศ
เพลงพระราชนิพนธแตละเพลงนี้น ลวนแสดงออกถึงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวดังเชน "ยามเย็น" พระราชทานแกสมาคมปราบวัณโรค เพื่อนําออกแสดงเก็บเงินบํารุงการกุศล

ภาคผนวก (๔๘)

"ใกลรุง" บรรเลงเปนปฐมฤกษในงานของสมาคมเลี้ยงไกแหงประเทศไทย "ยิ้มสู" พระราชทานแกโรง
เรียนสอนคนตาบอด "ลมหนาว" พระราชทานในงานประจําปของสมาคมนักเรียนเกาอังกฤษในพระบรม
ราชูปถัมภ "Kinari Suite" พระราชทานเพื่อใชประกอบการแสดงระบําบัลเลตชุดมโนราห เพื่อหารายได
สมทบทุนสภากาชาดไทย "พรปใหม" พระราชทานแกพสกนิกรเนื่องในวันปใหม "เกิดเปนไทยตายเพื่อ
ไทย" " ความฝนอันสูงสุด" และ "เราสู" พระราชทานแกผูปฏิบัติหนาที่เพื่อประเทศชาติ นอกจากนี้มีเพลง
ที่พระราชทานเปนเพลงประจํามหาวิทยาลัย
คือ "มหาจุฬาลงกรณ"
"ธรรมศาสตร" และ
"เกษตรศาสตร" และพระราชทานแกหนวยทหารตาง ๆ คือ "ธงชัยเฉลิมพล" "มารชราชวัลลภ" และ
"มารชราชนาวิกโยธิน"
ทํานองเพลงพระราชนิพนธ
"จุดเทียนบวงสรวงปวงเทพเจา
สวดมนตค่ําเชาถึงคราวระทมทน
โอชีวิตหนอลวนรอความตายทุก
คน หลีกไปไมพนทุกขทนอาทร
รอนใจ"
"แสงเทียน"

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธ "แสงเทียน" เปนเพลงแรกในแนวของเพลงบ
ลูส ซึ่งเปนประเภทหนึ่งของดนตรีแจส นักขาวชาวอเมริกันไดกราบบังคมทูลถามวา พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว ทรงเปนนักดนตรีแจสจริงหรือไม และโปรดดนตรีประเภทใดมากที่สุด มีพระราชดํารัสตอบวา
"ดนตรีเปนสวนหนึ่งของขาพเจา จะเปนแจสหรือไมใชแจสก็ตาม ดนตรีลวนอยูในตัวคนทุกคน เปนสวน
ที่ยิ่งใหญใน ชีวิตคนเรา สําหรับขาพเจา ดนตรีคือสิ่งประณีตงดงามและทุกคนควรนิยมในคุณคาของดนตรี
ทุกประเภท เพราะวาดนตรีแตละประเภทตางก็มีความเหมาะสมตามแตโอกาสและอารมณที่ตางๆ กันไป
เมื่อพูดถึงการเลนดนตรีก็ตางกันอีก ถาขาพเจาเลนเพลงคลาสสิก และมีใครทําเสียงดังอยางงี้ ก็
เปนการรบกวน เพราะวาดนตรีคลาสสิกตองเลนอยางตั้งใจจริงจัง ขาพเจาไมไดพักผอนเทาไรนัก ตองคอย
ระวังไมใหผิดโนต และไมใหใครมารบกวนขาพเจา ถาหากวาขาพเจาตองเลนเพลงแจส ก็ดีกวา เพราะวา
ขาพเจาเลนทํานองไดตามใจชอบ ตามที่รูสึกในขณะนั้น ตามแตอารมณและความนึกคิดของขาพเจาจะพา
ไป ถาใครจะมาทําเสียงดังเวลานั้น ขาพเจาก็ถือวาเปนเสียงประกอบ และถาขาพเจาเลนผิดโนตก็เทากับวา
ขาพเจาแตงทํานองนั้นขึ้นเองในปจจุบัน"
เพลงที่ทรงพระราชนิพนธสวนใหญขณะประทับอยู ณ ประเทศสวิตเซอรแลนด และเมื่อเสด็จฯ
นิวัติพระนครใหมๆ นั้นเปนเพลงในแนว "บลูส" (Blues) ซึ่งเปนสไตลหนึ่งของดนตรีแจส ที่เริ่มเปนที่
นิยมในสหรัฐตั้งแตราวป พ.ศ. ๒๔๔๓ (ค.ศ. ๑๙๐๐) เสียงโนตที่แปรงหูในแนวบลูส และชวงจังหวะที่ขัด

ภาคผนวก (๔๙)

ธรรมชาติของเพลงในบางครั้ง ไดสรางมิติใหมใหแกวงการเพลงในยุคนั้น ความรูสึกของการขัดแยงของ
เสียงและจังหวะนี่เอง ที่ทําใหดนตรีแจสมีรสชาติตื่นเตนแตกตางไปจากแนวทางดนตรีดั้งเดิมของโลก
ตะวันตก อาจจะเปนธรรมชาติที่แทจริงของมนุษย ที่ตองการใฝหาประสบการณตาง ๆ เพื่อความสมบูรณ
ของชีวิตจึงทําใหเพลงแจสไดรับความนิยมและพัฒนาอยางกวางขวางในเวลาตอมา และสําหรับนักดนตรี
บางคนนั้น คุณคาของดนตรีมิไดอยูที่ความไพเราะระรื่นหูของจังหวะหรือความออนหวานของทวงทํานอง
อยางเดียว แตแทที่จริงแลวคือความรูสึกทาทายที่เกิดจากเสียง "บลูส" ที่แปลกใหม และจังหวะแจสที่ขัด
แยงเราใจ ความขัดแยงในบางครั้งก็อาจเตือนมนุษยใหเขาใจถึงความจริงของชีวิตได เปรียบไดกับความ
ทุกขของมนุษยที่บางครั้งทําใหชีวิตมีความหมายอยางประหลาด เพราะความทุกขชุบชีวิต ใหจิตใจเขมแข็ง
และชุบวิญญาณใหแข็งแกรงมากกวาความสุขอันผิวเผินและไมจีรัง เพลงบลูสที่รําพันถึงความโศกเศรา
และคับแคนใจจึงแฝงไวดวยคติธรรมของชีวิตจริงอยูดวยเสมมอ ดังเชน บทพระราชนิพนธ "ชะตาชีวิต"
ทรงพระราชนิพนธเพลงนี้ขณะที่เสด็จ ฯ ไปทรงศึกษาตอที่ประเทศสวิตเซอรแลนด หลังจากที่เสด็จขึ้น
เสวยราชสมบัติแลวในป พ.ศ. ๒๔๘๙ ทํานองเพลงอันเรียบงายที่อาศัยการดําเนินเสียงประสานของ
คอรดบลูส จํานวน ๑๒ หอง ซึ่งเรียกวา "Blues Progression" เปนหลักสําคัญในการพระราชนิพนธเพลง
ประเภทนี้
นอกจากนี้ยังมีเพลงที่ทรงพระราชนิพนธในชวงนี้อีก คือ "ดวงใจกับความรัก" และ "อาทิตยอับ
แสง" ซึ่งมีลักษณะทวงทํานองที่ตางไปจากบลูสรุนแรก ๆ คือ ทรงเปลี่ยนทํานองใหระดับเสียงมีชวงกวาง
ขึ้น และ ทรงพระราชนิพนธใหทํานองมีลีลาเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ประกอบกับผูประพันธคํารองภาษา
ไทยใสคํารองไดอยาง "นารัก" ทําใหเพลงทั้งสองเพลงนี้มี "ชีวิตชีวา" เพิ่มขึ้น และแตกตางจากเพลงไทย
สากลในยุคเดียวกัน
บทพระราชนิพนธ "สายฝน" เปนตัวอยางหนึ่งที่สะทอนใหเห็นพระปรีชาสามารถของพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัว ในการที่ทรงมีจินตนาการสรางทํานองใหแตกตางกันหลายประเภทไดอยางไพเราะ
ไมซ้ําแบบผูใด และการที่เลือกใชลีลาที่สงางามแตออนโยนของจังหวะวอลซ ทําให "สายฝน" ซึ่งเปนบท
พระราชนิพนธลีลาวอลซเพลงแรก ติดอันดับเพลงลีลาศยอดนิยมของเมืองไทยในยุคนั้น
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงเลาถึง "ความลับ" ของเพลงสายฝนดังนี้
"... เมื่อแตงเปนเวลา ๖ เดือน หมอมเจาจักรพันธฯ ไดเขียนจดหมายมาถึง บอกวามีความปลาบ
ปลื้มอยางหนึ่ง เพราะไปเชียงใหม เดินไปตามถนนไดยินเสียงคนผิวปากเพลงสายฝน ก็เดินตามเสียงไปเขา
ไปในตรอกซอยแหงหนึ่ง ก็เห็นคนกําลังซักผาแลวก็มีความราเริงใจ ผิวปากเพลงสายฝนและก็ซักผาไป
ดวย ก็นับวาสายฝนนี้มีประสิทธิภาพสูงซักผาไดสะอาด...ที่จริงความลับของเพลงมีอยางหนึ่ง คือเขียนไป
๔ ชวง แลวก็ ชวงที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ เสร็จแลวเอาชวงที่ ๓ มาแลกชวงที่ ๒ กลับไป ทําใหเพลงนี้มีลีลา
ตางกันไป... เปน ๑ ๓ ๒ ๔..."
เพลงพระราชนิพนธลีลาวอลซอื่นๆ คือ "เทวาพาคูฝน" "แกวตาขวัญใจ" "ลมหนาว" "ค่ําแลว"
และ "ความฝนอันสูงสุด"

ภาคผนวก (๕๐)

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีความรูอยางแตกฉานในทฤษฏีการประพันธ ทรงเปนผูนําใน
ดานการประพันธทํานองเพลงสากลของเมืองไทย โดยใสคอรดดนตรีที่แปลกใหมและซับซอน ทําใหเกิด
เสียงประสานที่เขมขนในดนตรี เมื่อประกอบกับลีลาจังหวะเตนรําที่หลากหลาย ทําใหบทพระราชนิพนธ
บรรเลงไดอยางไพเราะ หลายบทกลายเปนเพลงอมตะของไทยในปจจุบัน
นอกจากนี้ยังทรงมีจินตนาการสรางสรรคที่ไมซ้ําแบบผูใด และแปลกใหมอยูตลอดเวลา เพลง
พระราชนิพนธ "มหาจุฬาลงกรณ" ซึ่งเปนบทเพลงพระราชนิพนธบทแรก ที่พระราชทานเปนเพลงประจํา
มหาวิทยาลัยนั้น แสดงถึงพระปรีชาสามารถ ในจินตนาการสรางสรรคนี้
กอนเสด็จ ฯ นิวัติพระนคร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชระบบการประพันธแบบสิบสอง
เสียง (Chromatic Scale) ซึ่งเปนประเพณีที่นิยมกันทางตะวัตกเพราะถือวาสามารถสรางสีสันของเสียง
ดนตรีไดมากมาย โดยการใสคอรดตาง ๆ อยางสลับซับซอนและสามารถจําไดยากจึงทรงเลือกประพันธ
ทํานองเพลงใหมโดยใชระบบหาเสียง (Pentatonic Scale) ซึ่งเปนระดับเสียงที่เรียบงาย และมักจะพบใน
ทํานองเพลงพื้นบานเปนการพิสูจนวา แมระบบบันไดเสียงที่เรียบงายก็อาจประพันธทํานองใหไพเราะได
ทรงเรียบเรียงทํานองเพลงที่จําไดงายแตมีระเบียบและมีความสมดุลยกันเปนอยางดี ดวยระบบบันไดเสียง
ที่เรียบงายและดวยลีลามารชที่หนักแนน ดังนี้เมื่อจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยกราบบังคมทูลขอพระราชทาน
เพลงพระราชนิพนธเปนเพลงประจํามหาวิทยาลัย
จึงไดพระราชทานทํานองเพลงนี้
และใหทาง
มหาวิทยาลัยเปนผูประพันธคํารอง "มหาจุฬาลงกรณ" จึงเปนเพลงประจํามหาวิทยาลัยที่มีทวงทํานองงาม
สงา มีจังหวะหนักแนน มีความศักดิ์สิทธิ์สมเปนเพลงประจํามหาวิทยาลัยที่เกาแกที่สุดแหงหนึ่งของชาติ
ซึ่งมีกําเนิดจากพระราชดําริของสมเด็จพระปยมหาราช องคสมเด็จพระอัยยกาธิราชในพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว
หลังจากที่พระราชทานเพลงประจํามหาวิทยาลัยใหแกจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยแลว จึงไดทรง
พระราชนิพนธเพลงเพื่อพระราชทานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ตอมาตาม
ลําดับ ดังปรากฏในพระราชดํารัสดังตอไปนี้
"...เรื่องเพลงที่แตงขึ้นใหมนี้ตองขอชี้แจงไวนิด ฟงแลวอาจจะตกใจ เพราะวาเพลงที่ประจํา
มหาวิทยาลัยในเมืองไทยเดี๋ยวนี้ ก็มีของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แลวก็ของธรรมศาสตรที่ไดใหทั้งสอง
เพลงนี้ กับเพลงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรนี้ ตองบอกวายาวเทากัน ไมตองอิจฉาวาของเขายาวกวาหรือสั้น
กวายาวเทากัน แลวก็การสรางเพลงนี้ก็สรางในแบบเดียวกัน ไมตองตองอิจฉาอะไร แลวก็บอกวาชอบ ถา
ไมชอบก็ไมรูจะทําอยางไร อาจจะแกไข อยางไรก็ตามแตก็มีอยางหนึ่งคือ เพลงของจุฬาฯ เขาก็บอกวา
เพลงของเขาเพราะที่สุด ถาไปถามชาวธรรมศาสตร วาเพลงไหนเพราะที่สุด เขาก็บอกวา เพลงธรรม
ศาสตร แลวก็ถาถามพวกเกษตรนากลัวบอกเพลงเกษตรเพราะกวา ก็เลยไมรูวาจะทําอยางไรนะ แตวาเพลง
ของจุฬา ฯ เขาโออวดวาสงาผาเผยมาก แลวก็เพราะมาก ถาพูดถึงเพลงธรรมศาสตรเขาก็บอกวา องอาจดี
เดินก็ได จุฬาฯ เขาก็ตอบวา ของเขาก็เดินไดเหมือนกัน เปนเพลงสําหรับนําแถวได เพลงของเกษตรนี้ก็ที่
จริงก็ควรจะตัดสินเอาเองวา เปนยังไง แตความคิดสวนตัวของผูแตง รูสึกวาเปนเพลงที่ออนหวาน ออน
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หวานกวาเพลงโนน แตออนหวาน นี่ไมไดหมายความวาไมเขมแข็ง แตออนหวานนี่อาจจะมีความหมายได
วา ผลิตผลของทางการเกษตรรวมทั้งผลไมหรือสิ่งที่บริโภค ถารสหวาน รูสึกวาดี เพราะวาเขานิยมกัน
อยางนั้น ขาวโพดหวานเขาก็ชอบ ก็เลยคิดวา เพลงหวานไมเปนไร แตถานําไปเดินสําหรับนําแถวก็อาจจะ
ไดเปลี่ยนแปลงไปหนอย ก็อาจจะเปนเพลงสําหรับแตรวงเดินก็อาจจะพอได แตขออยางเดียวอยาเดิน
ขบวน..."

ความฝนอันสูงสุด
"ความฝนอันสูงสุด" อาจกลาวไดวาเปนบทพระราชนิพนธที่ไพเราะยิ่งบทหนึ่ง มีลักษณะพิเศษ
คือ เปนเพลงพระราชนิพนธบทแรกที่ทรงแตงทํานองภายหลังเพื่อใสในบทประพันธกลอนแปด ทํานอง
เพลงพระราชนิพนธนี้เสริมใหบทกลอนมีคุณคา และงดงามประทับใจมากยิ่งขึ้น เนื่องจากภาษาไทยเปน
ภาษาที่มีเสียงวรรณยุกตถึงหาระดับเสียง การแตงเพลงไทยจึงเปนเรื่องยากลําบาก เพราะจะตองใหได
ทวงทํานองที่ไพเราะและยังรักษาเนื้อหาที่สําคัญของคํารองในขณะเดียวกัน ถาทํานองและเสียงวรรณยุกต
ไมตรงกัน จะทําใหเสียงเพี้ยนผิดความหมาย รองยากและฟงไมชัดเจนอีกดวย การที่ทรงพระราชนิพนธ
ทํานองนี้ในระยะหลังขณะที่ทรงมีพระราชกิจ มากมายนี้ แสดงถึงพระวิริยะอุตสาหะยิ่ง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเลือกพระราชนิพนธทํานองเพลงในกุญแจเสียงซีธรรมชาติ ซึ่ง
เปนระดับเสียงพื้นฐาน ทําใหเพลงมีความหนักแนน ทรงละที่จะใชเสียงครึ่งตามแนวดนตรีตะวันตกตามที่
เคย ทรงนิยมปฏิบัติ "ความฝนอันสูงสุด" จึงเปนเพลงพระราชนิพนธสําหรับแตละวรรคของกลอนทั้งหา
บท ยังเปลี่ยนไป ทําใหแตละวรรคมีทํานองที่แตกตางและไมซ้ํากันแมแตวรรคเดียว การที่ทรงจินตนาการ
สรางทํานองเพลงใหมขึ้นไดโดยมิตองแกไขบทประพันธเดิมนั้น เปนเครื่องแสดงถึงพระปรีชาสามารถใน
การพระราชนิพนธ
"ความฝนอันสูงสุด" เปดเสียงดนตรีดวยโนตซีสูง เปนความหวังอันสดใสของเพลงนี้
"ขอฝนใฝในฝนอันเหลือเชื่อ
ขอสูศึกทุกเมื่อไมหวั่นไหว
ขอทนทุกขรุกโรมโหมกายใจ
ขอฝาฟนผองภัยดวยใจทะนง"

"ความฝนอันสูงสุด" เปดเสียงดนตรีดวยโนตซีสูง เปนความหวังอันสดใสของเพลงนี้
ในดานความสัมพันธของทหารและดนตรี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงใหความสําคัญตอ
ลักษณะพิเศษของเสียงวรรณยุกตที่มีในภาษาไทย ดังจะเห็นไดจากการที่ทรงเลือกใชตัวโนตที่มีเวลาตรง
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กับพยางคของคํารอง ทั้งยังทรงเนนโนตเสียงเพลงใหเหมาะสมกับเสียงของคํา เชน คําตาย ทําใหเสียง
ดนตรีมีความหมายหนักแนนขึ้นเปนพิเศษหรือทรงเลือกใช ตัวโนตใหตรงกับเสียงวรรณยุกต เชน เสียง
จัตวาที่มีในภาษาไทยอีกดวย ดังนั้นจึงทําใหผูฟงเกิดความรูสึกถึงเอกภาพของคํารองและทํานองไดไมรูตัว
เอกภาพนี้คือ ศิลปะสําคัญที่เกิดจากจินตนาการและพรสวรรคสวนพระองคอันยากที่จะหาผูใดเทียมได
เปนที่นาสังเกตวา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเลือกใชลีลาจังหวะวอลซสําหรับเพลงที่มีเนื้อหาปลุก
ใจประเภทนี้ แตผลปรากฏวาทําใหเกิดบรรยากาศที่สงบนารื่นรมย สําหรับผูที่มีอุดมคติที่จะบําเพ็ญตน
เพื่อสาธารณประโยชน.. เปนความฝนอันสูงสุด เสียงเพลงพระราชนิพนธบทนี้ยอมเตือนสติแกผูรองได
เปนอยางดี ในการใชปญญาเพื่อฟนฝาอุปสรรคนานาประการ ดวยเนื้อหาและทํานองดังกลาว เพลงพระ
ราชนิพนธบทนี้จึงเปนที่แพรหลายและกลายเปนเพลง ที่เรียกวา "เพลงเพื่อชีวิต" ที่สมบูรณยิ่งบทหนึ่ง ใน
ยุคที่มีการตื่นตัวในทางสังคมและการเมืองของประเทศ
สําหรับนิสิตนักศึกษาที่ทํางานพัฒนาออกคาย
อาสาสมัครของมหาวิทยาลัย และขาราชการทหารตํารวจที่ปฏิบัติหนาที่ตามชายแดนนั้น เสียงรองของ
เพลงพระราชนิพนธที่ดังกังวาลทามกลางความมืดที่เงียบสงบ "ความฝนอันสูงสุด" ยอมมีความหมายลึกซึ้ง
และซาบซึ้งใจ

องคบรมราชูปถัมภกดานดนตรี
นอกจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวจะทรงเปนศิลปนผูเพียบพรอมดวยพระปรีชาสามารถ ใน
การสรางสรรคศิลปะดานดนตรีแลว ยังทรงเปนองคบรมราชูปถัมภกทางดนตรีอีกดวย ทรงสงเสริมทั้ง
ดนตรีไทยและสากล และมีพระมหากรุณาธิคุณแกศิลปนดนตรีอยางทั่วหนา
ทางดานดนตรีไทย พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเห็นวาวิชาดนตรีไทยเปนศิลปะที่สําคัญของ
ชาติ สมควรที่จะไดรวบรวมเพลงไทยเดิมตาง ๆ ไวมิใหเสื่อมสูญและผันแปรไปจากหลักเดิม โดยมีการ
บันทึกโนตเพลงใหถูกตองและจัดพิมพขึ้นไวเปนหลักฐาน เพราะในการบันทึกแนวเพลงเปนโนตสากลแต
เดิมนั้น ยังมิไดมีการบันทึกไวอยางครบถวนและจัดพิมพใหเปนการสมบูรณ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหกรมศิลปากรรับเรื่องนี้ไปดําเนินการ ทรงสละพระราชทรัพยสวนพระองคในการจัดพิมพโนตเพลงไทย
ชุดนี้ เปนการรักษาศิลปะดนตรีอันสําคัญของไทยไวมิใหเสื่อมสูญ และยังเปนการเผยแพรวิชาดนตรีของ
ไทยออกไปในหมูประชาชนผูสนใจ ใหเปนที่รูจักแพรหลายยิ่งขึ้นอีกดวย นอกจากนั้นยังทรงริเริ่มใหมีการ
วิจัยเกี่ยวกับดนตรีไทยในดานบันไดเสียงของเครื่องดนตรีไทยประเภทตาง ๆ เชน ความแตกตางระหวาง
บันไดเสียงของเครื่องสาย และบันไดเสียงของระนาด ฯลฯ เปนตน ซึ่งผูเชี่ยวชาญทางดนตรีกําลังดําเนิน
การอยูในขณะนี้
นอกจากนี้ยังทรงริเริ่มใหมีการบรรเลงเพลงไทยที่เรียบเรียงขึ้นจากเพลงสากล โดยโปรดเกลาฯ
ให นายเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล นําทํานอง "มหาจุฬาลงกรณ" มาแตงใหเปนแนวไทย นายเทวา
ประสิทธิ์ ไดอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธนี้มาดัดแปลงเพื่อใชบรรเลงดวยวงปพาทยถึง ๒ ครั้ง ภายหลัง
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จึงปรับปรุงเปนเพลงโหมโรงในการบรรเลงดนตรีไทยของชมรมดนตรีไทย
สโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย นับวาเปนเพลงไทยเพลงแรกที่ประดิษฐขึ้นมาจากเพลงไทยสากล ตามพระราชดําริในการ
สรางสรรคและสงเสริมดนตรีไทยและเปนการแสดงวาดนตรีไทยสามารถวิวัฒนาการไปตามกาลเวลา
อยางไมหยุดยั้ง

ภาษาดนตรี : สัมพันธไมตรีระหวางชาติ
"Alexandra
Welcome to thee
Here in this land of sunshine and of flowers.
May ye be blessed by the blessing
The has made our country happy"
"Alexandra"

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระราชปรารภวาดนตรีเปนภาษาสากลที่สามารถขจัดอุป
สรรคทางภาษา วัย ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่แตกตางกัน เพราะภาษาดนตรีสามารถสื่อ
ความหมายใหคนเขาใจเปนอยางเดียวกันได ดนตรีจึงเปนสื่อที่ทําใหเกิดความเขาใจที่ดีตอกันแมวาเปน
คนละชาติ คนละภาษา หรือตางศาสนา ดวยเหตุนี้จึงทรงใชดนตรีเปนสื่อในการเชื่อมความเขาใจและความ
สัมพันธทางความรูสึกที่แนนแฟนลึกซึ้งระหวางสถาบันพระมหากษัตริยและนักศึกษา โดยที่เสด็จฯ เปน
การสวนพระองคไปทรงดนตรี ณ มหาวิทยาลัยตาง ๆ เพื่อเปนโอกาสที่จะทรงมีพระราชปฏิสันถารกับ
บรรดานิสิตนักศึกษาอยางใกลชิดและเปนกันเอง
ในระดับชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
ประสบความสําเร็จในการใชดนตรีเปนภาษาสากล เพื่อเสริมสรางมิตรภาพระหวางประเทศไดอยางงดงาม
ดังเห็นไดจากการที่เสด็จพระราชดําเนินไปเยือนตางประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา ในป พ.ศ. ๒๕๐๓ ได
เสด็จฯ ไปเสวยพระกระยาหารค่ํา ณ วอชิงตันเพลส ซึ่งรัฐบาลฮาวายจัดถวาย ทางฝายเจาภาพเมื่อไดทราบ
วา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมีพระปรีชาสามารถพิเศษดานดนตรี จึงไดกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ
ใหทรงรวมบรรเลงดนตรีกับวงดนตรีที่จัดมาแสดงถวายหนาพระที่นั่ง โดยเตรียมเครื่องดนตรีคลาริเน็ตไว
ถวายใหทรงเลนดวย หลังจากที่ทรงไดรับการ "คะยั้นคะยอหนักขึ้น" จากทั้งเจาภาพ นักดนตรี และผูรวม
งาน พรอมกับเสียงตรบมือไมหยุด จึงทรงรับเชิญขึ้นไปทรงเลนดนตรีพระราชทาน ๒ เพลง แมวาจะมิได
เตรียมพระองคมากอน เหตุการณนี้เปนที่ประทับใจแกผูรวมงานในวันนั้นอยางยิ่งเพราะชาวอเมริกันชอบ

ภาคผนวก (๕๔)

"ความเปนกันเอง" เชนนี้มาก และเมื่อเสด็จฯ ตอไปยังนครนิวยอรค ก็ไดเสด็จไปทรงดนตรีรวมกับวง
ดนตรีของ นายเบนนี่ กูดแมน (Benny Goodman) นักดนตรีฝมือเยี่ยมระดับโลก
เมื่อคราวเสด็จฯ เยือนประเทศฟลิปปนส ในปพุทธศักราช ๒๕๐๖ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวก็
ไดรวมทรงดนตรีกับสมาชิกวุฒิสถาของฟลิปปนส ณ สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงมะนิลา พระปรีชา
สามารถในครั้งนั้นสรางความประทับใจใหกับชาวฟลิปปนส
เปนการชวยกระชับสัมพันธไมตรีกับ
ประเทศเพื่อนบานใหแนนแฟนยิ่งขึ้น
กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ซึ่งมีชื่อวาเปนแหลงกําเนิดของนักดนตรีที่สําคัญ และคีตกวีเอก
ของโลก ไดยกยองพระปรีชาสามารถดานการดนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโดยเฉพาะ คือ เมื่อ
ครั้งที่เสด็จฯ เยือนประเทศสาธารณรัฐออสเตรียอยางเปนทางการในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ วงดุริยางค
ซิมโฟนี ออเคสตรา แหงกรุงเวียนนาไดอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ ชุด "มโนราห" "สายฝน" "ยามเย็น"
"มารชราชนาวิกโยธิน" และ "มารชราชวัลลภ" ไปบรรเลง ณ คอนเสิรทฮอลล กรุงเวียนนา เมื่อวันที่ ๓
ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ พรอมกันนี้สถานีวิทยุกระจายเสียงของรัฐบาลออสเตรียไดสงกระจายเสียงเพลงและ
เสนอขาวนี้ไปทั่วประเทศ หลังจากนั้นอีก ๒ วัน คือวันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ สถาบันดนตรีและศิลปะ
แหงกรุงเวียนนาไดถวายพระเกียติใหดํารงตําแหนงสมาชิกกิตติมศักดิ์ หมายเลขที่ ๒๑ ดังปรากฏพระ
ปรมาภิไธยจารึกบนแผนหินออนของสถาบันอันเกาแกของยุโรปนี้ ประธานสถาบันไดกลาวสดุดีพระ
บาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในฐานะที่ทรงเปนผูสรางสัมพันธอันดียิ่ง ระหวางดนตรีตะวันออกกับตะวันตก
และทรงพระราชนิพนธเพลงดวยพระปรีชาสามารถ นับเปนครั้งแรกที่พระมหากษัตริยแหงทวีปเอเชีย
ทรงมีบทบาทสําคัญยิ่ง ณ ศูนยกลางแหงการดนตรีในทวีปยุโรป ทรงเปนชาวเอเชียพระองคแรกที่ทรงได
รับการถวายพระเกียรติใหดํารงตําแหนงสมาชิกกิตติมศักดิ์ขณะที่ทรงมีพระชนมพรรษาเพียง ๓๗ พรรษา
พสกนิกรชาวไทยทุกคนไมเพียงแตชื่นชมในพระเกียรติยศทางดนตรี
ที่พระองคทรงไดรับจากนานา
ประเทศเทานั้น แตยังภาคภูมิใจในความสําเร็จจากการเสด็จพระราชดําเนินกระชับสัมพันธไมตรีระหวาง
ประเทศดวย

อัครศิลปน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมีพระบรมราโชวาทวา การดนตรีเปนศิลปะอยางหนึ่งที่สามารถกอ
ใหเกิดความปติ ความสุข ความยินดี ความพอใจไดมากที่สุด หนาที่ของนักดนตรีนั้นคือ ทําใหผูฟงเกิด
ความพอใจ ความครึกครื้น ความอดทน ความขยัน มีความเขมแข็งและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน คือ
นอกจากจะสรางความบันเทิงแลว ควรแสดงในสิ่งที่จะเปนไปในทางสรางสรรค เชน ชักนําใหคนเปนคน
ดีดวย และมีพระราชกระแสย้ําวา
"ฉะนั้น การดนตรีนี้จึงมีความสําคัญตอประเทศชาติสําหรับสังคม ถาทําดี ๆ ก็จะทําใหคนมีกําลัง
ใจที่จะปฎิบัติงานการก็เปนหนาที่สวนหนึ่งที่ใหความบันเทิง ทําใหคนที่กําลังทอใจมีกําลังใจขึ้นมาได คือ
เราใจได คนกําลังไปทางหนึ่งทางที่ไมถูกตอง ก็อาจจะดึงกลับมาในทางที่ถูกตองได ฉะนั้นดนตรีก็มีความ

ภาคผนวก (๕๕)

สําคัญอยางยิ่ง จึงพูดไดกับทานทั้งหลายที่เกี่ยวของกับดนตรีในรูปการณตาง ๆ วามีความสําคัญ และตอง
ทําใหถูกตอง ตองทําใหดีทั้งถูกตองในหลักวิชาการดนตรีอยางหนึ่ง และถูกตองตามหลักวิชาของผูที่มีศีล
มีธรรมมีความสื่อสัตยสุจริต ก็จะทําใหเปนประโยชนอยางมาก เปนประโยชนทั้งตอสวนรวมทั้งสวนตัว
เพราะก็อยางที่กลาววา เพลงนี้มันเกิดความปติภายในของตัวเองได ความปติในผูอื่นได ก็เกิดความดีได
ความเสียก็ได ฉะนั้นก็ตองมีความระมัดระวังใหดี"
พระบรมราโชวาทดังกลาว เปนการสงเสริมนักดนตรีใหชวยกันจรรโลงสังคมดวยผลงานในเสียง
ดนตรี สรางสรรคงานศิลปะใหเปนประโยชนแกประเทศชาติดวย พระราชอัจฉริยภาพและพระปรีชา
สามารถดานดนตรีในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวนับวาเปนอเนกอนันต ทั้งในดานวิชาการ การดนตรี
การพระราชนิพนธ การสงเสริมและการอุปถัมภดานดนตรี ทั้งนี้ดวยทรงเขาพระราชหฤทัยอยางลึกซึ้งและ
ถองแทในศาสตรแหงศิลปะการดนตรี ที่สรางความดีงามและความคิดสรางสรรค อันเปนประโยชนนานัป
ประการแกสังคมและประชาชนชาวไทยโดยสวนรวมอยางเต็มเปยม สมดังที่พสกนิกรชาวไทยนอมเกลาฯ
ถวายพระราชสมัญญา "อัครศิลปน" โดยแท.

ภาคผนวก จ.
บัญชีรายชื่อเพลงพระราชนิพนธ

เพลงพระราชนิพนธ๑
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
ลําดับ
ชื่อเพลง
๑ แสงเทียน
Candle Light Blues
๒ ยามเย็น
Love at Sundown
๓ สายฝน
Falling Rain
๔

ใกลรุง
Near Dawn
ชะตาชีวิต
H.M.Blues
ดวงใจกับความรัก
Never Mind the H.M.Blues
มารชราชวัลลภ
Royal Guards March
อาทิตยอับแสง
Blue Day

๕
๖
๗
๘

๑
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๒๔๘๙
๒๔๘๙
๒๔๘๙

๒๔๘๙
๒๔๙๐
๒๔๙๐
๒๔๙๑
๒๔๙๒

ผูประพันธเนื้อเพลง
พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ
รศ.สดใส พันธุมโกมล
พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ
พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ
พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ และ
คุณหญิงนพคุณ ทองใหญ
พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ
ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร
พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ
ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร
พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ
พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ
พันตรีศรีโพธิ์ ทศนุต
พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ
พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ

แหลงที่มาของขอมูล

คณะกรรมการเอกลักษณของชาติ สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ. รวมเพลงพระราชนิพนธ
ในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ดนตรีจากพระราชหฤทัย ศูนยรวมใจแหงปวงชน. (กรุงเทพฯ :
สํานักงานเสริมสรางเอกลักษณของชาติ, ๒๕๓๙.)
คณิตา เลขะกุล. มหกรรมเพลงพระราชนิพนธ. (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด
(มหาชน), ๒๕๔๔.

ภาคผนวก (๕๗)

ลําดับ
ชื่อเพลง
๙ เทวาพาคูฝน
Dream of Love Dream of You
๑๐ คําหวาน
Sweet Words
๑๑ มหาจุฬาลงกรณ
๑๒ แกวตา ขวัญใจ
Lovelight in My Heart
๑๓ พรปใหม
๑๔ รักคืนเรือน
Love Over Again
๑๕ ยามค่ํา
Twilight
๑๖ ยิ้มสู
Smiles
๑๗ ธงไชยเฉลิมพล
๑๘ เมื่อโสมสอง
I Never Dream
๑๙ ลมหนาว
Love in Spring
๒๐ ศุกรสัญลักษณ
Friday Night Rag
๒๑ Oh I Say
๒๒ Can’t You Ever See
๒๓ Lay Kram Goes Dixie
๒๔ ค่ําแลว
Lullaby
๒๕

สายลม
I Think of You
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๒๔๙๒

ผูประพันธเนื้อเพลง
พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ

๒๔๙๒

พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ

๒๔๙๒
๒๔๙๒

ทานผูหญิงสมโรจน สวัสดิกุลฯ
นายสุภร ผลชีวิน
พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ

๒๔๙๔
๒๔๙๕

พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ
พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ

๒๔๙๕

พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ

๒๔๙๕

๒๔๙๗

พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ
พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ
พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ
ทานผูหญิงสมโรจน สวัสดิกุลฯ
ทานผูหญิงสมโรจน สวัสดิกุลฯ

๒๔๙๗

ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช

๒๔๙๘
๒๔๙๘
๒๔๙๘
๒๔๙๘

ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช
พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ
ทานผูหญิงสมโรจน สวัสดิกุลฯ
พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ และ
ทานผูหญิงนพคุณ ทองใหญฯ
พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ
พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ

๒๔๙๕
๒๔๙๗

๒๕๐๐

ภาคผนวก (๕๘)

ลําดับ
ชื่อเพลง
๒๖ ไกลกังวล
เกิดเปนไทยตายเพื่อไทย
When
๒๗ แสงเดือน
Magic Beams
๒๘ ฝน
เพลินภูพิงค
Somewhere Somehow
๒๙ มารชราชนาวิกโยธิน
๓๐ ภิรมยรัก
A Love Story
๓๑ The Nature Waltz
๓๒ The Hunter
๓๓ Kinari Waltz
๓๔ Alexandra
แผนดินของเรา
๓๕ พระมหามงคล
๓๖ ยูงทอง
๓๗ Still on My Mind
ในดวงใจนิรันดร
๓๘ Old Fashioned Melody
เตือนใจ
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๒๕๐๐

๒๕๐๑
๒๕๐๒

๒๕๐๒
๒๕๐๒
๒๕๐๒
๒๕๐๒
๒๕๐๒
๒๕๐๒
๒๕๐๒
๒๕๐๖
๒๕๐๘
๒๕๐๘

๓๙

No Moon
ไรจันทร
ไรเดือน

๒๕๐๘

๔๐

Dream Island
เกาะในฝน

๒๕๐๘

ผูประพันธเนื้อเพลง
นายวิชัย โกกิละกนิฐ
ทานผูหญิงมณีรัตน บุนนาค
พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ
พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ
นายศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทานผูหญิงมณีรัตน บุนนาค
พลเรือโทจตุรงค พันธุคงชื่น และ
พลเรือโทสุมิตร ชื่นมนุษย
พลเรือตรีปรีชา ดิษยนันท
พระองคเจาจักรพันธเพ็ญศิริ
ม.ร.ว.เสนีย ปราโมช
ทานผูหญิงมณีรัตน บุนนาค
นายจํานงราชกิจ
(นายจรัล บุณยรัตพันธ)
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว*
ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว*
ทานผูหญิงมณีรัตน บุนนาค และ
ม.ล.ประพันธ สนิทวงศ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว*
นายอาจินต ปญจพรรค
ทานผูหญิงมณีรัตน บุนนาค และ
ม.ล.ประพันธ สนิทวงศ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว*
ทานผูหญิงมณีรัตน บุนนาค

ภาคผนวก (๕๙)

ลําดับ
ชื่อเพลง
๔๑ Echo
แวว
๔๒ เกษตรศาสตร
๔๓ ความฝนอันสูงสุด
๔๔ เราสู
๔๕ เรา-เหลาราบ
๔๖ Blues for Uthit
๔๗ รัก
๔๘ เมนูไข

เมื่อ พ.ศ.

๒๕๐๕
๒๕๐๘
๒๕๐๙
๒๕๑๔
๒๕๑๖
๒๕๑๙
๒๕๒๒
๒๕๓๗
๒๕๓๘

ผูประพันธเนื้อเพลง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว*
ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร
ศ.ดร.ประเสริฐ ณ นคร
ทานผูหญิงมณีรัตน บุนนาค
นายสมภพ จันทรประภา
พ.ต.อ.วัลลภ จันทรแสงศรี
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

หมายเหตุ
• เพลงทั้งหมดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธทํานองเพลง
• *พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงพระราชนิพนธเนื้อเพลงเปนภาษาอังกฤษ

ภาคผนวก ฉ.
เนื้อเพลงพระราชนิพนธภาษาอังกฤษ

เพลงพระราชนิพนธภาษาอังกฤษ
เทียบกับเนื้อเพลงภาษาไทยที่ทรงพระกรุณาโปรดฯ ใหบุคคลตางๆ แตงถวาย

DREAM ISLAND
In a dream,
I’m on a desert island
Waiting for you,
Hoping you’ve not forgotten
How happy
I would be to see you near.
And how sorry,
If you don’t appear.
Like old time,
We’d listen to the sea
Which is like music,
Leading to ecstasy.
Though Knowing
It is no use to be blue,
I keep dreaming;
It may well come true.

เกาะในฝน
ฉันสุดปลื้ม
ไมลืมเกาะงามที่เคยฝน
หลงเพอคํามั่น
รําพันถึงความรักชื่นฉ่ํา
แสงจันทรผอง
สองเปนประกายบนผืนน้ํา
เสียงสายลมพร่ํา
คร่ําครวญเหมือนมนตรา
หาดทรายขาว
หมูดาวพรางพราวนภา
รูปเงาเพราพริ้งตา
ไยดวนลาเลือนมลาย
ฝนสุดสิ้น
ไมยลไมยินนาใจหาย
ฝนถึงไมหนาย
ไมคลายรางรักเอย

ภาคผนวก (๖๑)

OLD FASHIONED MELODY
Let me tell you how l miss
The thrill of your sweet little kiss;
Let me tell you with this old fashioned melody.
Let me tell you how l sigh
For all the joust of days gone by :
Let me tell you with this old fashioned melody.
We used to go side by side
On our way all along,
With nothing real to decide,
Nothing was wrong,
Now there’s no word that can say
I can’t tell you in any way;
Let me tell you with this old fashioned melody.

เตือนใจ
เสียงเพลงเพราะเพลินพาเคลิ้มไป
คิดตรึงซึ้งไวใจละเมอ
เสียงเพลงนี้พาเราฝนไป
คิดตรึงซึ้งไวจนฝนเตือน
ตางเคยหยอกเยาพะเนาคลอ
สมสุขความทุกขคลายเพราะเธอ
เสียงเพลงนี้พาเราภิรมย
เสียงเพลงนี้ซึ้งตรึงฤทัย

ใหอารมณหวั่นไหวแรงรักเธอ
รักเธอดั่งเพลงเตือน
กอนเคยสุขสดใสในแสงเดือน
มิเลือนและลืมเธอ
ตางคนตางพอเพียงละเมอ
ตางปรนเปรอใจ
ตางชมเชยชิดสองครองใจ
นึกไปชื่นใจเอย

ภาคผนวก (๖๒)

NO MOON
What do I care bout moonlight.
I have your smile, love,
That’s shining just as bright.
There’s nothing I cannot do, dear,
If you love me true, dear.
I have nothing to fear,
My way is always clear.
No stars……….
I have no use for starlight,
I’ve your twinkling eyes
To guide me quite all right.
Others may need the moon
And even the stars too.
But I’m happy,
Whenever I’m with you.

ไรจันทร
ไรจันทร
ฉันไมนึกหวงแสงโสมผอง
รักยิ้ม แสนหวานสอง
เปรียบประกายทอง ของจันทร
มิเคยมี สิ่งใดเกินหวัง
แมนมั่นใจในรักฉัน
มิหวั่นภัยใดขวางกั้น
ทางรักสุขสันต สดใส
ไรดาว
ฉันไมนึกหวงดาวนอยใหญ
แววตาเธอแทนได
สองทางไปดังดารา
ถึงใครอื่นมุง ชมจันทร
และหมายมั่นดาวเดนฟา
แตตัวฉันสุข
ทุกเวลาคราชิดเธอ.

ภาคผนวก (๖๓)

ECHO
I can’t get you off my mind,
However I try.
The flame kindled in my heart
Keeps burning high
Though time has the power to quell,
It really cannot dispel
The magic touch of you hand
So gentle in mire.
When night’s curtain starts to fall
And light fades away,
My thoughts fly back to that day,
You were so near.
This song will never, never end
And time we cannot suspend;
You’ll be ever and ever
Still on my mind.

แวว
อยากลืม ลืมรัก ลืมมิลง
กลับพะวง หลงเพอเงา
เปรียบปาน เพลิงรักรุมสุมเศรา
เปลี่ยวเปลา ราวรอน
แตเพียงกาล เวลาอันหมุนเวียน
ฤาอาจ ผลัดเปลี่ยน เบียนรักคลอน
รสรัก จากจร สอดรวมกร
ยังถาวร ติดเตือน
เมื่อยาม อาทิตยลอย คลอยต่ํา
ย่ํายาม ทองฟาเลือน
ยังหวัง เชยชิดกันฉันทเพื่อน
ติดเตือนตรึงใจ
สุดประพันธ บรรเลงใหครบครัน
วันอาจจะผาน เวียนผันไป
รักนั้น จะเนา แนนแฟนใน
ดวงใจนิรันดร

ภาคผนวก (๖๔)

STILL ON MY MIND
I can’t get you off my mind,
However I try.
The flame kindled in my heart
Keeps burning high
Though time has the power to quell,
It really cannot dispel
The magic touch of you hand
So gentle in mine.
When night’s curtain starts to fall
And light fades away,
My thoughts fly back to that day,
You were so near.
This song will never, never end
And time we cannot suspend;
You’ll be ever and ever
Still on my mind.

ในดวงใจนิรันดร
อยากลืม ลืมรัก ลืมมิลง
กลับพะวง หลงเพอเงา
เปรียบปาน เพลิงรักรุมสุมเศรา
เปลี่ยวเปลา ราวรอน
แตเพียงกาล เวลาอันหนุนเวียน
ฤาอาจ ผลัดเปลี่ยน เบียนรักคลอน
รสรัก จากจร สอดสวมกร
ยังถาวร ติดเตือน
เมื่อยาม อาทิตยลอย คลอยต่ํา
ย่ํายาม ทองฟาเลือน
ยังหวัง เชยชิดกันฉันทเพื่อน
ติดเตือนตรึงใจ
สุดประพันธ บรรเลงใหครบครัน
วันอาจจะผาน เวียนผันไป
รักนั้น จะเนา แนนแฟนใน
ดวงใจนิรันดร

ประวัติและผลงานของผูวิจัย
๑. ชื่อ
ผูชวยศาสตราจารย ดร. ชํานาญ รอดเหตุภัย
๓. ตําแหนงวิชาการ
ผูชวยศาสตราจารย
ตําแหนงบริหาร
รองอธิการบดีฝายชุมชนสัมพันธและกิจการพิเศษ
สถาบันราชภัฏนครปฐม
ประธาน กกต. จังหวัดนครปฐม
สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดนครปฐม
๔. ที่อยูปจจุบัน
บานเลขที่ ๔๘๕ ถนนเกษตรสิน ตําบลลําพยา อําเภอเมือง
จังหวัดนครปฐม ๗๓๐๐๐
โทร.(๐๓๔) ๒๕๔๗๓๗
๕. วุฒิการศึกษา
กศ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ ๑),
กศ.ม.(ภาษาและวรรณคดีไทย),
M.Phil. (International Studies),
Ph.D. (Southeast Asian Studies)

๖. ผลงานดานการเขียนบทความ ตําราวิชาการ และกวีนิพนธ
๖.๑ บทความ เชน
๑) เพลงเพื่อชีวิต
๒) การใชคําทับศัพทภาษาอังกฤษ
๓) ราชกิจจานุเบกษา
๔) ศรเนตร
๕) นครปฐมเมืองนิราศ
๖) บัญญัติหาประการของการแตงกลอน
๗) พาราสาวะถี
๘) เขาไปใหถึงวรรณคดี
๙) แรงบันดาลใจ
๑๐) สินสอดแสลง
๑๑) ๑๐๐ ป พระยาอนุมานราชธน
๑๒) ยูเนสโกกับการยกยองคนไทย
๑๓) เอาไมเคิลแจ็กสันคืนไป
๑๔) กลอมใครคิดวาไมสําคัญ
๑๕) ยิ้มยามสยามยิ้ม
๑๖) เพลงสงเสริมภาษา-วัฒนธรรมไทย
๑๗) วรรณกรรมวินิจ-วาสนนิพนธ
๑๘) เรื่องที่คนไทยมักไมรู
๑๙) การพัฒนาหลักสูตรไทยคดีศึกษา
๒๐) การปลูกฝงคานิยมที่พึงประสงค
๒๑) พระราชอัจฉริยปรีชญา-พระมหาชนก ๒๑) วรรณกรรมพื้นบาน
๖.๒ ตําราทางวิชาการและเอกสารประกอบการสอน เชน
๑) วรรณกรรมไทยลื้อ
๒) คูมือสอบเรียงความ
๓) รามเกียรติ์ปริทัศน
๔) สัมมนาการใชภาษาไทยปจจุบัน
๕) คูมือเงาะปา
๖) การเขียนเพื่อการสื่อสาร
๗) ประวัติวรรณคดี พ.ม.
๘) รูจักภาษาไทย
๙) การใชภาษาไทย
๑๐) ภาษาและวรรณคดีไทย

๑๑) วิทยาทรรศน
๑๒) ภาษาตางประเทศในภาษาไทย
๑๓) การปลูกฝงและสรางเสริมคานิยมพื้นฐานกลุมนักวิชาการ
๑๔) คูมือวิทยากรปลูกฝงและสรางเสริมคานิยม
๑๕) ๗๐๐ ป แหงลายสือไทย
๑๖) การละเลนของเด็กไทย
๑๗) ภาษาเพื่อการสื่อสาร
๑๘) การวิจัยทางภาษาไทย
๑๙) เทคนิคการบรรณาธิการกิจ
๒๐) การเขียนบทความและสารคดี
๒๑) การเขียนเพื่อการโฆษณาและประชาสัมพันธ
๒๒) การวิจัยทางภาษาไทย
ฯลฯ
๖.๓ การวิจัย เฉพาะที่สําคัญมีดังตอไปนี้
๑) วรรณกรรมไทยลื้อ ตําบลหยวน อําเภอเชียงคํา จังหวัดเชียงราย
๒) ประเพณีทําขวัญและมงคลพจนในพิธีแตงงาน
๓) การศึกษาเจตคติและความเขาใจคําทับศัพทภาษาอังกฤษ
๔) ความคิดสรางสรรคของยอดวรรณกรรมไทย
๕) วรรณกรรมจังหวัดนครปฐม
๖) Role of Monarchy in Thai Political and Social Development With Special
Reference to King Bhumibol Adulyadej
๗) พระราชอัจฉริยะปรีชาชาญของพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและ
วรรณกรรม*
๘) พระราชดํารัสและพระราชนิพนธในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว : การศึกษา
สารัตถะและวรรณศิลป (กําลังดําเนินการ)

๗. เกียรติยศที่ไดรับ
๑) พ.ศ. ๒๕๓๑ ไดรับรางวัลโลประกาศเกียรติคุณครูภาษาไทยดีเดน ระดับอุดมศึกษา
จากกระทรวงศึกษาธิการ
๒) พ.ศ. ๒๕๔๒ ไดรับการยกยองเปน ผูชวยผูบริหารดีเดนระดับอุดมศึกษา ไดรับ
รางวัลเกียรติบัตร และ เสมาทองคํา จากสํานักงานคุรุสภาจังหวัดนครปฐม
๓) พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดรับ ใบประกาศเกียรติคุณ และ “เข็มคุรุสดุดีเชิดชูเกียรติทองคํา”
จากสํานักงานเลขาธิการคุรุสภา
๔) พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดรับพระราชทานรางวัลงานวิจัยชนะเลิศ สาขาศิลปศาสตร เรื่อง
พระราชอัจฉริยะปรีชาชาญของพระมหากษัตริยไทยในการสรางสรรคภาษาและวรรณกรรม จาก สมเด็จ
พระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
ในงาน “ราชภัฏวิจัยเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหา
วชิราลงกรณ” เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๔๕ ณ ศูนยประชุมแหงชาติสิริกิติ์
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