
ทอไอเสีย
                                                 เทอรโบ

เปนท่ียอมรับของนักภาษาศาสตรวา  ภาษาสากลที่อานไดส ําเนียงไพเราะเพราะพริ้งมาก
ท่ีสุดในโลกไมมีภาษาใดเทียบเทาภาษาฝร่ังเศส
 แต “เทอรโบ” เห็นวา หากภาษาไทยของเราเปนภาษาสากลกับเขาดวย

ภาษาไทยของเรามีสิทธิท่ีจะแขงขันกับภาษาฝร่ังเศสได และมีสิทธ์ิท่ีจะเปนภาษาท่ีมี
ส ําเนียงท่ีเพราะพร้ิงในโลกแทน

ทํ าไม “เทอรโบ” กลาท่ีจะฟนธงเชนน้ี  มีเหตุผลสํ าคัญกระน้ันหรือ
เหตุผลของ “เทอรโบ” ก็คือ ภาษาฝรั่งเศสที่วาไพเราะนั้น ข้ึนอยูกับผูอานเปนสํ าคัญ
ผูอานที่มีนํ ้าเสียงปกติธรรมดา หากจะอานภาษาฝรั่งเศสใหไพเราะ จะตองใหน้ํ าหนักของ

การใหเสียงของตัวอักษรในแตละประโยค
แตภาษาไทยของเราน้ัน ผูอานที่มีนํ้ าเสียงปกติ จะอานไดไพเราะเพราะพริ้งทุกคน
เพราะภาษาของเราเปนภาษาพิเศษ
พิเศษเพราะเปนภาษาเดียวในโลก ท่ีมีวรรณยุกตใช
และเพราะวรรณยุกตน่ีเอง ท่ีทํ าใหเราสามารถอานภาษาไทยใหเปนภาษาดนตรีไดทุกคน
เปนท่ีภาคภูมิใจของคนไทยท่ีอวดชาวตางประเทศได

เราสามารถคุยไดท่ัวโลกวา
หากคนไทยคนหนึ่งไดฟงส ําเนียงของคนใดคนหนึ่ง ไมวาชาติใด ภาษาใด
ตองการจะใหคนไทยอีกคนหน่ึงไดออกเสียงเชนเดียวกับชาวตางชาติคนน้ัน
เพียงแตเขียนส่ิงท่ีไดยินจากสํ าเนียงของภาษาน้ัน เปนตัวอักษรลงในกระดาษ
แลวใหเพื่อนคนไทยอีกคนหนึ่งอาน
เพ่ือนคนน้ันก็สามารถอานออกเสียงภาษาน้ัน ๆไดอยางถูกตอง ตรงตามสํ าเนียงของเจา

ของภาษานั้น
โดยไมจํ าเปนตองไดยินสํ าเนียงของภาษาน้ันมากอน
--------------------------
* ลงในวารสารขาราชการ ประจํ าเดือนมกราคม – กุมภาพันธ 2544
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นี่คือความพิเศษของ “วรรณยุกต” ของภาษาของเรา
นับเปนความภาคภูมิใจของคนไทยทุกคน
ภาษาน้ันก็เปนเชนเดียวกับวัฒนธรรม
ท่ีมีการเคล่ือนยายจากท่ีหน่ึงไปยังอีกท่ีหน่ึง
มีการรับวัฒนธรรมหรือรับภาษาของคนตางชาติมาใช
ภาษาไทยของเราสวนใหญ มาจากค ําไทยแทจากโบราณกาล
ตอมาก็รับภาษาขอม ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต และภาษาจีน
รวมท้ังภาษาตางประเทศอ่ืน ๆ เขามาเปนภาษาของเรา
จนค ําบางค ํา คนไทยหลายคนไมเคยทราบมากอนวาคํ านั้น ๆ ไมใชภาษาไทย
เพราะแตงเน้ือแตงตัวเสียจนเหมือนไทยท้ังแทง
เชนค ําวา  “ศาลา”
ค ําน้ีเปนภาษาปอรตุเกส คือ ค ําวา “Sala”
เปนคํ าท่ีออกเสียงอยางเดียวกันและมีความหมายอยางเดียวกัน
อีกคํ าหนึ่ง เปนคํ างาย ๆ คือค ําวา “ไฟ” ซ่ึงมาจากภาษาอังกฤษวา “Fire”
ครับ ยังมีอีกหลายคํ า ท่ีมีลักษณะอยางน้ี
นี่คือความชาญฉลาดของคนรุนเกาที่น ํามาเขียนและใชใหเขากับความเปนไทย

ค ําบางค ํา ทานผูบัญญัติก็เกงเหลือเกิน
เพราะแมวาจะออกเสียงไมเหมือนค ําภาษาตางประเทศเดิม
แตก็ยังรักษาความหมายไวเหมือนเดิม
ตัวอยางเชนคํ าวา “ราชประแตน”
ค ําน้ีมาจากภาษาอังกฤษวา “Royal Pattern”

สมัยกอนน้ัน เม่ือมีภาษาตางประเทศใหม ๆ เขามา
เราก็พยายามท่ีจะหาคํ าไทยมาใชหรือดัดแปลงค ําไทยมาใชแทนการใชคํ าทับศัพท
แตในยุคโลกาภิวัตนซ่ึงเปนยุคเล่ือนไหลของขอมูลขาวสาร
ภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเขามามากเหลือเกิน
ก็ตองขอชมความพยายามของราชบัณฑิต



3

ท่ีพยายามบัญญัติศัพทใหเราไดใชกัน
แตศัพทท่ีราชบัณฑิตบัญญัติน้ัน ก็ไมแนวาจะติดตลาด
ครับ ถาติดตลาด ก็ใชกันตอไป
ถาคนไมชอบ ไมติดตลาด ก็ตองตายไป
เพราะภาษาก็เหมือนกับส่ิงอ่ืน ๆ ซ่ึงมีสัจธรรมเชนเดียวกัน
คือม ีเกิด แก เจ็บ และตาย

ค ําบางค ําบัญญัติศัพทข้ึนมาแลวท่ีติดตลาดทันที
ก็เชนค ําวา โทรทัศน วีดิทัศน และประชาพิจารณ
หรือแมแตค ําวา “โลกานุวัฒน” เดิม บัญญัติใหมเปน “โลกาภิวัตน”
ประชาชนก็รับและเปล่ียนแปลงกันโดยทันที

แตท่ีบัญญัติแลวไมติดตลาด จนตองใชไปตามตลาดก็มีครับ
ขอยกตัวอยางเพียง 2 ค ํา
ค ําแรกก็คือ “Experience”
ทานศาสตราจารย ดร. สาโรช บัวศรี บัญญัติคํ านี้วา “ประสบการ”
หมายถึง การท่ีไดประสบพบเห็นมากอน
แตประชาชนหลายคน ก็ใชค ําวา “ประสบการณ”
หมายถึงเหตุการณท่ีไดพบเห็นมา
และในที่สุดค ําวา “ประสบการ” ของแท ก็สูคํ าวา “ประสบการณ” ของเทียมไมได
อีกคํ าหนึ่งก็คือคํ าวา “Facimile”
ราชบัณฑิตบัญญัติข้ึนมาวา “โทรภาพ”
แตเน่ืองจากสงไดท้ังภาพและตัวอักษร แตสวนใหญจะเปนตัวอักษรหรือขอมูลขาวสาร

มากกวา
คนท่ัวไปจึงชอบคํ าวา “โทรสาร” ของการส่ือสารแหงประเทศไทยมากกวา
ปจจุบัน คนก็ใชค ําวา “โทรสาร” กันท่ัวเมือง

ศัพทบางค ําเม่ือราชบัณฑิตบัญญัติข้ึนมาแลว สังคมไมรับเอาเสียเลย
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ตัวอยางก็เชนคํ าวา “คณิตกร”
ทานผูอานลองทายซิครับ วาค ํานี้มาจากภาษาอังกฤษวากระไร
ไมตองคิดหรอกครับ ถาคิดไมออก เพราะเปลืองสมองเปลา ๆ
เพราะค ํานี้ มาจากค ําวา “Computer”
และเราก็ใชค ําภาษาอังกฤษมาทับศัพทแทน คือ “คอมพิวเตอร”

พูดถึงความภาคภูมิใจของภาษาไทย และพูดถึงการบัญญัติศัพทของราชบัณฑิตดวยความ
ชื่นชม

แตก็มีความเห็นวา ความเห็นของทานราชบัณฑิตบางอยางทํ าใหความภาคภูมิใจในการใช
ภาษาไทยของคนไทยลดลง

เพราะหลักเกณฑการถอดคํ าภาษาตางประเทศเปนภาษาไทยของราชบัณฑิต
ส่ิงท่ีจะเขียนตอไปน้ี ทราบวาในวงการของราชบัณฑิตเอง ก็ไดมีการถกเถียงในเร่ืองน้ีกัน

มากแลว
“เทอรโบ” เอง ตอนท่ีเรียนวิชาภาษาไทยในระดับปริญญาตรี
ก็ไดคะแนนในวิชานี้ไมสูงนัก อยางมากก็แค B+
แตดวยความรักในภาษาไทย ก็อยากจะออกความเห็นในเร่ืองน้ีดวย
และความเห็นของ “เทอรโบ” น้ันสอดคลองกับความเห็นของราชบัณฑิตเสียงขางนอย
ครับ “เทอรโบ” กํ าลังพูดถึงหลักเกณฑท่ีทานกํ าหนดในการถอดค ําภาษาตางประเทศเปน

ภาษาไทย
หลักเกณฑประการหน่ึงก็คือการหามใชวรรณยุกตในภาษาตางประเทศ
ในค ําบางค ําท่ีเราไมอาจจะบัญญัติศัพทภาษาไทยข้ึนมาใชได และตองเขียนทับศัพท
เชนเดียวกับคํ าวา “คอมพิวเตอร” ดังท่ีไดกลาวแลว
ซึ่ง  “เทอรโบ” เห็นวา ไมนาจะกํ าหนดอยางน้ัน
แมวาราชบัณฑิตเสียงขางมากจะเห็นวา เปนการถอดคํ า ไมใชการออกเสียง
เพราะภาษาตางประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ เสียงจะเปล่ียนแปลงไปตามรูปของ

ประโยค
ประโยคค ําถามก็ตองข้ึนเสียงสูงในทายประโยค
ค ําบางค ําท่ียาว ๆ ก็จะตองเนนท่ีพยางคหน่ึงพยางคใดโดยเฉพาะ
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หากเขียนโดยใชวรรณยุกตก็อาจจะทํ าใหเขียนไดไมถูกตอง
“เทอรโบ” ก็เคารพในความเห็นนั้น
แตก็เห็นวา หากอานคํ าเหลาน้ันโดด ๆ
ก็สามารถท่ีจะใสวรรณยุกตได
เพราะ “เทอรโบ” เห็นวาภาษาน้ันใชเปนส่ือใหเกิดความเขาใจท่ีถูกตองซ่ึงกันและกัน
ดังน้ัน เม่ือหากเราใสวรรณยุกตในคํ าโดด ๆ ของภาษาใดดังกลาวแลว  เราจะอานออก

เสียงของคํ าน้ันไดถูกตอง
แตเม่ือไมมีวรรณยุกต
ก็อานออกเสียงใหตรงกับภาษาน้ัน ๆ ไมได
แทนท่ีจะอานวา “คอม-พิ้ว-เตอร” ก็ตองอานวา “คอม-พิว-เตอร”

ค ําบางค ําพอรับได เชนช่ือประเทศบางประเทศ หรือช่ือเมืองตาง ๆ ในภาษาตางประเทศ
เชน ประเทศออสเตรเลีย ประเทศนิวซีแลนด หรือประเทศสิงคโปร
หรือกรุงแคนเบอรรา นครนิวยอรค นครซิดนีย
แมวาบางค ํานาจะเขียนใหมวา กรุงแคนเบอรรา หรือ นครซิดน่ีย
แตก็เอาเถอะ คนท่ีจะไปเมืองเหลาน้ีก็อานสํ าเนียงของภาษาน้ันในประเทศดังกลาวเอง
แตค ําบางค ําซิครับ ตองใชอยูในชีวิตประจํ าวันของเราในประเทศไทย
“เทอรโบ” ไมหวงสํ าหรับคนในปจจุบัน
เพราะเขียนอยางไร คนเขาก็อานออก เพราะเขารูกันวาควรจะอานอยางไร
เชน ค ําฮิตติดอันดับในปจจุบัน คือค ําวา “Corruption”
อานวา “คอร-รัป-ชั่น” แตราชบัณฑิตกํ าหนดใหเขียนวา “คอรรัปชัน”
แตเด็กท่ีเกิดใหมซิครับ
ตอนท่ีครูสอนนักเรียนใหอานคํ า โดยเฉพาะค ํานี้ คงจะตอบคํ าถามนักเรียนลํ าบาก
วาทํ าไมเขียนวา “คอรรัปชัน” แตออกเสียงวา  “คอร-รัป-ชั่น”

ทราบวาหลักเกณฑท่ีราชบัณฑิตกํ าหนดไวนั้น บางค ําก็มีการยกเวน
เชนค ําวา “Coke”
ถาจะเขียนใหถูกตองตามหลักเกณฑท่ีราชบัณฑิตกํ าหนดไว
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ก็ตองเขียนวา “โคก”
แตจากค ําโฆษณาท่ีวา “สงโคกสงย้ิม”
ทํ าใหราชบัณฑิตตองยกเวนคํ านี้
โดยใหเขียนวา “สงโคกสงย้ิม”

อยากวิงวอนใหราชบัณฑิตชวยพิจารณาเร่ืองน้ีอีกคร้ังเถอะครับ
“เทอรโบ” และคนไทยทุกคน จะไดยังคงมีความภาคภูมิใจในภาษาไทยของเรา
ท่ีเปนภาษาเดียวในโลกท่ีมีวรรณยุกต และทํ าใหภาษาของเราเปนภาษาท่ีมีเสียงดนตรี
ท่ีสํ าคัญท่ีสุดก็คือ ใหเด็กรุนหลังไดอานภาษาท่ีปูยาตายายของเขาบัญญัติไวอยางถูกตอง

ตามหลักของการอานเถิดครับ
ก็หวังวาเสียงจิ้งจกตัวนอย ๆ คงจะมีความหมายบาง

--------------------------------
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