
ความจริงซ่ึงไรหลักฐานทางเอกสาร ท่ีนกัวิชาการตองหัวรอ 
โดย อาตม ศิโรศิร ิ

 
     ทานท้ังหลายเคยสงสัยไหมวา ทําไมภาษาไทย – ลาว จึงมีคําหลายคําใชทับศัพทเปนภาษาบาลี การเรียงคําบางคํามี
ลักษณะตรงขามกับภาษาไทย-ลาว เปนการเรียงคําตามแบบภาษาบาลี หรือ เคยสงสัยไหมวา ทําไมภาษาไทย-ลาว จึงมีคํา
ผวน ทําไมคนไทย-ลาว จึงใชคําผวน เขาใจคําผวน 
     ขาพเจาไดต้ังขอสังเกตตาง ๆ เปนตนวา 
 
1.   คําท่ีใชทับศัพทภาษาบาลี  
1)!มีท้ังคําไทยและคําบาลี ในความหมายเดียวกัน เชน  

           บาลีวา รุกขะ   ไทยวา  ตนไม, บาลีวา นที   ไทยวา แมน้ํา  
           บาลีวา ราชา  ไทยวา เจาเหนือหัว เจาแผนดิน เปนตน 

2)! มีเฉพาะคําบาลี(สันสกฤต) อยางเดียว ไมมีคําไทยเลย เชน 
       ธรรมะ ธรรมชาต ิ เปนตน ซ่ึงโดยมากจะเปนศัพททางพุทธศาสนา ศัพททางพุทธศาสนาเรารับมาใชเลยน้ัน
ไมนาสงสัยนัก   
       แตท่ีนาสงสัยคือ คําศัพทท่ีใชกันท่ัวไปซ่ึงนาจะมีอยูในทุกภาษาน้ัน บางคํา กลับหาศัพทไทยแท ๆ ไมพบ 
(หรือวาเคยมีแตเลือนหายแลวเพราะไมนิยมใช?)  เชน  บาลีวา รส   ไทยก็วา  รส หรือรสชาต,ิ บาลีวา ฆาต หรือ 
ฆาต ไทยวาฆา (หรือเขียนวา ฆาต) เปนตน  

 
2.   การนําคําวา “วา” ท่ีปกติในภาษาบาลีเวลาเลาคําพูดของผูอ่ืน จะเรียงไวทายคําท่ีพูด  มาไวทายคําพูดเหมือนภาษาบาล ี
เชน  
บาลีเรียงวา   เขา – ดีแลว – วา – กลาว ฯ  (นี่คือลักษณะการเรียงรปูประโยคพื้นฐานของภาษาบาล)ี 
ไทยเรียงวา   เขา – กลาว – วา – ดีแลว ฯ  
ซึ่งลักษณะการเรียงรูปประโยคแบบดังกลาวที่พบในปจจุบันบางครั้ง คือ   
ภาษาไทย... วาง้ัน 
ภาษาลาว-อีสาน .... วาซ่ัน,    ....พะนะวา, ....วาติ ...วาซ่ัมสา,...วาเด....ผัดวา,ผะวะ(ออกสําเนียงอีสานเอาเองนะครับ) 
เชน 
บาล ี: ภฺุชินฺติฯ --> (เขา) “กินแลว”   วา (กลาว) ฯ ... บาล ีใช “อิต”ิ ซึ่งแปลวา “วา” คําเดียว ตามหลัง บอกใหรูวา
เปนคําพูด 
ไทย : “กินแลว” วาง้ัน 
ลาว : “กินแลว” วาซ่ัน,   “กินแลว” พะนะวา,  
(การเรียงโดยเอา อิติ ไวทายประโยคคําพูดน้ัน ดูงาย ๆ คือในบทสวดมนตตาง ๆ จะมี อติิ อยู แตอยูในรูปที่สนธแิลว) 

 
3.  การเรียงคํากลับลําดบัเหมือนภาษาบาลี เชน คําไทยวา      หา...ไม , หามีไม, หาไดไม, เปนตน 
 
4.  คําผวน 
     ทุกคนท่ีเปนคนไทยทราบดีอยูแลววาคําผวน เปนการเรียงคํากลบัลําดับกบัการพูดปกต ิ 
 



     ภาษาบาล ีเปนภาษาท่ีมีการเรียงรูปประโยค ตรงกนัขามกับภาษาไทย-ลาว และเปนภาษาท่ีท้ิงคําศัพทมากมายไวใหคน
ไทย-ลาว ใชจวบจนปจจุบัน 
     นั่นเปนเพราะวา คนที่ใชภาษาบาล ี กับคนท่ีใชภาษาไทย-ลาว (เปนเช้ือชาติหน่ึงในอดีต มิไดหมายเอาชาวไทย-ลาว
ปจจุบัน)  เคยอยูอาศัยรวมกันมากอน แมจะเปนคนละเมืองแตก็เปนเมืองที่อยูไมไกลกัน 
 
     ครั้งหนึ่ง เม่ือชาวมคธเปนใหญยังไมเปนเมืองขึน้ของใคร ภาษามคธ ก็มีใชอยู โดยมีศูนยกลางอยูท่ีกรุงราชคฤห จวบ
จนเม่ือชนท่ีใชภาษาไทย-ลาว (ซ่ึงเคยอยูใตอํานาจกษัตริยมคธเสมือนทาส) ไดเอกราช สยบชาวมคธเดิมใหอยูภายใต
อํานาจได  จึงกําหนดใหทุกคนใชภาษาไทย-ลาว สวนภาษามคธ ใชเฉพาะในกลุมพระเทานั้น 
      ชาวมคธ จึงจําเปนตองเรียนและฝกพูดภาษาไทย-ลาว และส่ิงหน่ึงท่ีชาวมคธจํา ทางดานไวยากรณก็คือ ภาษามคธ 
กับภาษาไทย-ลาว เรียงรูปประโยคสลับกัน (ท้ัง ๆ ท่ีจริง ๆ แลวไมใชแบบนั้นทั้งหมด) 
     เมื่อพวกเขาตองการพูดวา “ไมไป”  จึงพูดวา “ไปไม”  (ท้ัง ๆ ท่ีจริง ๆ แลว ประโยคน้ี เรียงเหมือนกัน คือ น คจฺฉามิ)     
เมื่อพวกเขาตองการพูดวา “ไมม”ี จึงพูดวา “มีไม” (ท้ัง ๆ ท่ีจริง ๆ แลว ประโยคนี้ เรียงเหมือนกนั คือ น อตถฺ ิหรอื นตถฺ)ิ 
เพราะเขาใจวาตองสลับคํากนั  แตผูฟง ก็เขาใจความหมาย และอนุโลมใหโดยไมแกไขสิ่งทีถู่กตองใหพวกเขา พวกเขาจึง
ใชมาตลอด จนเกิดเปนวลภีาษาไทย ท่ีวา หามีไม หาไปไม หา...ไม (แมปจจุบนั จะไมนิยมใชแลว แตก็เคยเปนวลีท่ีนิยม
กันในโบราณ) 
 
     แตการเลาคําพูดของผูอื่น(ซ่ึงบางคร้ังยาว) นั้น บางครั้งเมื่อพวกเขาลืมที่จะพูดวา “วา” ขางหนาคําพูดท่ีจะเลา พอเลา
จบ จึงวางคําวา “วา” ไวดานหลังคําพูด เหมือนกับการเรียงภาษามคธท่ีตนเองเคยชิน จึงเกิดคําวา ...วาง้ัน ...วาซ่ัน,    ....
พะนะวา, ....วาติ ...วาซ่ัมสา,...วาเด....ผัดวา,ผะวะ ท่ีใชสําหรับตามหลังคําพูด 
     เชนอยากพูดวา “เขาบอกวา พรุงนี้ไมอาจไปได” จึงพูดวา “พรุงนี ้ไมอาจไปได วาง้ัน” “พรุงนี้ ไมอาจไปได วาซ่ัน” 
(ภาษามคธจะละประธานคือเขา ไวในฐานท่ีเขาใจกันวาหมายถึงใคร) 
     ในการเรียงคําศัพทตอคําศัพทนัน้ ก็มีการสลบัเชนกัน (เพราะความเคยชินกับภาษาเดิมของตน) เชน อยากพูดวา “กาน
กลวย”  เขาใจวาตองสลับเหมือนกนัจึงพูดวา “กลวยกาน” อยากพูดวา “ตนตาล” จึงพูดวา “ตาลตน”  บาง “ตานตน” 
บาง  แตผูฟงก็เขาใจ พอเขาใจก็เลยมีการใชมาตลอด น่ีคือระยะแรกแหงการเกิดคําผวน 
     ในบางครั้ง เม่ืออยากพูดวา “แมน้ํา”  บางคน อาจพูดวา “นํ้าแม”  แตบางคน อาจพูดวา “มํ้าแน” เพราะเขาใจวาตอง
สลับพยัญชนะดวย (เน่ืองจากคุนเคยกับการแจกวิภัตติในภาษาเดิมของตน)  เม่ืออยากพูดวา “ไถนา” บางคนอาจพดูวา 
“นาไถ”  แตบางคนอาจพูดวา “ถาไน” ซ่ึงผูฟงก็เขาใจ เพราะทราบดีวา ชาวมคธพูด ตองพยายามสลับคําและถือเอา
ความหมายตามปริบท จนเกิดความเขาใจระหวางกันและกัน 
     แมในคําผวนสามพยางค คําผวนส่ีพยางค ก็มีลักษณะการเกิดขึน้ดุจเดียวกัน เม่ือผูพูดพูดแลวส่ือความหมายได ผูฟง
เขาใจ จึงมีการใชตอ ๆ กันมา จนเปนคําผวนแบบปจจุบัน 
 
     ชาวมคธเคยชินกับการแจกวภิตัต ิ เชน จากศัพทวา ชีว ก็อาจแจกเปน ชีวํ ชีวา ชีวี ชีโว  ฯลฯ แมจะเรียงรูปประโยค
แบบไทย-ลาว ศัพทที่แจกวภิัตตแิลว ก็ยังติดมาในบางครั้ง เชน ส้ินชีวัง, มโนนึก, วาโย, พลัง ฯลฯ และในคําศัพทอ่ืน ๆ อีก
มากมาย 
     บางครั้งนึกคําศัพทมคธไดกอน เมื่อพูดศัพทนั้นออกไปแลว นึกคําศัพทไทย-ลาวไดทีหลัง จึงพูดศัพทนั้นตามออกไป
ดวย แมคนท่ีใชภาษาไทย-ลาวเอง บางคร้ังเม่ือพูดคําศัพทไทย-ลาวออกไปแลว ผูใชภาษามคธไมเขาใจ ก็มีการพูดศัพท
มคธท่ีมีความหมายเดียวกันตามหลังดวย  กลายเปนลักษณะคําท่ีมีความหมายเดียวกันวางซอนกันอยู เชน     พละกําลัง, 
สถานที(่ฐานท่ี), ตาง ๆ นานา, มากมายมหาศาล, ใหญโตโอฬาร, กวางใหญไพศาล,ใหทาน, ฯลฯ ซ่ึงปจจุบันพบมากมาย
ในภาษาไทย-ลาว  



 
     สําหรับคําศัพทตาง ๆ เม่ือชาวมคธ นึกคําไทย-ลาว ไมออก บางคร้ังก็พูดออกไปโดยใชคํามคธเลย คือใชคํามคธกับการ
เรียงประโยคแบบภาษาไทย-ลาว จนเกิดเปนคําศัพทท่ีเขาใจกันได และใชคําศัพทเหลานัน้ตอ ๆ มา ทําใหแมในปจจุบัน 
คําศัพทมคธ ยังคงมีมากมายในภาษาไทย-ลาว 
 
     ชาวมคธ ถูกบังคับเปลี่ยนมาใชภาษาไวยากรณไทย-ลาว เพียงไมกี่รุน (พอแม – ลูก – หลาน – เหลน –โหลน) ภาษา
มคธก็เลือนหายไปจากภาษาพูด ลูก ๆ ยุคหลัง หรอืชนรุนหลัง เกิดมาก็ไดยินไดพูดภาษาไทย-ลาว แลว จึงไมสามารถจะ
พูดภาษามคธได (ดูแตคนจีนท่ียายมาอยูในไทยเถิด แครุนหลาน กพ็ูดจีนไมไดแลว) 
     แตที่ภาษามคธยังเหลืออยูใหเราทั้งหลายไดศึกษานั้น เพราะเปนภาษาที่ใชจารึกพระไตรปฎก หรือเรียกวาภาษาบาลี
นั่นเอง ผูท่ีบวช และผูที่ศกึษาพระไตรปฎก จึงยังมีการเรียนและทรงจําเอาไวอยู นั่นคือ แมจะมีการบังคับใหประชาชน
ท่ัวไปเลิกใชภาษามคธ หนัมาพูดภาษาไทย-ลาว ก็ตาม  แตยังอนญุาตใหพระสงฆสามารถใชไดอยู   
 

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


