ความจริงซึง่ ไรหลักฐานทางเอกสาร ทีน่ กั วิชาการตองหัวรอ
โดย อาตม ศิโรศิริ
ทานทัง้ หลายเคยสงสัยไหมวา ทําไมภาษาไทย – ลาว จึงมีคาํ หลายคําใชทบั ศัพทเปนภาษาบาลี การเรียงคําบางคํามี
ลักษณะตรงขามกับภาษาไทย-ลาว เปนการเรียงคําตามแบบภาษาบาลี หรือ เคยสงสัยไหมวา ทําไมภาษาไทย-ลาว จึงมีคาํ
ผวน ทําไมคนไทย-ลาว จึงใชคาํ ผวน เขาใจคําผวน
ขาพเจาไดตง้ั ขอสังเกตตาง ๆ เปนตนวา
1. คําทีใ่ ชทบั ศัพทภาษาบาลี
1)!มีทง้ั คําไทยและคําบาลี ในความหมายเดียวกัน เชน
บาลีวา รุกขะ ไทยวา ตนไม, บาลีวา นที ไทยวา แมน้ํา
บาลีวา ราชา ไทยวา เจาเหนือหัว เจาแผนดิน เปนตน
2)! มีเฉพาะคําบาลี(สันสกฤต) อยางเดียว ไมมคี าํ ไทยเลย เชน
ธรรมะ ธรรมชาติ เปนตน ซึง่ โดยมากจะเปนศัพททางพุทธศาสนา ศัพททางพุทธศาสนาเรารับมาใชเลยนัน้
ไมนา สงสัยนัก
แตทน่ี า สงสัยคือ คําศัพททใ่ี ชกนั ทัว่ ไปซึง่ นาจะมีอยูใ นทุกภาษานัน้ บางคํา กลับหาศัพทไทยแท ๆ ไมพบ
(หรือวาเคยมีแตเลือนหายแลวเพราะไมนยิ มใช?) เชน บาลีวา รส ไทยก็วา รส หรือรสชาติ, บาลีวา ฆาต หรือ
ฆาต ไทยวาฆา (หรือเขียนวา ฆาต) เปนตน
2. การนําคําวา “วา” ทีป่ กติในภาษาบาลีเวลาเลาคําพูดของผูอ น่ื จะเรียงไวทา ยคําทีพ่ ดู มาไวทา ยคําพูดเหมือนภาษาบาลี
เชน
บาลีเรียงวา เขา – ดีแลว – วา – กลาว ฯ (นี่คือลักษณะการเรียงรูปประโยคพื้นฐานของภาษาบาลี)
ไทยเรียงวา เขา – กลาว – วา – ดีแลว ฯ
ซึ่งลักษณะการเรียงรูปประโยคแบบดังกลาวที่พบในปจจุบันบางครั้ง คือ
ภาษาไทย... วางัน้
ภาษาลาว-อีสาน .... วาซัน่ , ....พะนะวา, ....วาติ ...วาซัม่ สา,...วาเด....ผัดวา,ผะวะ(ออกสําเนียงอีสานเอาเองนะครับ)
เชน
บาลี : ภฺุชินฺติฯ --> (เขา) “กินแลว” วา (กลาว) ฯ ... บาลี ใช “อิต”ิ ซึ่งแปลวา “วา” คําเดียว ตามหลัง บอกใหรูวา
เปนคําพูด
ไทย : “กินแลว” วางัน้
ลาว : “กินแลว” วาซัน่ , “กินแลว” พะนะวา,
(การเรียงโดยเอา อิติ ไวทา ยประโยคคําพูดนัน้ ดูงา ย ๆ คือในบทสวดมนตตา ง ๆ จะมี อิติ อยู แตอยูในรูปที่สนธิแลว)
3. การเรียงคํากลับลําดับเหมือนภาษาบาลี เชน คําไทยวา หา...ไม , หามีไม, หาไดไม, เปนตน
4. คําผวน
ทุกคนทีเ่ ปนคนไทยทราบดีอยูแ ลววาคําผวน เปนการเรียงคํากลับลําดับกับการพูดปกติ

ภาษาบาลี เปนภาษาทีม่ กี ารเรียงรูปประโยค ตรงกันขามกับภาษาไทย-ลาว และเปนภาษาทีท่ ง้ิ คําศัพทมากมายไวใหคน
ไทย-ลาว ใชจวบจนปจจุบัน
นั่นเปนเพราะวา คนที่ใชภาษาบาลี กับคนทีใ่ ชภาษาไทย-ลาว (เปนเชือ้ ชาติหนึง่ ในอดีต มิไดหมายเอาชาวไทย-ลาว
ปจจุบัน) เคยอยูอ าศัยรวมกันมากอน แมจะเปนคนละเมืองแตก็เปนเมืองที่อยูไมไกลกัน
ครั้งหนึ่ง เมือ่ ชาวมคธเปนใหญยงั ไมเปนเมืองขึน้ ของใคร ภาษามคธ ก็มใี ชอยู โดยมีศนู ยกลางอยูท ก่ี รุงราชคฤห จวบ
จนเมือ่ ชนทีใ่ ชภาษาไทย-ลาว (ซึง่ เคยอยูใ ตอาํ นาจกษัตริยม คธเสมือนทาส) ไดเอกราช สยบชาวมคธเดิมใหอยูภ ายใต
อํานาจได จึงกําหนดใหทกุ คนใชภาษาไทย-ลาว สวนภาษามคธ ใชเฉพาะในกลุม พระเทานั้น
ชาวมคธ จึงจําเปนตองเรียนและฝกพูดภาษาไทย-ลาว และสิง่ หนึง่ ทีช่ าวมคธจํา ทางดานไวยากรณกค็ อื ภาษามคธ
กับภาษาไทย-ลาว เรียงรูปประโยคสลับกัน (ทัง้ ๆ ทีจ่ ริง ๆ แลวไมใชแบบนั้นทั้งหมด)
เมื่อพวกเขาตองการพูดวา “ไมไป” จึงพูดวา “ไปไม” (ทัง้ ๆ ทีจ่ ริง ๆ แลว ประโยคนี้ เรียงเหมือนกัน คือ น คจฺฉามิ)
เมื่อพวกเขาตองการพูดวา “ไมม”ี จึงพูดวา “มีไม” (ทัง้ ๆ ทีจ่ ริง ๆ แลว ประโยคนี้ เรียงเหมือนกัน คือ น อตฺถิ หรือ นตฺถ)ิ
เพราะเขาใจวาตองสลับคํากัน แตผฟู ง ก็เขาใจความหมาย และอนุโลมใหโดยไมแกไขสิ่งทีถ่ ูกตองใหพวกเขา พวกเขาจึง
ใชมาตลอด จนเกิดเปนวลีภาษาไทย ทีว่ า หามีไม หาไปไม หา...ไม (แมปจจุบนั จะไมนยิ มใชแลว แตกเ็ คยเปนวลีทน่ี ยิ ม
กันในโบราณ)
แตการเลาคําพูดของผูอื่น(ซึง่ บางครัง้ ยาว) นั้น บางครั้งเมื่อพวกเขาลืมที่จะพูดวา “วา” ขางหนาคําพูดทีจ่ ะเลา พอเลา
จบ จึงวางคําวา “วา” ไวดา นหลังคําพูด เหมือนกับการเรียงภาษามคธทีต่ นเองเคยชิน จึงเกิดคําวา ...วางัน้ ...วาซัน่ , ....
พะนะวา, ....วาติ ...วาซัม่ สา,...วาเด....ผัดวา,ผะวะ ทีใ่ ชสาํ หรับตามหลังคําพูด
เชนอยากพูดวา “เขาบอกวา พรุงนี้ไมอาจไปได” จึงพูดวา “พรุงนี้ ไมอาจไปได วางัน้ ” “พรุงนี้ ไมอาจไปได วาซัน่ ”
(ภาษามคธจะละประธานคือเขา ไวในฐานทีเ่ ขาใจกันวาหมายถึงใคร)
ในการเรียงคําศัพทตอ คําศัพทนน้ั ก็มีการสลับเชนกัน (เพราะความเคยชินกับภาษาเดิมของตน) เชน อยากพูดวา “กาน
กลวย” เขาใจวาตองสลับเหมือนกันจึงพูดวา “กลวยกาน” อยากพูดวา “ตนตาล” จึงพูดวา “ตาลตน” บาง “ตานตน”
บาง แตผูฟงก็เขาใจ พอเขาใจก็เลยมีการใชมาตลอด นีค่ อื ระยะแรกแหงการเกิดคําผวน
ในบางครั้ง เมือ่ อยากพูดวา “แมน้ํา” บางคน อาจพูดวา “น้าํ แม” แตบางคน อาจพูดวา “ม้าํ แน” เพราะเขาใจวาตอง
สลับพยัญชนะดวย (เนือ่ งจากคุน เคยกับการแจกวิภตั ติในภาษาเดิมของตน) เมือ่ อยากพูดวา “ไถนา” บางคนอาจพูดวา
“นาไถ” แตบางคนอาจพูดวา “ถาไน” ซึง่ ผูฟ ง ก็เขาใจ เพราะทราบดีวา ชาวมคธพูด ตองพยายามสลับคําและถือเอา
ความหมายตามปริบท จนเกิดความเขาใจระหวางกันและกัน
แมในคําผวนสามพยางค คําผวนสีพ่ ยางค ก็มีลักษณะการเกิดขึน้ ดุจเดียวกัน เมือ่ ผูพ ดู พูดแลวสือ่ ความหมายได ผูฟ ง
เขาใจ จึงมีการใชตอ ๆ กันมา จนเปนคําผวนแบบปจจุบัน
ชาวมคธเคยชินกับการแจกวิภตั ติ เชน จากศัพทวา ชีว ก็อาจแจกเปน ชีวํ ชีวา ชีวี ชีโว ฯลฯ แมจะเรียงรูปประโยค
แบบไทย-ลาว ศัพทที่แจกวิภัตติแลว ก็ยังติดมาในบางครั้ง เชน สิน้ ชีวงั , มโนนึก, วาโย, พลัง ฯลฯ และในคําศัพทอน่ื ๆ อีก
มากมาย
บางครั้งนึกคําศัพทมคธไดกอ น เมื่อพูดศัพทนั้นออกไปแลว นึกคําศัพทไทย-ลาวไดทหี ลัง จึงพูดศัพทนั้นตามออกไป
ดวย แมคนทีใ่ ชภาษาไทย-ลาวเอง บางครัง้ เมือ่ พูดคําศัพทไทย-ลาวออกไปแลว ผูใ ชภาษามคธไมเขาใจ ก็มีการพูดศัพท
มคธทีม่ คี วามหมายเดียวกันตามหลังดวย กลายเปนลักษณะคําทีม่ คี วามหมายเดียวกันวางซอนกันอยู เชน พละกําลัง,
สถานที(่ ฐานที)่ , ตาง ๆ นานา, มากมายมหาศาล, ใหญโตโอฬาร, กวางใหญไพศาล,ใหทาน, ฯลฯ ซึง่ ปจจุบนั พบมากมาย
ในภาษาไทย-ลาว

สําหรับคําศัพทตา ง ๆ เมือ่ ชาวมคธ นึกคําไทย-ลาว ไมออก บางครัง้ ก็พดู ออกไปโดยใชคาํ มคธเลย คือใชคาํ มคธกับการ
เรียงประโยคแบบภาษาไทย-ลาว จนเกิดเปนคําศัพททเ่ี ขาใจกันได และใชคําศัพทเหลานัน้ ตอ ๆ มา ทําใหแมในปจจุบนั
คําศัพทมคธ ยังคงมีมากมายในภาษาไทย-ลาว
ชาวมคธ ถูกบังคับเปลี่ยนมาใชภาษาไวยากรณไทย-ลาว เพียงไมกี่รุน (พอแม – ลูก – หลาน – เหลน –โหลน) ภาษา
มคธก็เลือนหายไปจากภาษาพูด ลูก ๆ ยุคหลัง หรือชนรุน หลัง เกิดมาก็ไดยนิ ไดพดู ภาษาไทย-ลาว แลว จึงไมสามารถจะ
พูดภาษามคธได (ดูแตคนจีนทีย่ า ยมาอยูใ นไทยเถิด แครุนหลาน ก็พูดจีนไมไดแลว)
แตที่ภาษามคธยังเหลืออยูใหเราทั้งหลายไดศึกษานั้น เพราะเปนภาษาที่ใชจารึกพระไตรปฎก หรือเรียกวาภาษาบาลี
นั่นเอง ผูท บ่ี วช และผูที่ศกึ ษาพระไตรปฎก จึงยังมีการเรียนและทรงจําเอาไวอยู นั่นคือ แมจะมีการบังคับใหประชาชน
ทัว่ ไปเลิกใชภาษามคธ หันมาพูดภาษาไทย-ลาว ก็ตาม แตยังอนุญาตใหพระสงฆสามารถใชไดอยู
----------------------------------------------------

