ภาษาไทย จาก “สุโขทัย” ถึง “รัตนโกสินทร์ ”
อํานาจ ปั กษาสุข
ภาษาไทยเป็ นภาษาประจําชาติของคนไทยทีถือเป็ นเอกลั กษณ์ทีสําคัญของชาติอันแสดง
ให้ เห็นถึงความมีอิสระไม่ตกเป็ นเมืองขึ นของชาติใด ดังนั นเราในฐานะคนไทยจึงควรทีจะมีความรู ้
และความเข้ าใจในภาษาของตน
ซึงในบทความนี จะให้ ความรู ้ เกียวกับภาษาไทยในส่วนทีเป็ น
ประวัติและความหมายของคําไทยสมั ยสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์ โดยจะกล่าวถึงลั กษณะ
และวิธีการสร้ างคําในภาษาไทย การแบ่งสมัยในภาษาไทย และการใช้ คําไทยในสมัยต่าง ๆ ตั งแต่
สุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์
ลักษณะและวิธีการสร้ างคําในภาษาไทย
ภาษาไทยเป็ นภาษาคําโดด คําส่วนมากเป็ นคําพยางค์เดียวทีมีความหมายในตัว ไม่มีการ
เปลียนแปลงรูปคําเพือแสดงลักษณะทางไวยากรณ์ ดังนั นเมือจะสร้ างคําขึ นใช้ ก็จะนําหน่วยคําทีมี
อยู่แล้ วมาสร้ างเป็ นคําใหม่ด้วยการรวมหน่วยคําหรือการซํ าหน่วยคํา การรวมหน่วยคํา คือ การนํา
หน่วยคําตั งแต่สองหน่วยคําขึ นไปมารวมกันเกิดเป็ นคําใหม่ แบ่งเป็ น๓ ลักษณะคือ “คําผสาน” ที
เกิดจากหน่วยคําไม่อิสระรวมกับหน่วยคําไม่อิสระหรือหน่วยคําไม่อิสระรวมกับหน่วยคําอิสระ เช่น
ชาว กับ เมือง รวมเป็ น ชาวเมือง เป็ นต้ น “คําประสม” ทีเกิดจากการนําหน่วยคําอิสระทีมี
ความหมายต่างกันตั งแต่สองหน่วยคํามารวมกัน เช่น รถ กับ ไฟ เป็ น รถไฟ การรวมหน่วยคําอีก
ลักษณะหนึงคือ “คําซ้ อน” ซึงเกิดจากการนําหน่วยคําอิสระทีมีความหมายเหมือนกัน คล้ ายคลึง
กัน หรือเป็ นไปในทํานองเดียวกันตั งแต่สองหน่วยคําขึ นไปมารวมกัน เช่น บ้ าน กับ เรือน เป็ น
บ้ านเรือน ส่วนการซํ าหน่วยคํา คือ การออกเสียงหน่วยคําเดียวกันตั งแต่สองครั งขึ นไป คําทีเกิด
ใหม่เรียกว่า “คําซํ า” เช่น ดัง กับ ดัง เป็ น ดัง ๆ เป็ นต้ น การสร้ างคําในลักษณะดังกล่าวมีใน
ภาษาไทยมาแล้ วตั งแต่สมัยสุโขทัยและในปัจจุบันก็ยังมีการสร้ างคําในลักษณะนี อยู่
การแบ่ งสมัยในภาษาไทย
การกําหนดสมั ยทางภาษานั นไม่ได้ ใช้ ความเปลียนแปลงทางประวัติศาสตร์เป็ นเกณฑ์
หากแต่พิจารณาจากตัวภาษาเป็ นหลัก โดยภาษาจะเปลียนสมัยก็ต่อเมือมีการเปลียนแปลงทาง
ภาษาทีเห็นได้ อย่างชัดเจน เช่น ความเปลียนแปลงของภาษาไทยทีเกิดจากการติดต่อกับชาติ
ตะวันตก เป็ นต้ น สําหรับการเปลียนแปลงทีเป็ นไปอย่างช้ า ๆ บางครั งก็ไม่สามารถแยกออกเป็ น

สมัยของภาษาได้ เนืองจากส่วนทีเปลียนแปลงมีเพียงเล็กน้ อยไม่สามารถทําให้ เห็นความแตกต่าง
ได้
สมัยของภาษาไทยแบ่งออกเป็ น ๓ สมั ยหลัก โดยภาษาไทยสมัยแรก คือ ภาษาไทยสมัย
สุโขทัย สมัยทีสอง คือ ภาษาไทยสมั ยอยุธยา แม้จะมีการยอมรับว่าภาษาสมัยอยุธยาเป็ นภาษา
สมัยหลัง
แต่ก็ไม่มีหลักฐานว่าภาษาสมัยอยุธยามีการเปลียนแปลงมาจากภาษาสมั ยสุโขทัย
ภาษาสมัยอยุธยานี เริมตั งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดี๑ที จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระนังเกล้ า
เจ้ าอยู่หัว เนืองจากภาษาสมัยรัชกาลที ๑ ถึง ๓ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็ นภาษาทีสืบต่อมาจาก
ภาษาสมัยอยุธยา ซึงไม่มีความเปลียนแปลงแตกต่างทางภาษาอย่างเห็นได้ชัด สําหรับภาษาสมั ย
ทีสาม คือ ภาษาสมัยรัตนโกสินทร์เริมต้นจากสมั ยรัชกาลที ๔ เป็ นต้ นไป ทั งนี ในสมัยรัชกาลที๔ มี
การรับศัพท์ภาษาอังกฤษเข้ ามาใช้ ในภาษาไทยอย่างมากมาย ทําให้ เกิดความแตกต่างระหว่าง
ภาษาในรัชกาลที ๓ กับรัชกาลที ๔ อย่างชัดเจน
ทั งนี ภาษาไทยสมั ยรัตนโกสินทร์อาจแบ่งย่อยลงไปได้ อีกเป็ นภาษาสมัยรัตนโกสินทร์ตั งแต่
รัชกาลที ๔ ถึงก่อนการเปลียนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ และภาษาปัจจุบันตั งแต่หลังการ
เปลียนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบัน เนืองจากหลังการเปลียนแปลงการปกครองใน พ.ศ.
๒๔๗๕ ทําให้ มีคําศัพท์ใหม่ ๆ ขึ นใช้ เป็ นจํานวนมาก ดั งจะเห็นได้จากศัพท์บัญญัติทางการเมือง
เช่น รัฐธรรมนูญ รัฐสภา เป็ นต้ น
การศึกษาประวัติและความหมายของคําไทยสมัยต่ าง ๆ
คําในภาษาทุกภาษาย่อมมีการเปลียนแปลงไปตามกาลเวลาและสภาพสังคม โดยเมือ
สังคมมีการเปลียนแปลงภาษาก็จะเปลียนแปลงตามไปด้ วย คําในภาษาไทยก็มีการเปลียนแปลง
เช่นเดียวกัน กล่าวคือ คําในภาษาไทยนับตั งแต่สมัยสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร์สืบมาจนถึง
ปั จจุบันก็ได้มีการเปลียนแปลงไปทั งในด้ านรูปคําและความหมาย
ซึงการศึกษาประวัติและ
ความหมายของคําจะช่วยให้ ทราบถึงความเปลียนแปลงด้านต่าง ๆ ของคําไทยมีผลทําให้ ผู ้ ศึกษา
เกิดความรู ้ และความเข้ าใจในภาษาไทยดียิงขึ น
การศึกษาประวัติและความหมายของคําไทยในทีนีจะกล่าวถึงการใช้ คําในภาษาไทยสมัย
สุโขทัย การใช้ คําในภาษาไทยสมัยอยุธยา และการใช้ คําในภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ โดยจะ
เปรียบเทียบกับภาษาไทยสมัยปัจจุบัน

การใช้ คําในภาษาไทยสมัยสุโขทัยเปรียบเทียบกับภาษาไทยปั จจุบัน
คําไทยในสมั ยสุโขทัยเมือมาถึงปัจจุบันได้ มีการเปลียนแปลงไปทั งในด้ านรูคปําและ
ความหมาย
ทั งนี ผู ้ เขียนจะแสดงให้ เห็นถึงความเปลียนแปลงของคําไทยในสมัยสุโขทัยโดย
แบ่งเป็ นประเภทของคํา ดั งนี
คําเดียว คําเดียวในภาษาไทยสมั ยสุโขทัยเมือมาถึงปัจจุบันมีลักษณะดังนี
๑. เป็ นคําทีคงรูปเดิมแต่มีความหมายต่างไปจากเดิม โดยบางคํามีความหมาย
แคบเข้ า เช่น
“ไพร่ฟ้าข้ าไทย ขีเรือไปค้ าขีม้ าไปขาย”
(หลัก ๓ ด้ าน ๒ / ๓๓)
คํา “ขี” ในสมัยสุโขทัย หมายถึง นังไปหรือโดยสารไปบนยานพาหนะ แต่ในปั จจุบันใช้ ใน
ความหมายทีเฉพาะเจาะจง คือหมายถึงการนังเอาขาคร่อมเท่านั น
บางคํามีความหมายย้ ายที คือในสมัยสุโขทัยใช้ ความหมายอย่างหนึงแต่ในปั จจุบันใช้ ใน
ความหมายอีกอย่างหนึง บางคํามีความหมายตรงข้ ามกับคําในสมัยสุโขทัย เช่น
“พระมหาธาตุอันนี ใช่ธาตุอัสนามานย์”
(หลัก ๓ ด้ าน ๑ / ๙)
คํา “สามานย์” ในสมั ยสุโขทัยใช้ หมายถึงปกติ ธรรมดา สามัญ แต่ในปัจจุบันความหมาย
ได้ กลายไปเป็ น เลวทรามตําช้ า ซึงต่างจากความหมายเดิม
๒. ปรากฏเป็ นคําคงรูปเดิม ความหมายเหมือนเดิมแต่การใช้ ต่างกัน เช่น
“พีกูตายจึงได้ เมืองแก่กทู ั งกลม”
(หลัก ๑ ด้ าน ๑ / ๑๗-๑๘)
คํา “ทั งกลม” ในสมั ยสุโขทัยหมายถึง ทั งหมด ทั งปวง โดยใช้ กับการได้ เมือง สําหรับคํา
“ทังกลม” ในปั จจุบันก็หมายถึง ทั งหมด ทั งปวง เช่นกัน แต่ปรากฏใช้ กับการตายของหญิงในขณะ
มีครรภ์
๓. คําเดียวทีมีใช้ เฉพาะสมัยสุโขทัย ในปั จจุบันไม่ปรากฏใช้ เป็ นการสู ญศัพท์
เช่น คําว่า “งอร” ทีหมายถึง มีความเลือมใส “มหาธรรมราชา งอรในศาสนา” (หลั ก ๑๐๖)
ปั จจุบันไม่มีการใช้ ศัพท์คํานี แล้ ว

คําประสม คําประสมในภาษาไทยสมั ยสุโขทัยเมือมาถึงปัจจุบันมีการเปลียนแปลงดังนี
๑. คําประสมทีใช้ ในสมั ยสุโขทัย และในปั จจุบันยังคงใช้ เป็ นคําประสมแต่มีการ
เปลียนแปลงรูปคําไปจากเดิมบ้ าง ส่วนความหมายคงเดิม เช่น
“ตนกูพุ ่ งช้างขุนสามชนตัวชือมาสเมืองแพ้ ”
(หลัก ๑ ด้ าน ๑ / ๘-๙)
คํา “พุ่งช้ าง” ในปั จจุบันใช้ ว่า “ชนช้ าง” โดยทีทั งสองคํามีความหมายเหมือนกัน คือ ขีช้ าง
รบกัน
๒. คําประสมในสมัยสุโขทัยทีปัจจุบันสู ญไปจากภาษามาตรฐาน แต่ปรากฏใช้ ใน
ภาษาถินหรือคําประพันธ์ เช่น
“คนอันอยู่ในบุรพวิเทหะหน้ าเขาดังเดือนเพ็งแลกลมดังหน้ าแว่ น”
(ไตรภูมิพระร่วง หน้ า ๔๒)
คํา “หน้ าแว่น” หมายถึง กระจก ปั จจุบันไม่มีใช้ ในภาษามาตรฐานแต่ยังปรากฏใช้ ใน
ภาษาไทดํา
๓. คําประสมในสมัยสุโขทัยทีปัจจุบันคงรูปเดิมแต่ความหมายย้ ายที เช่น
“มีม้าแก้ ว ๒๐๐๐ ตัว เทียมรถแลช้ างละพันตัว แลมีเครื องแก้ วประดับนิ ทุก ๆ ตั”ว
(ไตรภูมิพระร่วง หน้ า ๑๐๒)
คํา “เครืองแก้ ว” ในสมัยสุโขทัย หมายถึง เครืองประดับม้าทีทําด้ วยแก้ ว แต่ในปัจจุบันใช้
หมายถึง เครืองใช้ ทําด้ วยแก้ ว ส่วนใหญ่เป็ นภาชนะใส่ของหรืออาหาร
๔. คําประสมทีสู ญศัพท์ไปเมือมาถึงสมัยปั จจุบัน เช่น
“เมือกูขึ นใหญ่ได้ สิบเก้ าเข้ าขุนสามชนเจ้ าเมืองฉอดมาท่เมืองตาก”
(หลัก ๑ ด้ าน ๑ / ๓-๔)
คํา “ขึ นใหญ่” มีใช้ ในภาษาไทยสมัยสุโขทัย หมายถึง เติบโต แต่ปัจจุบันเลิกใช้ คํานี แล้ ว
คําซ้ อน คําซ้ อนในภาษาไทยสมั ยสุโขทัยปรากฏว่ามีใช้ ในปั จจุบันในลักษณะต่าง ๆ ดังนี
๑. เดิมในสมัยสุโขทัยเป็ นคําซ้ อนแต่ปัจจุบันมีการเปลียนแปลงรูปคํา เช่น
“อันหนึงกระทําบุญด้ วยกายคือว่ายําแยงพ่อและแม่...”
(ไตรภูมิพระร่วง หน้ า ๙๐)

คํา “ยําแยง” ในปั จจุบันใช้ ว่า ยําเกรง
๒. คําซ้ อนในสมัยสุโขทัยทีในปัจจุบันแยกหน่วยใดหน่วยหนึงมาใช้ ส่วนหน่วยที
เหลือปรากฏใช้ ในภาษาถิน คําประพันธ์ หรือไม่ปรากฏใช้ เลย เช่น
“แลจงท่านทั งหลายเร่งแต่งแง่ ตน”
(ไตรภูมิพระร่วง หน้ า ๕๓)
คํา “แง่ตน” เป็ นคําซ้ อนโดยคําว่า “แง่” หมายถึง ตัว เป็ นคําโบราณปั จจุบันใช้ แต่เพียงคํา
ว่า “ตน”
“เขาทนทุกขเวทนาอยู่ทนัี นช้าหึงนานนัก”
(ไตรภูมิพระร่วง หน้ า ๒๐)
คํา “ช้ าหึงนาน” ปั จจุบันแยกมาใช้ เป็ น ช้ า นาน และช้ านาน ส่วนคําว่า หึง นั นใช้ ในคํา
ประพันธ์
๓. คําซ้ อนทีเกิดการสูญศัพท์ คือ ปั จจุบันไม่มีปรากฏใช้ แล้ ว เช่น
“ฝูงเจ้ าขุนพราหมณ์ เศรษฐี ถอยจากเป็ นมลากเป็ นดีเข้ าแต่นั นแล”
(หลัก ๓ ด้ าน ๑ / ๒๒)
คํา “เป็ นมลากเป็ นดี” ทีมีใช้ ในสมั ยสุโขทัย ปัจจุบันไม่มีใช้ แล้ ว
๔. คําซ้ อนในภาษาไทยสมัยสุโขทัยทีมีการกลายความหมาย
ความหมายแคบเข้ าเมือมาใช้ ในปั จจุบัน เช่น

โดยบางคํามี

“นรกนั นมีแม่นํ าอันหนึเล็
ง งเห็นนั นใสงามดี”
(ไตรภูมิพระร่วง หน้ า ๔๑)
คํา “เล็งเห็น” ในภาษาสมัยสุโขทัย หมายถึง เพ่งมอง เห็น จ้ องตรงไป แต่ในปัจจุบัน
ความหมายกลายไปในลักษณะทีเฉพาะเจาะจง
คือหมายถึง
มองเห็นด้ วยปั ญญาและ
ความสามารถเท่านั น
บางคํามีความหมายกว้ างออก เช่น “ทุกแห่งรุ ่ งเรืองเทียรย่อมเปลวไฟ” (ไตรภูมิพระร่วง
หน้ า ๔๑) โดยคําว่า “รุ่งเรือง“ นี เดิมหมายถึง สว่างไสว งามสุกใส แต่ในปั จจุบันนอกจากจะใช้ ใน
ความหมายดังกล่าวแล้ ว ยังหมายถึง อุดม สมบูรณ์ และเจริญด้ วย
นอกจากนี บางคํายังมีความหมายเปลียนไปในลักษณะทีเป็ นการกลายความหมายแบบ
ย้ ายที เช่น

“แลยังรัศมีกงจักรแก้ วนั นก็รุ่งเรืองรอบคอบทัวทั งพระราชมนเทียรนั นทุกแห่”ง
(ไตรภูมิพระร่วง หน้ า ๔๑)
คํา “รอบคอบ” ในภาษาไทยสมัยสุโขทัย หมายถึง เวียนไปบรรจบถึงกันแต่ในปัจจุบันใช้
ในความหมายว่า “ถ้ วนถี”
การใช้ คําในภาษาไทยสมัยอยุธยาเปรียบเทียบกับภาษาไทยปั จจุบัน
ลักษณะคําต่าง ๆ ในสมั ยอยุธยาเมือผ่านมาถึงปัจจุบันมีการเปลียนแปลงไปในลักษณะ
ต่าง ๆ ดังนี
คําเดี ยว คําเดียวในภาษาไทยสมั ยอยุธยาปรากฏในปัจจุบันในลักษณะดังต่อไปนี
๑. คําทีคงศัพท์เดิมหากแต่มีความหมายต่างกัน โดยความหมายทีแตกต่างกันนี มี
ทั งทีเป็ นไปในลักษณะความหมายแคบเข้ า เช่น
“...เปิ ดหมวกคํานับภาษาวิลันดาแล้ วมานัง ณ เก้ าอี”
(ประชุมจดหมายเหตุ หน้ า ๖๑)
คํา “คํานับ” ในตัวอย่างข้ างต้ น หมายถึง การทําความเคารพ แต่ในปั จจุบันใช้ ใน
ความหมายทีเฉพาะเจาะจงโดยหมายถึง การทําความเคารพโดยการก้ มศีรษะ
บางคํามีการกลายความหมายโดยความหมายย้ ายที คือ ในสมัยอยุธยาใช้ ในความหมาย
หนึงแต่ในปัจจุบันใช้ ในอีกความหมายหนึง เช่น
“แลงูอสรพิษตัวหนึงออกมาแต่จอมปลวกก็ตอดเอาบุรุษนั น”
(ประชุมจดหมายเหตุ หน้ า ๓๙)
คํา “ตอด” ในสมัยอยุธยา หมายถึง กัด แต่ในปัจจุบันใช้ ในความหมายว่า เอาปากงับหรือ
จิกแต่น้อย ๆ
นอกจากนี คําบางคํายังมีการเปลียนแปลงความหมายโดยความหมายกว้ างออกคือ
ปั จจุบันใช้ ในความหมายกว้ างกว่าคําในสมัยอยุธยา เช่น
“อนึงทังสองอ้ างดวงตราจํานําเจ้ ากรมแลตราสําคั ญให้ กะลาการไปเผชิญ”
(กฎ.๒ หน้ า ๘๗)

คํา “จํานํา” ในสมั ยอยุธยา หมายถึง ประจํา ซึงในปัจจุบันก็มีการใช้ ในความหมายนี
นอกจากนี ยังมีการใช้ ในความหมายว่า ตกลงทําสัญญาโดยสังมอบสังหาริมทรัพย์ให้ แก่เจ้ าหนี เพือ
ประกันการชําระหนี อีกด้ วย
๒. ปรากฏเป็ นคําทีคงศัพท์เดิมแต่มีการใช้ ต่างกัน เช่น
“อนึงช้ างต้ นม้ าต้ นไข้ แลมิได้ อยู่รักษาให้จําจงหนัก”
(กฎ.๑ หน้ า ๑๐๘)
คํา “ไข้ ” ในตัวอย่างใช้ เป็ นคํากริยาและใช้ กับสัตว์แต่ในปั จจุบันใช้ เป็ นคํานาม เช่น มีไข้
เป็ นไข้
๓. คําเดียวทีไม่ปรากฏใช้ ในปั จจุบัน เกิดการสูญศัพท์ เช่น
“ฆาตกรหนึงบังกัดข้ าคนท่านไว้ เรือนตนก็ด”ี
(กฎ.๓ หน้ า ๔)
คํา “บังกัด” มีใช้ ในสมัยอยุธยา หมายถึง ปิ ดบัง อําพราง แต่ในปัจจุบันไม่มีการใช้ ศัพท์นี
คําประสม คําประสมในภาษาไทยสมัยอยุธยาเมือมาถึงปั จจุบันมีลักษณะการใช้ ดังนี
๑. คําทีในสมัยอยุธยาเป็ นคําประสม ปัจจุบันยังคงใช้ เป็ นคําประสมแต่มีการ
เปลียนแปลงรูปคํา เช่น “จึงสองทั งปวงอันมาแต่เมืองนอก” (ประชุมพระตํารา หน้ า ๗๕) คําว่า
“เมืองนอก” นี ปั จจุบันใช้ ว่า บ้ านนอก
๒. คําประสมในสมัยอยุธยาทีในปั จจุบันเลิกใช้ แล้ ว เช่น
“แล้ วแต่งหนังสือให้คนเร็วถือไปถวายพระเจ้ าซุนกวน”
(สามก๊ ก ๒ หน้ า ๕๓๐)
คํา “คนเร็ว” ในตัวอย่างข้ างต้ น หมายถึง ผู ้ ส่งข่าวสารหรือคนรับใช้ ติดต่อ ซึงในปัจจุบันไม่
ปรากฏว่ามีการใช้ ศัพท์นี
คําซ้ อน คําซ้ อนในภาษาไทยสมั ยอยุธยาปรากฏในภาษาไทยปั จจุบัน ดั งนี
๑. คําซ้ อนในสมั ยอยุธยาทีในปัจจุบันนํามาใช้ เป็ นคําซ้ อนแต่เรียงลําดับใหม่และ
แยกใช้ ทีละหน่วยทุกหน่วย เช่น
“มีผู ้ มาร้ องฟ้องว่าช้ างม้ าโคกระบือปล่อยปละเสีย”
(กฎ.๑ หน้ า ๑๖๗)

คํา “ร้ องฟ้อง” ในตัวอย่างข้ างต้ นปัจจุบันใช้ เป็ น ฟ้องร้ อง และมีการแยกแต่ละหน่วยคํามา
ใช้ ด้วย คือ ฟ้อง และ ร้ อง
๒. คําซ้ อนทีในปัจจุบันนํามาแยกใช้ ทีละหน่วย เช่น คําว่า “จําวัดหลับ” ใน ”ครั ง
พระผู ้ เป็ นเจ้ าจําวัดหลับไป” (คําให้ การชาวกรุงเก่า หน้ า ๕) ทีในปั จจุบันนํามาแยกใช้ เป็ น จําวัด
กับ หลับ
๓. คําซ้ อนในสมัยอยุธยาทีมีการเปลียนแปลงรูปคําเมือนํามาใช้ ในภาษาไทย
ปั จจุบัน เช่น
“ผู ้ ใดเปนข้ าพระเจ้ าอยู่หัวๆ ชุบย้ อม ตั งแต่งเปนพญา”
(กฎ.๔ หน้ า ๑๓๐)
คํา “ชุบย้ อม” ทีมีใช้ ในสมั ยอยุธยาปัจจุบันใช้ เป็ น ชุบเลี ยง
๔. คําซ้ อนในสมั ยอยุธยาทีปั จจุบันไม่ใช้ เป็ นคําซ้ อน แต่แยกหน่วยใดหน่วยหนึง
มาใช้ ส่วนหน่วยทีเหลือปรากฏในภาษาถินหรือในคําประพันธ์ เช่น
“นายพิริยบาลเอาสายบรรทัดดีดกายสั ตว์ให้ภินทนาการแตกออก”
(จารึกวัดโพธิ หน้ า ๑๔๔)
คํา “ภินทนาการแตก” ในปัจจุบันแยกใช้ คําว่า แตก ส่วนคําว่า ภินทนาการ ใช้ ในคํา
ประพันธ์
การใช้ คําในภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ เปรียบเทียบกับภาษาไทยปั จจุบัน
ในส่วนของการใช้ คําไทยในสมันรัตนโกสินทร์ทั งคําเดียว คําประสม และคําซ้ อน มีความ
ใกล้ เคียงกับภาษาไทยปัจจุบันมาก ดังนั น ในหัวข้ อนี ผู ้ เขียนจึงแสดงให้ เห็นภาพรวมของการ
เปลียนแปลงการใช้ คําในภาษาไทยสมั ยนี ดังนี
๑. การกลายความหมาย คําในภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทร์เมือมาปรากฏใช้ ใน
ภาษาปั จจุบันก็มีการเปลียนแปลงทางด้ านความหมาย ซึงการเปลียนแปลงความหมายนี เกิดขึ นใน
ลักษณะต่อไปนี
การกลายความหมายโดยความหมายแคบเข้ า เช่น คําว่า “รําเรียน” ในภาษาสมัย
รัตนโกสินทร์มีปรากฏใช้ ในความหมายว่า “เรียนให้ ขึ นใจและร้ องเรียน” แต่ในปั จจุบันเลือกใช้ เพียง
ความหมายเดียว คือ “เรียนให้ ขึ นใจ”
การกลายความหมายโดยความหมายกว้ างออก เช่น

“บิดามารดาทําชัวไปขายตัวท่านแล้ วยังพาบุตรไปให้ เป็ นทาสจนสิ นชีวิตอีกเล่”า
ร.๕ (ราชปรารภ หน้ า ๔)
คํา “ขายตัว” ในสมั ยรัตนโกสินทร์ หมายถึง การขายตัวลงเป็ นทาส ในปั จจุบันนอกจากจะ
ใช้ ในความหมายดังกล่าวยังมีความหมายถึง การขายตัวของหญิงโสเภณีด้วย
การกลายความหมายโดยความหมายย้ ายที เช่น คําว่า “จังหวัด” ในสมัยรัตนโกสินทร์ใช้
ในความหมายว่า ถิน เขต หรือบริเวณ แต่ในปั จจุบันคําว่า “จังหวัด” หมายถึง เมืองใหญ่ ๆ
๒. การสูญศั พท์ เมือความคิดของคนในสังคมเปลียนไปอาจเป็ นสาเหตุทําให้ เกิด
การสูญศัพท์ ซึงภาษาในสมัยรัตนโกสินทร์เกิดการสูญศัพท์ในลั กษณะดังนี
การสูญทั งศั พท์ หมายถึง ในปั จจุบันไม่มีการใช้ ศัพท์คํานี แล้ ว เช่น คําว่“ชัา กรูป” ซึงศั พท์
คํานี ไม่มีใช้ แล้ วในปัจจุบัน แต่มีศัพท์คําว่า“ถ่ายรูป” มาใช้ แทน
การสูญจากภาษามาตรฐาน คือ ในปัจจุบันไม่มีการใช้ ศัพท์คํานี ในภาษามาตรฐานแต่
ยังคงปรากฏใช้ ในภาษาถินบางถิน เช่น คําว่า “คัด” ในภาษาสมัยรัตนโกสินทร์มีใช้ ในความหมาย
ว่า งัด โดยในปัจจุบันไม่มีการใช้ ศัพท์คํานี ในภาษามาตรฐาน แต่ยังคงมีใช้ ในภาษาไทยถินใต้
คําในภาษาไทยสมั ยรัตนโกสินทร์นอกจากจะเกิดการเปลียนแปลงโดยการกลาย
ความหมายและการสูญศัพท์อันเกิดจากการเปรียบเทียบกับคําในภาษาไทยปั จจุบันแล้ ว หากนํา
คําในสมัยรัตนโกสินทร์นี ไปเปรียบเทียบกับคําในสมัยสุโขทัย และอยุธยาก็จะพบการเปลียนแปลง
ของภาษาไทยในอีกลักษณะหนึง ซึงก็คือการเพิมศัพท์
การเพิมศัพท์ในภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทร์เกิดขึ นจากการทีในสมั ยนี มีการติดต่อบชาติ
กั
ตะวันตกจึงมีการรับคําศั พท์ของชาตินั น ๆ มาใช้ โดยเฉพาะศัพท์ภาษาอังกฤษทีเข้ ามาในสมัยนี
เป็ นจํานวนมาก ทําให้ เกิดการใช้ คําทับศัพท์ นอกจากนี การเพิมศัพท์ยังเกิดจากการสร้ างคําขึ นใหม่
อาจเป็ นคําซํ า คําซ้ อน คําประสม หรือคําผสาน ทั งนี เนืองจากในสมัยนี มีความคิดและ
เทคโนโลยี
ใหม่ ๆ เกิดขึ น จึงต้ องมีคําสําหรับเรียกหรืออ้ างถึงสิงนั น
การเพิมศัพท์จากการยืมคําภาษาอืน ตั งแต่สมั ยรัชกาลที๔ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์มีการยืม
ศัพท์ภาษาอังกฤษมาใช้ ทําให้ คําศั พท์ภาษาไทยในสมัยนี มีเพิมมากขึ น การเพิมศัพท์จากการยืม
คําภาษาอังกฤษมีทั งทีเกิดจากการทับศัพท์ เช่น “คือตั งเป็ นไลบารี หรือห้ องหนังสือ” (วชิรญาณ.
๑ / ๒๕) คํา “ไลบารี” เกิดจากการทับศัพท์ภาษาอังกฤษว่าlibrary นอกจากการใช้ ทับศัพท์แล้ วยัง
มีการนําศัพท์ภาษาอังกฤษมาปนกับคําไทยอีกด้ วย เช่น “ผู ้ ชายในแถบนั นใส่เสื อเชิ ต” (ไกลบ้ าน
พ.ศ.๒๔๕๐) คํา “เสื อเชิ ”ต เกิดจากการนําคําภาษาอังกฤษ เชิ ต (shirt) มาปนกับคําว่าเสื อ เกิด
เป็ นศั พท์คําใหม่ การเพิมศัพท์ด้วยวิธีการดังกล่าวมีปรากฏใช้ เป็ นคําในภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทร์
เป็ นจํานวนมาก

นอกจากการทับศัพท์แล้ วยังมีคําอีกรูปแบบหนึงทีปรากฏใช้ ในภาษาไทยสมัยนี ซึงก็คอื
การสร้ างคําในลักษณะการบัญญัติคําขึ นใช้ แทนคําจากภาษาต่างประเทศหรืออาจบัญญัติขึ นใช้
เรียกแทนสิงของต่าง ๆ ทีไทยรับมาจากต่างประเทศ ตัวอย่างการบัญญัติศัพท์ เช่น ผ้ าใบ
(canvas) กระดาษทราย (sandpaper) หรือ สถานี (station) เป็ นต้น
สรุปลักษณะการเปลี ยนแปลงของคําไทยในสมัยสุโขทัย อยุธยา และรัตนโกสินทร์
การใช้ คําไทยในสมัยสุโขทัย
อยุธยา
และรัตนโกสินทร์เมือมาถึงปัจจุบันได้ มีการ
เปลียนแปลงไป ซึงจากตัวอย่างการใช้ คําไทยในสมั ยต่าง ๆ ทีผู ้ เขียนได้ กล่าวไว้ แสดงให้ เห็นถึงการ
สืบเนืองและการเปลียนแปลงของคําไทยในลั กษณะต่าง ๆ ดังนี คําไทยในปัจจุบันยังมีการสืบต่อ
การใช้ คําในอดีต ซึงมีทั งทีคงรูปศัพท์เดิมหรือเปลียนแปลงรูปศัพท์ไปแล้ วใช้ ในลักษณะทีแตกต่าง
กัน
คําบางคํามีการกลายความหมายเมือนํามาใช้ ในปั จจุบันอาจเป็ นความหมายแคบเข้ า
ความหมายกว้ างออก หรือความหมายย้ ายที อย่างไรก็ตามคําบางคําในสมั ยสุโขทัย อยุธยา และ
รัตนโกสินทร์อาจเกิดการสูญศัพท์ โดยอาจสู ญทั งศั พท์ไม่มีปรากฏใช้ แล้ วในปัจจุบัน บางคําสูญไป
จากภาษามาตรฐานแต่ยังคงมีใช้ ในภาษาถินหรือในคําประพันธ์ ทั งนี คําไทยในสมัยรัตนโกสินทร์
แสดงให้ เห็นถึงการเปลียนแปลงของคําไทยในลั กษณะของการเพิมศัพท์ เนืองจากสมัยนี มีการรับ
ศัพท์ภาษาอังกฤษมาใช้ ตลอดจนมีการรับความคิดและเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ ทําให้ ต้องมีการ
บัญญัติศัพท์มาใช้ เพิมเพือเรียกหรืออ้ างถึงสิงทีรับมานั น
สิงทีกล่าวมาทั งหมดนี แสดงให้ เห็นถึงประวั ติและความหมายของคําไทยตั งแต่สมัยสุโขทัย
อยุธยา จนถึงรัตนโกสินทร์ ซึงจะทําให้ ผู ้ อ่านได้ รับความรู ้ และมีความเข้ าใจถึงทีมาและความหมาย
ของคําในภาษาไทยอันเป็ นภาษาประจําชาติได้ ดียิงขึ น

