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สวัสดีค่ะ มิตรรักนักอ่าน TPA NEWS ทุกท่าน กลับมาพบกับ

เร่ืองราวน่ารู้ของภาษาไทยในเดือนกรกฎาคมพอดีเลยนะคะ เดือนนี้มี

วนัส�าคญัซึง่เป็นวนัหยดุถึง ๓ วนั ได้แก่ วนัอาสาฬหบชูา วนัเข้าพรรษา  

รวมถงึวนัเฉลมิพระชนมพรรษา สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร ค่ะ แต่ในเดือนกรกฎาคมนี้เรายังมีวันส�าคัญอีก

หนึ่งวันที่ถึงแม้จะไม่ใช่วันหยุด แต่ก็ถือเป็นวันที่ส�าคัญ และมีประวัติ

ความเป็นมาท่ีน่าจดจ�าอย่างมากวันหนึ่ง นั่นคือ “วันภาษาไทย 

แห่งชาติ” ค่ะ

วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ ๒๙ กรกฎาคม เนื่องด้วย

พระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั* ได้ทรงพระกรณุาเสดจ็พระราชด�าเนนิ

ไปพระราชทานกระแสพระราชด�าริ เรื่อง ปัญหาการใช้ค�าไทย ในการ

ประชมุทางวชิาการของชมุนมุภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ณ ห้องประชมุคณะอักษรศาสตร์ เมือ่วนัท่ี ๒๙ กรกฎาคม 

พ.ศ. ๒๕๐๕  ต่อมา คณะกรรมการรณรงค์เพื่อภาษาไทย จุฬาลงกรณ์

มหาวทิยาลยั ได้เสนอขอให้รฐับาลประกาศให้วนัที ่๒๙ กรกฎาคมของ

ทุกปี เป็น วันภาษาไทยแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่  

๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๒ ก�าหนดให้วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี

เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ และได้มีประกาศส�านักนายกรัฐมนตรี  

เรื่อง วันภาษาไทยแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๒

(บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย”  ออกอากาศทางสถานีวิทยุ

กระจายเสียงแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๔ 

เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น.) *พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมิูพล- 

อดลุยเดช

ผู้เขียนขอขยายความ และลงรายละเอียด ดังนี้ นะคะ 

๒๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๐๕ พระบาทสมเด็จพระปรมิน- 

ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จพระราชด�าเนินไปทรงเป็นประธาน และ

ทรงอภิปรายเรื่อง “ปัญหาการใช้ค�าไทย” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการ

ประชมุทางวชิาการของชมุนมุภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร์ จฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย ทรงแสดงความห่วงใยในภาษาไทย ท�าให้ผู้ร่วมประชุม

ครั้งนั้นประทับใจเป็นอย่างมาก ดังใจความพระราชด�ารัสตอนหนึ่งว่า

ศศิธร	มัตซึโมโตะ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม

วันภาษาไทยแห่งชาติ

๒๙ กรกฎาคม
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“ภาษาไทยนัน้เป็นเคร่ืองมืออย่างหนึง่ของชาต ิภาษาท้ังหลาย

เป็นสิ่งสวยงามอย่างหนึ่ง เช่น ในทางวรรณคดี เป็นต้น ฉะนั้นจึง

จ�าเป็นต้องรกัษาเอาไว้ให้ด ีประเทศไทยนัน้มภีาษาของเราเอง จงึต้อง

หวงแหน ประเทศใกล้เคียงของเราหลายประเทศมีภาษาของตนเอง 

แต่ว่าเขากไ็ม่ค่อยแขง็แรงเขาต้องพยายามหาทางทีจ่ะต้องสร้างภาษา

ของตนเองไว้ให้มั่นคง เรามีโชคดีที่มีภาษาของตนเองแต่โบราณกาล

จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะรักษาไว้ ในด้านการรักษาภาษานั้นก็มีหลาย

ประการ อย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในด้านการออกเสียง คือให้

ออกเสียงให้บริสุทธิ์ชัดเจน อีกอย่างหนึ่งต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในด้าน

วิธีใช้ หมายความว่า วิธีใช้ค�ามาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่

ส�าคัญ ปัญหาที่สาม คือ ความร�่ารวยในค�าของภาษาไทย ซึ่งพวกเรา

นกึว่าไม่ร�า่รวยพอ จงึต้องมกีารบญัญตัศิพัท์ใหม่มาใช้...ส�าหรบัค�าใหม่

ที่ตั้งขึ้นมีความจ�าเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางค�าที่ง่ายๆ ก็ควร

จะมี ควรจะใช้ค�าเก่าๆ ที่เรามีอยู่แล้ว ไม่ควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให ้

ยุ่งยาก ...ในปัจจุบันนี้ปรากฏว่า ได้มีการใช้ค�าออกจะฟุ่มเฟือย และ

ไม่ตรงกับความหมายอันแท้จริงอยู่เนืองๆ ทั้งออกเสียงก็ไม่ถูกต้อง

ตามอกัขรวธิ ีถ้าปล่อยให้เป็นไปดงันี ้ภาษาของเรากม็แีต่จะทรดุโทรม 

ชาติไทยเรามีภาษาของเราใช้เองเป็นส่ิงอันประเสริฐอยู่แล้ว เป็น

มรดกอนัมค่ีาตกทอดมาถงึเราทกุคนจงึมหีน้าทีจ่ะต้องรกัษาไว้ ฉะนัน้

จึงขอให้บรรดานิสิต และบัณฑิต ตลอดจนครูบาอาจารย์ได้ช่วยกัน

รักษา และส่งเสริมภาษาไทย ซ่ึงเป็นอุปกรณ์ และหลักประกันเพื่อ

ความเจริญวัฒนาของประเทศชาติ...”

การเสด็จพระราชด�าเนินในครั้งน้ันนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ

อย่างหาที่เปรียบมิได้แก่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

เพราะเป็นครัง้แรก และครัง้เดยีวทีพ่ระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัทรงร่วม

อภิปรายในการประชุมทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในเมืองไทย 

คณะรฐัมนตรจีงึได้มมีตเิมือ่วนัองัคารที ่๑๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๔๒ เหน็

ชอบให้วันท่ี ๒๙ กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันภาษาไทยแห่งชาติ มี

วัตถุประสงค์ เพื่อ 

๑. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล

อดลุยเดช ผูท้รงเป็นนกัปราชญ์ และนักภาษาไทย รวมทัง้เพือ่น้อมร�าลกึ

ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงแสดงความห่วงใย และ

พระราชทานแนวคิดต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย

๒. เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา

ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ 

รอบ ๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๔๒

๓. เพือ่กระตุน้ และปลุกจติส�านึกของคนไทยท้ังชาติให้ตระหนกั

ถึงความส�าคัญ และคุณค่าของภาษาไทย ตลอดจนร่วมมือร่วมใจกัน

ท�านุบ�ารุงส่งเสริม และอนุรักษ์ภาษาไทย ซึ่งเป็นเอกลักษณ์และเป็น

สมบัติวัฒนธรรมอันล�้าค่าของชาติให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

๔. เพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพในการใช้ภาษาไทย ทั้งในวง

วิชาการและวิชาชีพ รวมทั้งเพื่อยกมาตรฐานการเรียนการสอนภาษา

ไทยในสถานศึกษาทุกระดับให้สัมฤทธิผลยิ่งขึ้น

๕.  เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐบาล และ

เอกชนทั่วประเทศมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย เพื่อเผย

แพร่ความรู้ภาษาไทยในรูปแบบต่างๆ ไปสู่สาธารณชนทั้งในฐานะที่

เป็นภาษาประจ�าชาติ และในฐานะที่เป็นภาษาเพื่อการสื่อสารของทุก

คนในชาติ

ดังที่เราชาวไทยได้ทราบกันดีว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินท

รมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระอัจฉริยภาพ และพระปรีชาสามารถ

ทางภาษามาต้ังแต่ครั้งยังทรงพระเยาว์ ทรงรอบรู้ปราดเปรื่องถึงราก

ศัพท์ของค�าไทย คือ ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต ทรงพระราชนพินธ์

วรรณกรรม เรื่อง “พระราชานุกิจรัชกาลที่ ๘”  “เมื่อข้าพเจ้าจากสยาม

สู่สวิตเซอร์แลนด์”  “พระมหาชนก”  “เรื่อง ทองแดง” อีกทั้งยังทรง 

พระราชนิพนธ์แปล และเรียบเรียงวรรณกรรมภาษาต่างประเทศเป็น

ภาษาไทยทีส่มบรูณ์พร้อมในทางวรรณศลิป์ มเีนือ้หาสาระท่ีทรงคณุค่า 

และเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนในการใช้ภาษาไทย ดงัพระราชนพินธ์

แปลเรือ่ง “ตโิต” “นายอนิทร์ผูปิ้ดทองหลงัพระ” และพระราชนพินธ์แปล

บทความเรื่องสั้นๆ เกี่ยวกับการเมือง การปกครอง และเศรษฐกิจ 

ต่างประเทศ อีกหลายบท แม้แต่พระราชด�ารัสของพระองค์ยังเป็น 

แบบอย่างที่ดีในการใช้ภาษาไทยที่ถูกต้อง สละสลวย และเข้าใจง่าย 

จึงจับใจผู้ฟังทุกระดับ และสร้างความซาบซึ้งตรึงใจได้ทุกครั้ง

คนไทยโชคดีมากนะคะที่มีภาษาประจ�าชาติที่ใช้กันมาอย่าง

มั่นคงยาวนานถึง ๗๐๐ ปี เป็นมรดกอันล�้าค่าที่แสดงถึงวัฒนธรรม 

อารยธรรม และเอกลักษณ์ ซึ่งบรรพชนได้สรรค์สร้างและถ่ายทอดไว้

ให้ เราทุกคนจึงควรตะหนักถึงความส�าคัญในการด�ารงรักษา “ภาษา

ไทย” มรดกทางวัฒนธรรมของชาติไทยเรานี้ให้คงอยู่สืบไปค่ะ

ขอขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูล 

●  วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี: https://th.wikipedia.org/wiki/วันภาษา

ไทยแห่งชาติ

●  ส�านักงานราชบัณฑิตสภา: บทวิทยุรายการ “รู้ รัก ภาษาไทย” ออก

อากาศทางสถานวีทิยกุระจายเสยีงแห่งประเทศไทย เมือ่วนัที ่๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. 

๒๕๕๔ เวลา ๗.๐๐-๗.๓๐ น. http://www.royin.go.th/?knowledges=วันภาษา

ไทยแห่งชาติ-๒๙-กรกฎาคม

●  หอสมดุแห่งชาตริชัมงัคลาภเิษก จนัทบรุ:ี http://www.finearts.go.th/

chantaburilibrary/parameters/km/item/29-กรกฎาคม-วนัภาษาไทยแห่งชาต.ิhtml

●  Nation TV: http://www.nationtv.tv/main/content/l ife-

style/378417638/

ภาพประกอบ

จาก Nation TV: http://www.nationtv.tv/main/content/life-

style/378417638/
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