ความเป็นมาของคำสยาม ไทย, ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ. โดย จิตร ภูมิ
ศักดิ์. (กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ศยาม, 2544 [2519])
อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล
หากลักษณะทางสังคมมีอิทธิพลต่อความเป็นมาของชื่อชนชาติ อย่างที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันหนึ่ง, ในทางกลับกัน การสร้าง
ความสำนึกถึงลักษณะของสังคมที่สืบเนื่องจากอดีตก็อาจทำได้โดยผ่านการสร้างความตระหนักรู้ในความเป็นมาของชื่อดังกล่าวเช่นกัน .
ความสำนึกนี้นี่เองจะส่งอิทธิพลต่อความเป็นไปและการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในปัจจุบัน อย่างปฏิกริยาต่อการกดขี่ – และนีอ่ าจเป็น
ประสงค์หนึ่งของ ความเป็นมาของคำสยามฯ ผลงาน(ปฏิบัติการ)ที่ยังไม่เสร็จสิ้นของ “นักวิชาการ(ปฏิวัต)ิ ” จิตร ภูมิศักดิ.์
จิตรเสนอให้ศึกษาสืบสาวความเป็นมาของชื่อชนชาติ ตามหลักฐานข้อเท็จจริงที่มันเป็นอยู่ เพื่อนำไปสู่ต้นตอของปัหาและ
ข้อสรุป ไม่ใช่เริ่มด้วยอคติบางอย่างเป็นที่ตั้งล่วงหน้าแล้ว ทั้งอคติทางวัฒนธรรม -ยึดติดว่าคำเรียกชื่อชนชาติของตนจะต้องมีความหมาย
ดีงามยิ่งใหญ่, ทั้งอคติทางภาษา-ยึดติดว่าชื่อดี ๆ จะต้องมีที่มาจาก “ภาษาศักดิ์สิทธิ์” อย่างบาลี-สันสกฤต, รวมทั้งการละเลยไม่สนใจ
พัฒนาการทางเศรษฐกิจและสังคมทีเ่ กี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา. สอดคล้องกับคำนำที่จิตรเป็นผู้เขียนในต้นฉบับของหนังสือ,
กล่าวได้ว่าแนวทางการศึกษาในหนังสือเล่มนี้ ได้ผสานวิธีทางภาษาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และมุมมองทางเศรษฐกิจสังคม เข้าไว้ด้วยกัน
(น. 17-18).
หนังสือที่ยังเขียนไม่เสร็จนี้ แบ่งเป็นสามภาค : 1. พื้นฐานทางนิรุกติศาสตร์และประวัติศาสตร์, 2. ชื่อชนชาติและฐานะทาง
สังคม, และ 3. ข้อเท็จจริงว่าด้วยชนชาติขอม. ภาคที่หนึ่งและสองนี้ ต้นฉบับถูกเก็บรักษาไว้ด้วยกัน ส่วนภาคที่สามเป็นส่วนที่พบภาย
หลังและได้เพิ่มเข้ามาในการจัดพิมพ์ครั้งที่สามเมื่อ พ.ศ. 2535. ความไม่เสร็จสมบูรณ์ของหนังสือเล่มนี้ปรากฏอยูท่ ั้งในตัวงานเขียน
แต่ละบท ดังจะเห็นได้จากเชิงอรรถจำนวนหนึ่งที่ถูกกำหนดหมายเลขแล้วแต่ยังไม่ได้ถูกเติมความให้สมบูรณ์ และปรากฏทั้งอยู่ในความ
เชื่อมโยงระหว่างภาค คือการขาดหายไปของการอ้างข้ามกันระหว่างภาคที่สามกับภาคที่เหลือ 1 (เราจะพบการอ้างข้ามกันระหว่างภาคที่
หนึ่งและภาคที่สองอยู่เป็นระยะ) – ทั้งนี้ในกรณีที่ภาคที่สามเป็นส่วนหนึ่งของ ความเป็นมาของคำสยามฯ จริง.
ในชื่อของภาคที่หนึ่ง “พื้นฐานทางนิรุกติศาสตร์แ ละประวัต ิศาสตร์” ผมไม่แ น่ใจว่า จิตรเลือกอธิบายวิธีที่เขาใช้ว่า เป็น
นิรุกติศาสตร์ (philology) แทนที่จะเป็น ภาษาศาสตร์ (linguistics) อย่างตัง้ ใจจะเปรียบต่างกันหรือไม่, ด้วยศาสตร์บางสาขาที่เขาใช้
เช่น สรวิท ยา (phonology) นั้นนับเป็นศาสตร์ในภาษาศาสตร์มากกว่า . ด้วยนิรุกติศาสตร์นั้น สนใจรูปและความหมายของการ
แสดงออกทางภาษา โดยได้รวมเอาแง่มุมจากสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น การตีความอย่างในวรรณกรรมศึกษา และการศึกษาที่มาและการ
เปลี่ยนแปลงอย่างใน ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ (historical linguistics) และ ศัพทมูลวิทยา (etymology) มาไว้ด้วยกัน, การใช้คำว่า
นิรุกติศาสตร์ จึงมีความหมายในทางการศึกษาพัฒนาการเชิงประวัติอยู่ด้วย เป็นการเน้น การศึกษาภาษาผ่านช่วงเวลา (diachronic
analysis) เปรียบต่างกับ การศึกษาภาษาในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง (synchronic analysis) ซึ่งถูกทำให้เป็นที่นิยมโดย แฟร์ดิน็อง เดอ
โซซูร์ (Ferdinand de Saussure, 1857-1913). เมื่อแนวทาง synchronic analysis อย่างโซซูร์เป็นที่นิยม คำว่า “ภาษาศาสตร์” โดย
ทั่วไป หากไม่ได้ระบุเป็นอย่างอื่นไว้ ก็กลายหมายถึงการศึกษาแบบ synchronic analysis ไปหมด, การใช้คำว่า “นิรุกติศาสตร์” ในยุค
หลังจากนั้น จึงเป็นการเน้นความเป็น diachronic analysis.2
ประเด็นสำคัก็คือ แม้งานชิ้นนี้จะเน้นการศึกษาแบบ diachronic analysis ตามนัยของคำว่า “นิรุกติศาสตร์” อย่างในสมัย
1 ข้อความที่เข้าใจว่าน่าจะอ้างถึงภาคที่สาม ที่พบในภาคที่หนึ่งคือ “ขอมมีประวัติความเป็นมาของชื่อเด่นชัดต่างหากจากสยาม ข้าพเจ้าได้แยกเขียนไว้เป็น
บทความยาวชิ้นหนึ่งต่างหากแล้ว พิมพ์รวมอยู่ในท้ายหนังสือเล่มนี้” (น. 197) และ “ส่วนเหตุผลที่ว่าทำไมรัฐชานเหล่านี้จึงใช้ชื่อกัมโพชา ข้าพเจ้าได้อภิ
ปรายปัหานี้ไว้ในบทความเรื่อง “ขอมคืออะไร?” ในท้ายหนังสือเล่มนี้แล้ว.” (น. 199) นอกจากนี้แล้วไม่พบ
2 ปัหาคือผมไม่แน่ใจว่าจิตรหรือวงวิชาการรอบ ๆ จิตรในขณะนั้น แยกการใช้คำ นิรุกติศาสตร์-ภาษาศาสตร์ ในลักษณะนี้แล้วหรือยัง. โอกาสมีทั้งสอง
ทาง, เพราะจิตรเข้าเรียนที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ พ.ศ. 2493, ส่วน Cours de linguistique générale (คำบรรยาย
ภาษาศาสตร์ทั่วไป) หนังสือรวบรวมคำบรรยายของโซซูร์นั้นตีพิมพ์ครั้งแรกเป็นภาษาฝรั่งเศสก่อนหน้านั้นไม่นาน คือเมื่อ ค.ศ. 1916 (พ.ศ. 2459) หลังโซ
ซูร์เสียชีวิต, แต่ก็มีโอกาสที่อิทธิพลความคิดชุดนี้ยังไม่ได้แพร่เข้ามาถึงจิตร.
[วิจารณ์] ความเป็นมาของคำสยาม ไทย, ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ. โดย จิตร ภูมิศักดิ.์
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นี้ แต่การศึกษาแบบ synchronic analysis ก็มีบทบาทสำคัในงานชิ้นนี้เช่นกัน ดังจะได้แสดงต่อไปในบทความนี้. เป็นไปได้ว่าจิตร
อาจเลือกใช้คำว่า “นิรุกติศาสตร์” เพื่ออธิบายวิธีศึกษาของตัว ในฐานะที่คำนี้มีความหมายรวมเอาหลายศาสตร์ รวมทั้งภาษาศาสตร์
เข้าไปด้วย, ไม่ใช่ในฐานะสิ่งที่ถูกเปรียบต่างกับภาษาศาสตร์.

ลักษณะทางสังคมและความหมายของชื่อชนชาติ
จิตรเสนอแนวทางในการศึกษาชื่อชนชาติว่า 1) ชื่อชนชาตินั้นมีลักษณะสองด้าน คือ ความหมายที่ต่ำทราม และ ความหมาย
ที่ดีงาม และ 2) ลักษณะทัง้ สองด้านนั้นมีกำเนิดจากพืน้ ฐานทางสังคม (ภาคที่สอง บทที่ 1 “ลักษณะสองด้านของชือ่ ชนชาติ”) และได้
แสดงตัวอย่างการศึกษาจำนวนหนึ่งเอาไว้ในภาคที่สอง.
ตามความเห็นของจิตร ชนชาติทีเ่ จริกว่าหรือมีฐานะเหนือกว่าทางสังคม มักเรียกชนชาติที่ล้าหลังกว่าหรืออยูใ่ นอำนาจ
ปกครองด้วยชื่อที่มีความหมายต่ำทรามหรือเหยียดหยามดูถูก ซึ่งการเรียกเหล่านี้ปรากฏออกมาในสองกระแสใหญ่คือ 1) การดูถูกทาง
เชือ้ ชาติเผ่าพันธุ์ โดยไม่ยอมรับว่าชนชาตินั้นเป็นมนุษย์เสมอตน โดยอาจเป็น สัตว์ หรือเป็น อมนุษย์ อย่าง ผี ปีศาจ 2) การดูถูกโดย
ฐานะทางสังคม คือยอมรับว่าชนชาตินั้นเป็นมนุษย์ แต่เป็นมนุษย์ระดับต่ำกว่า โดยอาจะเป็น ขี้ข้า อย่าง เชลย ทาส หรือเป็น คนป่า
เถื่อน ไม่เจริ มีความผิดปกติไปจากสังคมของตน. เหล่านี้คือชื่อที่ความหมายต่ำทราม ซึ่งชนชาติหนึ่งจะใช้เรียกชนชาติอื่น.ตัวอย่าง
ของการเรียกลักษณะนี้เช่น ชื่อ ‘ส่วย’ ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้เรียกหลายชนชาติ มากจากคำว่า “ไพร่ส่วย” ซึ่งเป็นฐานะทางสังคมซึ่งตกเป็นเบี้ย
ล่างของชนชาติเหล่านั้นในช่วงเวลาหนึ่ง (น. 282-291).
ปฏิกริยาตอบโต้จากชนชาติที่ถูกเรียกอย่างดูถูกเหยีย ดหยามในสองรูปแบบดังกล่าวข้างต้น ปรากฏออกมาให้เห็นในชื่อ
ชนชาติที่เรียกตัวเองว่า 1) เป็นมนุษย์ 2) เป็นมนุษย์ที่เจริ ซึ่งจิตรจัดให้เป็นความหมายที่ดีงามกระแสที่หนึ่ง . ส่วนกระแสที่สองคือ ชื่อ
ชนชาติที่แสดงความยิ่งใหญ่สูงส่ง ซึ่งอาจเป็น ความยิ่งใหญ่ทางการเมืองการปกครอง หรือ ความยิ่งใหญ่ทางอารยธรรม. เหล่านี้คือ
ลักษณะของชื่อที่มีความหมายดีงาม ซึ่งชนชาติหนึ่งจะใช้เรียกตัวเอง. ตัวอย่างเช่น นาค “คนแข็งแรง” (น. 257-258), ขมุ “คน”, มระ
บรี “คนอยู่ปา่ ”, กะยา “คน” ฯลฯ (ภาคที่สอง บทที่ 3 “วิาณมนุษย์”), หรือการที่ไตหนานเจ้าใช้ตัวอักษร 大 (ไต่, ไต้, ต้า แปล
ว่า ใหญ่, ยิ่งใหญ่, มหา) เพื่อติดต่อกับจีนเอง เพื่อแสดงความยิ่งใหญ่เทียมจีน (น. 180-183).
เมื่อพิจารณาตามจิตรนี้ ชื่อที่ชนชาติหนึ่งใช้เรียกตัวเอง ก็สามารถบอกถึงลักษณะทางสังคมของชนชาตินั้น ในสายตาของ
ชนชาตินั้นเองหรือในสายตาของชนชาติอื่นได้. ส่วนชื่อที่ชนชาติหนึ่งใช้เรียกอีกชนชาติหนึ่ง หรือ ชื่อที่ชนชาติหนึ่งใช้เรียกตัวเองในภาษา
ของอีกชนชาติหนึ่ง (เช่นกรณีชื่อที่ไตหนานเจ้าใช้เรียกตัวเองในภาษาจีน) ก็สามารถบอกถึงลักษณะความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่าง
ชนชาติได้.
ชื่อชนชาติจำนวนหนึ่ง เดิมอาจไม่มีความหมายอะไรเลย ไม่ว่าจะเป็นในทางดีหรือไม่ดี แต่เมื่อฐานะทางสังคมของชนชาติ
เหล่านั้นเปลี่ยนไป ก็เกิดความหมายแก่คำที่เป็นชื่อชนชาติเหล่านั้นไปตามลักษณะฐานะทางสังคมด้วย เช่น ชื่อชนชาติ นิษาท, จัณฑาล,
โกลลา/โกล เดิมเป็นเพียงชื่อชนชาติ แต่ต่อมากลายมีความหมายว่า “คนปัาทราม”, “คนอำมหิต”, “หมู” ในภาษาอารยัน (น.
254) หรือเดิมอาจมีความหมายทางหนึ่งแต่เมื่อฐานะทางสังคมของชนชาตินั้นเปลี่ยน ความหมายก็ถูกกลับเสียให้เป็นอีกทางหนึ่ง เช่น
คำว่า ‘มิลักขะ’ หรือ ‘เมฺลจฉะ’ ที่เป็นไปได้ว่าเมื่อก่อนในภาษาชนพื้นเมืองอาจแปลว่าว่า “เจ้า” หรือ “ราชา” แต่เมื่อถูกพิชิตโดยพวก
อารยัน คำนี้กลับมีความหมายในภาษาอารยันว่า “คนป่าเถื่อน”, “คนชาวเขา”, “คนชั้นต่ำ”, “คนไม่บริสุทธิ์” ไปเสีย (น. 246-247)
หรือชื่อชนชาติ นาค ที่ภาษาของเขาแปลว่า “คน” แต่เมื่อตกไปอยู่ในภาษาอัสสัมกลับแปลว่า “เปลือย” และในภาษาฮินดูสตานีเป็น
‘นัค’ แปลว่า “คนป่าชาวเขา” (น. 259).
ในทางกลับกัน เมื่อความหมายถูกสร้างขึ้นมาได้ ความหมายก็สามารถหายไปได้ด้วย เช่นคำว่า ส่วย (ไพร่ส่วย) สำแร (ไพร่นา)
ซาไก (ไพร่เมืองขึ้น) ที่ปัจจุบันไม่เหลือความหมายทางฐานะทางสังคมแล้ว (น. 293). หรือที่ภาษาลาวปัจจุบันทิ้งความหมาย “เสรีชน”
ในคำว่า ‘ไท’ ไปแล้ว (เดิมมีสองความหมาย 1. ชาวไต-ไท 2. เสรีชน) (น. 383-391).
โดยสรุปคือความสัมพันธ์ของ ชื่อชนชาติ และ ความหมาย นั้นเป็นไปได้สองทางคือ 1) ความหมายของคำมีอยู่แล้วและคำนั้น
ถูกนำมาใช้เป็นชื่อชนชาติ (ความหมาย → ชื่อชนชาติ) หรือ 2) ชือ่ ชนชาติก่อให้เกิดความหมายใหม่ของรูปคำที่มีอยู่เดิม (ชื่อชนชาติ
→ ความหมาย).
นอกจากนี้คำที่มีรูปคำเดียวกัน สำหรับชนชาติที่ต่างกัน เวลาที่ต่างกัน ก็กินความหมายไม่เท่ากัน. ชนชาติเดียวกัน ต่างคนก็
ต่างเรียกด้วยภาษาทีต่ นใช้ในยุคสมัยของตน (น. 290), สิง่ นีเ้ ป็นจุดที่จิตรวิพากษ์การใช้เอกสารหรือหลักฐานทางภาษาของนักวิชาการ
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อื่น ว่าไม่ควรนำความหมายอย่างปัจจุบันไปตีความเอกสารเก่าอย่างตรง ๆ : “เราต้องอ่านและตีความศัพท์ของตำนานด้วยความหมาย
อย่างไทยล้านนายุคโบราณ” (น. 503).
ความรู้ทางประวัติศาสตร์และลักษณะทางสังคมต่าง ๆ เหล่านี้เป็นเครื่องมือสำคัที่จิตรใช้เพื่อเป็นกรอบจำกัดการพิจารณา
ความเป็นมาของชื่อชนชาติ โดยมีเครื่องมืออีกชุดคือความรู้เรื่องระบบการแปร/แปลง/กร่อน/เลื่อนของรูปคำ ในทางภาษาศาสตร์ โดย
ความสัมพันธ์ของเครื่องมือสองชุดนี้ จะเป็นในลักษณะการยันการจำกัดกรอบซึ่งกันและกัน เช่น ที่จิตรปฏิเสธข้อสนับสนุนต่อข้อเสนอที่
ว่า สยาม มาจากคำว่า จาม โดยอ้างจารึกภาษาจามที่มีคำว่า ‘ยำโปกุ’ แล้วตีความว่าหมายแปลว่า “เสด็จพ่อกู” แม้จะมีทางเป็นไปได้
ในภาษาอยู่บ้าง แต่ในประวัติศาสตร์สยามไม่เคยใช้คำว่า ‘พ่อกู’ เรียกกษัตริย์เลย ข้อสนับสนุนนี้จึงไม่น่าจะเป็นไปได้ (น. 202-207).

การเปลี่ยนแปลงทางรูปเสียง รูปสะกด
จิตรอาศัยความรู้ทางสรวิทยา ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของภาษาศาสตร์ที่ศึกษาเรื่องเสียง อธิบายการเลื่อนเสียง-เปลี่ยนรูปของคำ
โดยอธิบายว่าแต่ละชนชาติก็ปรับการออกเสียงให้เข้ากับลิ้นของตน ซึ่งมีลักษณะการออกเสียงที่ทำได้-ทำไม่ได้อยู่ จึงทำให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงรูปเสียง เช่น กรณีของคำว่า สาม-อาสาม-อัสสัม (น. 117-118). การเลื่อนเสียง-เปลี่ยนรูปเหล่านี้ ไม่ได้ทำอย่างไร้หลัก
เกณฑ์ เช่น การผันเสียงก็มี “กฎธรรมชาติของเสียง” กำกับอยู่ ดังที่จิตรได้กล่าวถึงคือ การตัดเสียงกล้ำทิ้งไป (น. 409), การเปลี่ยน
เสียงพยัชนะ (น. 409-411), และการแยกคำกล้ำออกเป็นสองพยางค์ (น. 411-414).
ส่วนรูปเขียนของคำที่เปลี่ยนไปก็มาจากการพยายามสะกดให้ตรงกับเสียงที่ออก แต่ในบางภาษาก็อาจเป็นได้ว่า เขียนอย่าง
หนึ่งแต่ออกเสียงอีกอย่างหนึ่ง ทั้งนี้เพื่อรักษารูปคำเดิมที่ยืมมาไว้ เช่น การที่พม่าเขียน ‘ชาม’ แต่ออกเสียง ‘ชาน’ เพราะออกเสียง
สะกดแม่กมไม่ได้ จึงต้องออกเสียงแม่กนแทน เป็น ‘ชาน’ แต่ที่เขียน ‘ชาม’ จิตรเสนอว่าก็เพื่อรักษารูปคำเดิมไว้ ซึ่งเขาเห็นว่าเป็นการ
ยืนยันว่า คำ ‘ชาน’ ในภาษาพม่านั้น มีรากเดียวกับคำว่า ‘ชาม’ ‘ซาม’ ‘เซน’ ‘ชิอาม’ ‘ซ๎ยาม’ ‘ศฺยาม’ และคำในภาษาอื่น ๆ ใน
บริเวณพม่า-ยูนาน-อัสสัม ที่ใช้เรียกคนไต (ภาคที่หนึ่ง บทที่ 2 “ชานและชาม”) หรืออักขรวิธีของไทยภาคเหนือ ที่เขียน ‘กร-’ แต่ออก
เสียง ‘ข-’ เช่นเขียน ‘กรอม’ แต่ออกเสียง ‘ขอม’ (น. 414).
การเปลี่ยนรูปคำอีกลักษณะคือ การเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่ไปเลย ไม่มีเค้ารูปเดิมเหลืออยู่ เช่น เกิดจากความนิยมในการเรียกชื่อ
เมืองอย่างเป็นทางการเป็นภาษาบาลีของชนชาติไตและพม่าในยุคโบราณ ตัวอย่างเช่น ‘นครไทยเทศ’ ชื่อบาลีของรัฐไตแห่งหนึง่ ในยุน
นาน (น. 175-175).
อย่างไรก็ดี ดังที่จิตรได้เตือนผู้อ่านตลอดทั้งเล่ม ให้ระมัดระวังการปักใจด่วนสรุปด้วยหลักการข้อใดข้อหนึ่งลงไป, กรณีคำที่เรา
อาจเห็นว่ารูปเขียนไม่ตรงกับเสียงนี้ ก็ไม่เป็นจำเป็นว่าเพราะต้องการรักษารูปคำเดิม แต่อาจเป็นเพราะเราอาจไม่เข้าใจวิธีการอ่านออก
เสียงตามระบบการเขียนในภาษานั้นก็เป็นได้ โดยอาจเผลอเอาวิธีการอ่านออกเสียงอย่างที่เราคุ้นคือภาษาไทย ไปอ่านภาษาอื่นที่ไม่ใช่
ไทย จึงผิดเพี้ยนอย่างไม่รู้ตัว, กล่าวคือ ถ้าเข้าการออกเสียงได้ถูกต้องตามระบบการเขียนในภาษานั้น ๆ แล้ว รูปเขียนกับรูปเสียงก็จะ
ต้องตรงกัน (ภาคที่หนึ่ง บทที่ 7 “สฺยํ และ เสียม”).
ความผิดพลาดหรือเข้าใจผิดเช่นนี้ หากผู้ที่เข้าใจผิดเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลทางความคิด เป็นที่น่าเชื่อถือ ก็อาจพาให้ผู้อื่นเข้าใจ
ผิดตามต่อ ๆ กันมาได้ เช่น ผ่านการจดบันทึกอย่างเข้าใจผิด หรือการถ่ายทอดอย่างเข้าใจผิดจากสิ่งที่ถูกจดบันทึกไว้. จิตรยกตัวอย่าง
ความผิดเพี้ยนในการถ่ายเสียงจากอักษร ซึ่งเกิดจากการขาดความรู้ในภาษาของคำ ดังกรณีสำนักข่าวของไทย ถ่ายเสียงชื่อหมู่เกาะใกล้
ฝั่งทะเลจีนที่เขียนเป็นอักษรละตินว่า “Matsu” ออกเป็น “มัต-สุ” (mat-su), เนื่องจากไม่รู้ภาษาที่เป็นชื่อหมู่เกาะ ซึ่งคือภาษาจีน . ชื่อ
ในอักษรละตินดังกล่าวนี้ถ่ายอักษรมาจากเสียงภาษาจีนอีกที , ดังนั้นจึงไม่มีทางจะถ่ายเสียงกลับมาเป็น mat-su ได้เลย เพราะภาษาจีน
ไม่มีเสียงดังกล่าว, การถ่ายเสียงที่ถูกต้องจึงต้องเป็น ma-tsu ซึ่งถ่ายอักษรมาจากชื่อ “หมาจู่” ในภาษาจีน (น. 214). ตัวอย่างชื่อหมู่
เกาะ Matsu นี้ จิตรยกมาเปรียบเทียบกับความพยายามจับเอาคำ “สีนุโล” ซึ่งเป็นชื่อกษัตริย์หนานเจ้าที่นักเขียนประวัติศาสตร์3รุ่น
แรกถอดเสียงมาจากอักษรละติน “Si-nu-lo” ว่าเป็นคำเดียวกับ สินโล-เสี้ยนโล้ และสรุปว่าคือ สยาม ซึ่งจิตรเห็นว่าเป็นการทำเอาตาม
อำเภอใจ และเป็นอันตรายอย่างยิ่งแก่วงการศึกษา.4
ประเด็นความผิดพลาดในการถ่ายทอดนี้ยังมีอีกมาก เช่น คำจีนที่ใช้เรียกประเทศลาว (น. 148-150) หรือทีจ่ ิตรตั้งข้อสังเกต
3 สังเกตว่าจิตรใช้คำว่า “นักเขียนประวัติศาสตร์” ไม่ใช่ “นักประวัติศาสตร์”
4 ประเด็นนี้จิตรโต้กับบทความของ ม.ร.ว. สุมนชาติ สวัสดิกุล และจิตรน่าจะ “อิน” กับประเด็นนี้มาก ดูจากในทุกย่อหน้าที่จิตรเขียนถึงประเด็นนี้ จะจบ
ลงด้วยเครื่องหมายอัศเจรีย์ (!) และในย่อหน้าสุดท้ายมีอัศเจรีย์สองที่! ดูหน้า 213-214 และเชิงอรรถของหน้า 212.
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ว่า ที่พจนานุกรมคังซีของจีน ให้อ่านอักษรที่ใช้เรียกชื่อชนชาติส้านหรือเสี้ยน ว่า ‘ถาน’ นั้น น่าจะเกิดจากความเข้าใจผิดใน “เค้าเสียง”
คือ อ่านเอาตามส่วนผสมที่บอกแนวทางเสียงในประกอบอยู่ในอักษร แต่ในกรณีของชื่อชนชาติส้านนั้น เสียงพยัชนะที่ออกนั้นห่าง
จากเค้าเสียงไปไกล ผู้ที่ไม่มีความรู้ในเรื่องชื่อชนชาติ อาศัยดูจากเค้าเสียงเพียงอย่างเดียว ก็อาจออกเสียงผิดพลาดได้ (น. 146-148).
อีกกรณีที่เกี่ยวข้องคือ การใช้อักษร ‘ถาน’ ในเอกสารจีนยุค พ.ศ. 1400 นั้นก็น่าจะเกิดจากความเข้าใจผิด สับสนกับอักษร ‘ส่าน’
เนื่องจากตัวอักษร ‘ถาน’ และ ‘ส่าน’ (คนละตัวกับ ‘ส้าน’) นั้นมีลักษณะคล้ายคลึงกันมาก (น. 141, 143, 147). ข้อสังเกตของจิตรใน
ประเด็นนี้ เตือนเราว่าการศึกษาจากเอกสารประวัติศาสตร์จึงควรระมัดระวัง โดยเฉพาะที่ถ่ายทอดกันมาหลายต่อ และใช่ว่าบุคคลหรือ
เอกสารที่ดูมีความน่าเชื่อถือ (authority) สูง อย่างพจนานุกรมที่จัดทำโดยหน่วยงานรัฐ จะมีความถูกต้องทุกครั้งไป.
ข้อควรระวังก็คือ การที่มีรูปคำใกล้กัน ไม่ได้หมายความว่า สองภาษานั้นจะต้องมีความสัมพันธ์กันโดยตรง เช่นภาษาหนึ่ง
เป็นต้นตระกูลของอีกภาษาหนึ่ง แต่เป็นไปได้ว่า ต่างก็ยืมเอาคำเดียวกันมาจากอีกภาษาหนึ่ง เช่นคำว่า ‘ปุนะ’ (น. 208) หรือคำหลาย
คำในภาษาต่าง ๆ ก็มีโอกาสบังเอิตรงกันได้ เช่นคำที่มีความหมายว่า “พ่อ” และ “แม่” ในหลายภาษา.

ขบถ ลักษณะทางมาร์กซิสม์และทางวิทยาศาสตร์ของ ความเป็นมาของคำสยามฯ
แม้หนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือเกี่ยวกับที่มาของชื่อชนชาติ หากจะจัดประเภทก็อยู่ในหมวด นิรุกติศาสตร์ ภาษาศาสตร์ หรือ
ประวัติศาสตร์5 แต่อิทธิพลมาร์กซิสม์ก็ปรากฏร่องรอยอยู่อย่างชัดเจน. ตัวอย่างในการวิเคราะห์ที่จิตรยกมาอธิบาย มักเป็นเรื่องระบบ
การผลิต ระบบแรงงาน เศรษฐกิจการเมือง ชนชั้น. ทั้งในประเด็นที่มีความเป็นไปได้มากกว่าหนึง่ ทางในการสืบสาวต่อ เราก็พบว่าจิตร
สมัครใจเดินไปในทางที่เอนมาทางการต่อสู้ทางชนชั้น เช่น กรณีที่ Princeton S. Hsu เสนอว่า ‘ไต’ นั้นน่าจะแปลว่า “ดิน” และจิตรก็
เห็นว่ามีหลักฐานน่ารับฟัง แต่จิตรก็เลือกที่จะสืบสาวต่อในแนวทางที่มองว่า “การพัฒนาความหมายของคำว่า ไต-ไท จากความหมาย
ว่า คนสังคมหรือคนเมือง มามีความหมายว่า “เสรีชน” นั้น เกิดขึ้นบนพื้นฐานแห่งการพัฒนาทางระบบผลิตของสังคมชนชาติไตยุค
ดึกดำบรรพ์, นั่นคือเกิดขึ้นในยุคที่สังคมชนชาติไตพัฒนาไปสู่ระบบการผลิตที่มีข้าหรือทาส” (ภาคที่สอง บทที่ 9 “พัฒนาการของคำว่า
ไท และ ลาว”). อย่างไรตามที่จิตรเลือกแนวทางนี้ ก็อาจเป็นไปได้ว่าเพราะไม่สามารถจะสืบสาวตามแนวของ Hsu ได้ ด้วยข้อจำกัดทาง
อิสรภาพในการเดินทาง (จิตรเขียนหนังสือเล่มนี้ขณะอยู่ในคุก).
แม้หนังสือเล่มนี้จะเป็นหนังสือที่เกี่ยวกับคำและภาษา ซึ่งดูเป็นเรื่องทางมนุษยศาสตร์ แต่ข้อเสนอของจิตรในของหนังสือเล่ม
นี้ที่ผมเห็นว่าสำคัอันหนึ่ง ก็คือข้อเสนทางวิธีวิทยา ที่นำวิธีวิทยา “แบบวิทยาศาสตร์” ทั้งสังคมศาสตร์ (วิทยาศาสตร์สังคม) และ
ภาษาศาสตร์, ซึ่งถือกันว่าเป็นแขนงวิชามนุษยศาสตร์ที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์อยู่มากที่สุด, มาใช้ในการวิเคราะห์เทียบยันหลักฐาน
และจำกัดกรอบความเป็นไปได้ต่าง ๆ ในการศึกษาทางมนุษยศาสตร์ ซึ่งต้องถือว่าวิธีคิดที่ก้าวหน้าหรือก้าวพ้นไปจากขนบการศึกษา
แบบจารีตในขณะนั้น. วิธีวิทยาแบบวิทยาศาสตร์ดังกล่าว และตัวหัวข้อศึกษาของหนังสือที่ส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับกับภาษากลุ่มไตและ
ลักษณะสังคมไต ทำให้นึกถึงหนังสืออีกเล่มคือ วิทยาศาสตร์กับความจริงในวัฒนธรรมไทย โดย เสมอชัย พูลสุวรรณ (กรุงเทพ: คบไฟ,
2544) ซึ่งผู้สนใจจะพบว่าเนื้อหาในครึ่งแรกของหนังสือเล่มดังกล่าว น่าจะช่วยเสริมภาพและข้อมูลบางประการต่องานของจิตรชิ้นนี้ได้
เป็นอย่างดี.

วิจารณ์หนังสือ ความเป็นมาของคำสยาม ไทย, ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ ฉบับสมบูรณ์ เพิ่มเติม ข้อเท็จจริง ว่าด้วยชนชาติขอม.
(พิมพ์ครั้งที่ห้า พ.ศ. 2544) โดย จิตร ภูมิศักดิ.์ การบ้านวิชา ม.691 มานุษยวิทยาภาษา ภาค 2/2551 ภาควิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.
ส่ง 23 ม.ค. 2552. แก้ไขเพิ่มเติม 26 ก.ย. 2552.
เผยแพร่ภายใต้สัาอนุาตครีเอทีฟคอมมอนส์ แบบแสดงที่มา 3.0 ประเทศไทย http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/th/ สามารถนำไปใช้
งาน ดัดแปลงแก้ไข และเผยแพร่ต่อได้ โดยไม่ต้องขออนุาต เพียงแสดงที่มาถึง “อาทิตย์ สุริยะวงศ์กุล” และลิงก์มาที่บล็อก http://bact.blogspot.com/
* โปรดสังเกตว่า  หิง ใน เอกสารฉบับนี้ ทดลองใช้  แบบไม่มีเชิง (ภาษาไทยปัจจุบันเขียน ญ แบบมีเชิง) ตามต้นฉบับหนังสือ ความเป็นมาของคำ
สยามฯ ของจิตร. สำหรับผู้สนใจเรื่องเชิงของ  หิง สามารถหาอ่านได้โดยละเอียดจากหนังสือ ศัพท์สันนิษฐานและอักษรวินิจฉัย. โดย จิตร ภูมิศักดิ์
(กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน, 2548), และอ่านเรื่องเชิง  หิง กับการแสดงผลในคอมพิวเตอร์จากบล็อกของ เทพพิทักษ์ การุญบุญญานันท์ : On
Descenders of Yo Ying and Tho Than http://thep.blogspot.com/2007/11/on-descenders-of-yo-ying-and-tho-than.html ; Thai Script
Origin http://thep.blogspot.com/2007/10/thai-script-origin.html .
5 ตามฉบับพิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2544 ระบุข้อมูลทางบรรณานุกรมของหอสมุดแห่งชาติเอาไว้ว่าอยู่ในหมวด “1. นิรุกติศาสตร์ 2. ภาษาศาสตร์”
[วิจารณ์] ความเป็นมาของคำสยาม ไทย, ลาว และขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ. โดย จิตร ภูมิศักดิ.์

4/4

