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คำนิยม

 คนที่เรียนภาษาไทยทุกคนรู้ว่าพยัญชนะไทยมี ๔๔ ตัว และมักจะ  

เรียกชื่อตัวอักษรที่ใช้แทนเสียงพยัญชนะเหล่านั้น เพื่อจำแนกให้ถูกว่ามีตัว  

ใดบ้าง เช่น ก.ไก่ ข.ไข่ ฃ.ฃวด ค.ควาย ¥.¥น ฆ.ระฆัง ทั้งยังรู้อีกว่าใน  

บรรดาพยัญชนะ ๔๔ ตัวนี้ มีอยู่ ๒ ตัวที่ไม่ปรากฏที่ใช้หรือเลิกใช้ไปแล้ว คือ  

ฃ และ ¥ เคยมีผู้อธิบายเล่น ๆ  ว่า เมื่อก่อนนี้ ¥น กับ ควาย ต่างกัน เลยใช้  

พยัญชนะต่างกัน แต่เดี๋ยวนี้ไม่ต่างกันแล้ว ก็ใช้ ค.ควายร่วมกันเสียเลย เป็น  

เพียงคำอธิบายเสียดสีมนุษย์เล่นเท่านั้นเอง อย่าถือเอาเป็นเรื่องจริงจัง 

  

 ที่ถือเป็นคำอธิบายจริงจังได้ก็คือข้อเขียนของศาสตราจารย์ ดร.  

คุณหญิงสุริยา รัตนกุล ซึ่งได้ตั้งข้อสังเกตไว้ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๕ พอสรุปได้ว่า  

อักษร ฃ ¥ นั้นแทนหน่วยเสียงเสียดแทรกที่มีฐานกรณ์ (ที่เกิด) ที่ลิ้นไก่ซึ่ง  

ยังคงมีใช้อยู่ในภาษาไทขาวในเวียดนาม อันเป็นภาษาตระกูลไทเช่นเดียวกับ  

ภาษาไทยของเรา แต่เดิมเรายังใช้คำที่มีเสียงนี้อยู่ดังปรากฏในจารึกสมัย  

สุโขทัย เช่น ฃวา (ขวา) ฃาม (ขาม) เฃา (ภูเขา) ฃับ (ขับร้อง) ¥ุ้ม  

(คุ้มครอง) แ¥ว (แคว) ฯลฯ แต่เสียงพยัญชนะทั้งสองนี้ออกยาก ต่อมาจึง  

มีใช้น้อยลง และในที่สุดก็ไม่มีที่ใช้เลย เมื่อมีการรวบรวมคำทำพจนานุกรมก็  

ไม่ปรากฏว่ามีคำใดที่ใช้พยัญชนะ ๒ ตัวนี้ ในที่สุดจึงมีถ้อยคำระบุชัดเจนใน  

พจนานุกรมฉบับ ๒๔๗๐ ของทางราชการว่า “เดี๋ยวนี้เลิกใช้แล้ว”  

 สำหรับบางคนเมื่อเข้าใจคำอธิบายจากทรรศนะของนักวิชาการดัง  

กล่าวแล้ว อาจจะพอใจคำตอบและยอมจำนนที่บัดนี้พยัญชนะ ฃ ¥ ได้เข้าไป  

อยู่ใน “พิพิธภัณฑ์ภาษา” แล้ว บ้างก็เสนอความเห็นให้ตัดออกไปเสียเลย  

ไม่ต้องท่อง ไม่ต้องจำให้เสียเวลา แต่สำหรับนักเขียนสร้างสรรค์บางคน  

พยัญชนะ ฃ ¥ ยังคงมีชีวิตโลดแล่นอยู่พร้อมกับพยัญชนะอื่น ๆ   



 ในนวนิยายเยาวชนเรื่อง ฃวดฅนอยู่หนใด ชัยกร หาญไฟฟ้า ใช้  

ภาพพจน์ชนิดบุคคลวัต (personification คือการสมมติให้สิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์มี  

ตัวตน พฤติกรรม ความคิด และอารมณ์อย่างมนุษย์) สร้างตัวอักษรต่างๆ  

ทั้งพยัญชนะและสระให้มีชีวิตประหนึ่งเป็นประชากรในอักขราพิภพ แต่ละตัว  

มีรูปลักษณ์ตามบทท่องจำบทหนึ่งที่นิยมท่องกันมา เช่น ม คือ ม.ม้าคึกคัก  

ย คือ ย.ยักษ์เขี้ยวใหญ่ ร คือ ร.เรือพายไป และ ล คือ ล.ลิงไต่ราว และ  

แต่ละตัวตั้งบ้านเรือนอยู่เรียงกันตามลำดับตัวอักษร 

 

 วันหนึ่งเกิดเรื่องขึ้นเมื่อ บ.ใบไม้ไปเยี่ยม ฃ.ฃวด กับ ¥.¥นที่บ้าน  

แล้วไม่พบ จึงมีการถามไถ่และปรึกษาหารือกัน มีความเห็นของ ป.ปลาว่า  

“จะวา่ไปแลว้ ถา้ฉนัเปน็เขาสองตวัคงอดึอดัตาย มตีวัตนอยูก่ลบัไมถ่กูนำไปใช
้ 

เหมือนเป็นส่วนเกินยังไงก็ไม่รู้” ส่วน ฏ.ปฏักปักถ้อยคำแทงใจกลางโต๊ะกลม  

ว่า “เป็นเพราะมี
ข.ไข่
กับ
ค.ควายอยู่หรือเปล่า
 มนุษย์ถึงไม่ยอมใช้ ฃ.ฃวด
 

และ
ฅ.ฅน” เล่นเอา ข.ไข่ กับ ค.ควายถึงกับค้อนขวับที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วน  

ทำให้เพื่อนบ้านหายไป ฝ่าย ญ.หญิงออกความเห็นว่า “จะว่าเขียนยากหรือ
 

ก็ไม่ใช่นะ
 อย่าง ฃ.ฃวดน่ะ
กะอีแค่ทำหัวแตกเท่านั้นเอง
 ตัวอื่นหัวแตกกัน
 

เยอะแยะ
 ฆ.ระฆังเอย
 ซ.โซ่เอย
 ฑ.นางมณโฑเอย
 ยังไม่เห็นลำบากตรง
 

ไหน
 หรืออย่าง
ฅ.ฅนน่ะก็แค่หยักหลังเหมือน
ต.เต่า
หรือ
ฒ.ผู้เฒ่า
 ไม่ได้
 

ยุ่งยากอะไรเลย” 

 ในการประชุมหารือกันครั้งนั้นมี ฒ.ผู้ เฒ่าเป็นประธาน มีการ  

พิจารณาคัดเลือกคณะผู้กล้าที่จะออกตามหา ฃ.ฃวด กับ ¥.¥น แน่นอนต้อง  

มี ท.ทหารเป็นหัวหน้าคณะ การผจญภัยตามหาเพื่อนเริ่มด้วยคำถามว่า  

ทั้งสองมาจากไหน และหายไปเมื่อไร เมื่อพบร่องรอยในศิลาจารึกแล้วก็ไปดู  

ในแป้นพิมพ์ดีด ในพิพิธภัณฑ์สมัยจอมพล ป. ในห้องเรียนภาษาไทย  

และในระบบอักษรเบรลของผู้พิการทางสายตา ระหว่างทางคณะผู้ติดตาม  

พลัดหลงเข้าไปในปรนัยพิภพ ซึ่งทำให้รับรู้อย่างน่าตระหนกว่า ที่นั่นพรรค  



พวกพยัญชนะเหลือเพียง ๕ ตัว คือ ก ข ค ง จ ซึ่งใช้เป็นคำตอบ  

ข้อสอบปรนัยเท่านั้น ชาวปรนัยพิภพยังไม่รู้จักเครื่องหมายอื่น ๆ  เลย  

นอกจากขีดกากบาท ขีดเครื่องหมายถูก และวงกลม ในที่สุดคณะผู้กล้าก็  

ติดตามไปพบ ฃ.ฃวด กับ ¥.¥น ซึ่งยอมรับว่าหนีไปเพราะน้อยใจ เพื่อนๆ  

จึงช่วยกันปลอบใจโดยบอกว่า “เรามีกันอยู่สี่สิบสี่ตัว
 ไม่ควรจะมีตัวใดหาย
 

ไปไม่ว่าจะถูกใช้หรือไม่
 คุณค่าของพวกเราทุกตัวอยู่ที่การมีตัวตนต่างหาก”  

ทั้งสองจึงยอมกลับบ้านในอักขราพิภพ 

 

 นวนิยายเรื่องนี้เสนอสารที่เน้นความสำคัญของภาษาไทยไว้ตลอด  

เรื่อง โดยแทรกอยู่ในเนื้อเรื่องที่สนุกสนานชวนติดตาม และบทสนทนาที่  

คมคาย ดังเช่นตอนหนึ่งที่เหล่าพยัญชนะผู้กล้าได้พบปู่โสมเฝ้าพิพิธภัณฑ์  

ปู่โสมบอกความในใจและให้กำลังใจว่า “ข้าอยู่เฝ้าพิพิธภัณฑ์นี้มาหลายปี
 

รับรู้เหตุการณ์มามากต่อมาก
 ขอให้พวกเจ้าเชื่อได้เลยว่าข้าเองปวดร้าวไม่
 

น้อยไปกว่าพวกเจ้าเลย...
 กลัวเหลือเกินที่จะต้องเห็นเหตุการณ์แสนเศร้าอัน
 

เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมภาษาอีก
 ขอเป็นกำลังใจให้
 

พวกเจ้าได้พบ
ฃ.ฃวด
และ
ฅ.ฅนโดยเร็วที่สุด
 รักกันไว้ให้เหนียวแน่นนะ
 

อย่าให้ภาษาอื่นมาใหญ่กว่าภาษาไทยของเรา
 อย่าให้ภาษาไทยเป็นของ
 

โบราณที่เสื่อมถอยลงตามกาลเวลา...”  

 นอกจากเนื้อเรื่องที่สนุกสนานแฝงสาระที่ค้นคว้ามาอย่างดี และบท  

สนทนาที่คมคายแล้ว จุดเด่นของนวนิยายเรื่องนี้อยู่ที่การสร้างตัวละครที่มี  

ลักษณะเฉพาะ โดยใช้น้ำเสียงชวนขันได้อย่างน่ารักดี เช่น “ย.ยักษ์อยู่โยง
 

ยืดยาว” “บ.ใบไม้งง
 ลายเส้นใยบนใบไขว้ขมวดกันยุ่งเหยิงไปหมดเพราะ
 

คิดมาก” “บ.ใบไม้น้อมใบค้อมลง
 น้ำตาซึมออกมาตามรูใบ” “ฆ.ระฆังแกว่ง
 

ตัวไปมาแทนการตอบรับ แล้วเริ่มส่งเสียงดังเหง่งหง่าง” “ม.ม้าทำหน้างอ
 

เป็นม้าหมากรุก” “ต.เต่าตอบเสียงยืดยาด” ฯลฯ 



 เรื่องที่อ่านได้อย่างเพลินอารมณ์ แต่ก็ได้ความคิดติดสมองให้ไป  

ทบทวนใคร่ครวญ และปลุกจิตสำนึกให้รู้จักหวงแหนของมีค่าอันเป็นสมบัติ  

วัฒนธรรมของชาติเช่นนี้ เป็นนวนิยายเยาวชนที่ขอแนะนำให้เด็กรุ่นใหม่ได้  

ลองอ่านดู 

 

  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี 

  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

  ตุลาคม ๒๕๕๒ 

 

 



คำนำสำนักพิมพ์

 ฃวด¥นอยู่หนใด 

 นั่นสิ ฃอฃวด-¥อ¥น อยู่หนใด ทำไมถึงไม่มีปรากฏใช้ในปัจจุบัน มี

ใครเคยนึกสงสัยเรื่องนี้บ้างหรือเปล่า 

 ชัยกร หาญไฟฟ้า นักเขียนช่างคิด เก็บเอาประเด็นเล็กๆ ที่ทุกคนมอง

ข้ามนี้ มาแต่งเป็นเรื่องผจญภัยแสนน่ารักของพยัญชนะไทยสี่สิบสี่ตัว ในโลก

อันน่าทึ่งที่ชื่อว่า อักขราพิภพ 

 ด้วยจินตนาการอันเหนือชั้น ผสมผสานอารมณ์ขันหยิกแกมหยอก  

ผู้เขียนพาเราเดินทางเข้าไปสู่ดินแดนที่น้อยคนนักจะนึกฝันถึง ดินแดนที่

ภาษามีชีวิตขึ้นมาจริง ๆ   เหล่าพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ และส่วนประกอบ

อื่นๆ ในภาษา ล้วนเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่มีความคิดความอ่านเป็นของตนเอง  

 และในโลกอักขราพิภพแห่งนี้เอง ที่มีผู้สงสัยว่า ฃวด¥นอยู่หนใด ถึง

กับต้องแต่งตั้งคณะผู้กล้า ออกทำภารกิจตามหาฃวด¥น 

 เส้นทางตามหาของเหล่าผู้กล้า นำมาซึ่งเรื่องสนุกหรรษา น่ารักน่าชัง  

อ่านไปยิ้มไปไม่อยากให้จบ แถมยังได้รู้ลึกรู้จริงถึงประวัติศาสตร์ภาษา ความ

เป็นมาเป็นไปของอักขระแต่ละยุคสมัย ได้เจาะความคิดเหล่าพยัญชนะ สระ  

วรรณยุกต์ ฯลฯ ว่าเขามองมนุษย์ผู้สร้างและผู้ใช้ภาษากันอย่างไรบ้าง 

 นานมีบุ๊คส์ยินดีแนะนำ ฃวดฅนอยู่หนใด วรรณกรรมเยาวชนชนะ

เลิศรางวัลแว่นแก้วปี ๒๕๕๒ ที่ไม่ใช่เพียงเรื่องสนุกอ่านเพลินจบแล้วจบไป  

แต่ยังได้แฝงแง่คิดสะกิดใจไปถึงคนอ่าน ทั้งเรื่องการใช้ภาษาไทย และความ  

สามัคคีมีน้ำใจของคนในชาติ 

 

  สำนักพิมพ์นานมีบุ๊คส์ทีน 

 



เริ่มต้นที่สี่สิบสี่ตัว ๑๑ 

เมื่อสองตัวหายไป ๑๒ 

โต๊ะกลมแห่งอักขราพิภพ ๑๙ 

การคัดเลือกผู้กล้า ๒๗ 

การคัดเลือกผู้ร่วมคณะ ๓๔ 

เขาทั้งสองมาจากไหน ๔๗ 

เขาทั้งสองหายไปตั้งแต่เมื่อใด ๕๖ 

คืนวันอันแสนโหดร้าย ๖๒ 

ปรนัยพิภพ ๗๓ 

มนุษย์ของปรนัยพิภพ ๘๐ 

ณ ที่นี้ ภาษาคือความงามที่มองไม่เห็น ๘๙ 

คืนกลับสู่นคร ๙๗ 

ภาศาไธยร่วมษไหม ๑๐๒ 

เหล่าผู้กล้าคืนสู่รัง ๑๐๗ 

สารบัญ



เบาะแส ๑๑๑ 

ความลับของผู้ก่อการ ๑๑๖ 

ทอทหารแกะรอย ๑๒๖ 

ทอทหารชี้แจง ๑๓๐ 

การผจญภัยครั้งสำคัญ ๑๓๖ 

ศักดิ์ศรีทำให้ลืมตัว ๑๔๐ 

แม่น้ำไม่รอมชอม ๑๔๘ 

ลอลิงติดตาม ๑๕๘ 

ทุ่งหญ้ายึดยื้อ ๑๖๓ 

หัวใจนักสู้ ๑๗๒ 

พบเพื่อนผู้หายไป ๑๗๘ 

ผู้กลับใจ ๑๘๘ 

สี่สิบสี่ตัวในอักขราพิภพ ๑๙๖ 


