
วารสารภาษาและวรรณคดีไทย ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๒๗ 

  
 

แนะน าครูภาษาไทย 
พระสารประเสริฐ 

 

 
พระสารประเสริฐ (ตรี นาคะประทีป) เป็นบุตรของหลวงพิพิธวิวัชการ (เทียน) กับ นางสวน เกิดเมื่อ

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๓๒ ณ ถนนตรีเพ็ชร ต าบลตรีเพ็ชร อ าเภอพาหุรัด กรุงเทพฯ 

เมื่ออายุ ๘ ปี ได้เรียนหนังสือไทยที่โรงเรียนพระต าหนักสวนกุหลาบในพระบรมมหาราชวัง ต่อมาได้
ไปเข้าโรงเรียนฝึกหัดราชการพลเรือนมหาดไทยในพระบรมมหาราชวังจนจบชั้น ๖ ในระหว่างที่เรียนชั้น ๖ 
โรงเรียนได้ย้ายไปอยู่วังหน้าและเรียกชื่อว่าโรงเรียนมัธยมศึกษาสวนกุหลาบ เมื่ออายุ ๑๕ ปี สอบไล่ได้ประโยค
มัธยมบริบูรณ์เป็นรุ่นแรกในสยาม 

  



ในวัยเยาว์ พระสารประเสริฐเป็นผู้ที่เลื่อมใสในพุทธศาสนามาก ทุกวันอุโบสถจะร่วมกับบิดาถวาย
สังฆทานแล้วรับอุโบสถศีล ฟังเทศน์ และถวายอาหารบิณฑบาตทุกเช้า เมื่ออายุ ๑๕ ปี ได้บรรพชาเป็นสามเณร 
ณ วัดเทพศิรินทราวาส เมื่อวันพฤหัสบดี เดือนแปด ขึ้น ๑๑ ค่ า และเรียนบาลีไวยากรณ์จนได้เปรียญ  
๗ ประโยค ขณะที่เล่าเรียนทางปริยัติธรรมท่านได้ช่วยสอนหนังสือและรับเป็นครูใหญ่โรงเรียนภาษาบาลี  
วัดเทพศิรินทราวาส ระหว่างที่บวชอยู่นั้นท่านได้ศึกษาภาษาสันสกฤตด้วยตนเองและหัดแปลพระราชนิพนธ์ 
พระนลค าหลวง ต่อมาในปลายปี พ.ศ. ๒๔๖๑ ท่านได้ลาสิกขา รวมเวลาที่บวชอยู่ ๑๕ ปี 

เมื่อลาสิกขาแล้ว ท่านเริ่มท างานที่โรงพิมพ์ไท ถนนรองเมือง  

พ.ศ. ๒๔๖๒ ได้เข้ารับราชการเป็นอนุศาสนาจารย์ประจ ากรมต ารา กระทรวงกลาโหม 

พ.ศ. ๒๔๖๕ พระยาธรรมศักดิ์มนตรี ซึ่งเป็นเสนาบดีกระทรวงศึกษาธิการสมัยนั้นได้ขอตัวท่านไปรับ
ราชการในกระทรวงศึกษาธิการ ในต าแหน่งผู้ช่วยแผนกอภิธานสยามในกรมต ารา 

พ.ศ. ๒๔๖๖ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์ เป็น หลวงธุรกิจภิธาน ระยะนั้นพระบาทสมเด็จ 
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก าลังทรงพระราชนิพนธ์เรื่อง มัทนพาธา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ 
หลวงธุรกิจภิธานไปรับราชการใกล้ชิด โดยมีหน้าที่ถวายความเห็นเกี่ยวกับเรื่องศัพท์และตามเสด็จ  
พระราชด าเนินไปอยู่ที่มฤคทายวันด้วย เมื่อเสร็จหน้าที่ตามเสด็จแล้ว หลวงธุรกิจภิธานก็กลับมารับราชการ 
ในกรมต าราตามเดิม 

พ.ศ. ๒๔๖๙ กรมราชเลขาธิการขอย้ายหลวงธุรกิจภิธานไปรับราชการในกรมนั้นในต าแหน่งปลัดกรม
พระอาลักษณ์ มีหน้าที่ร่างประกาศกระแสพระบรมราชโองการและงานที่เกี่ยวกับหนังสือในภาษาไทย บาลี 
สันสกฤต เทวนาครี สิงหล และคิดตั้งชื่อรวมทั้งถวายความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องศัพท์ต่าง ๆ อ่านประกาศ
กระแสพระบรมราชโองการในงานพระราชพิธีต่าง ๆ 

พ.ศ. ๒๔๗๑ ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น พระสารประเสริฐ ท่านรับราชการในต าแหน่งปลัด
กรมพระอาลักษณ์จนถึง พ.ศ. ๒๔๗๕ 

หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองใน พ.ศ. ๒๔๗๕ ท่านได้ย้ายไปท างานที่กระทรวงธรรมการ 
(กระทรวงศึกษาธิการ) และไปสอนภาษาบาลีและภาษาไทยที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
เป็นประจ าจนถึงแก่กรรม นอกจากนี้ท่านยังได้ร่วมช่วยงานด้านพิธีไทยสมัยก่อน และถวายความเห็นต่าง ๆ  
แก่พลตรีพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาทิตย์ทพิอาภาเป็นการส่วนพระองค์ด้วย 

พระสารประเสริฐ เป็นผู้ที่มีความสามารถในการใช้ถ้อยค า มีความรอบรู้ภาษาไทย ภาษาบาลี ภาษา
สันสกฤตเป็นอย่างดี และยังรู้ภาษาสิงหลอีกด้วย เมื่อท่านไม่เห็นด้วยกับใครในเรื่องใดแล้วท่านก็จะโต้แย้งอย่าง 
“หัวชนก าแพง” ทีเดียว ความรอบรู้ของท่านนี้เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป แม้แต่พระองค์เจ้าวรรณไวทยากรซึ่งเป็น
องค์ประธานการประชุมช าระปทานุกรม เคยตรัสว่า “ผมไม่ถือเพราะพระสารประเสริฐเป็นคน ‘ขลังวิชา’”  

  



เสฐียรโกเศศ (พระยาอนุมานราชธน) เพื่อนรักของพระสารประเสริฐ ได้กล่าวยกย่องชมเชยท่านไว้ว่า  

“ท่านที่เคยอ่านหนังสือที่พระสารประเสริฐแต่ง ถ้าท่านเป็นนักเลงหนังสือก็ต้อง
รับรองว่าพระสารประเสริฐแต่งดีนัก ใช้ถ้อยค าน้อยแต่ว่าได้ข้อความมากและ
ชัดเจนเป็นภาษาไทยแท้สมบูรณ์ทั้งหลักของภาษาและถ้อยค่า ถ้าว่าทางหลัก
ศิลปะและวรรณคดีของชาวตะวันตก พระสารประเสริฐก็เป็นนัก Classicist 
โดยแท้ มีพิถีพิถันในการใช้ถ้อยค า...ท่านที่เคยอ่านเรื่องกามนิต จะเห็นข้อความ
ตอนภาคสวรรค์แพรวพราวไปด้วยศัพท์เพราะ ๆ และงาม ๆ”  

เมื่อพระสารประเสริฐไปสอนหนังสือที่คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ท่านก็จะเน้นเรื่อง
การใช้ถอ้ยค าโดยให้ใช้ค าที่พอเหมาะพอควร ไม่ให้เยิ่นเย้อ แม้เรื่องราชาศัพท์ท่านก็ให้ใช้หลัก “ใช้เท่าที่จ าเป็น
เท่านั้น” และการเขียนเรียงความท่านก็เห็นว่าแม้จะเป็นภาษาร้อยแก้ว แต่ถ้าสามารถเขียนให้มีสัมผัส  
คล้องจองก็จะท าให้ไพเราะ 

นอกจากการงานในหน้าที่ดังกล่าวแล้ว พระสารประเสริฐยังเป็นกรรมการช าระปทานุกรมอีกด้วย และ
ถ้าไม่มีเหตุจ าเป็นท่านจะไม่ยอมขาดประชุม ท่านได้ท าหน้าที่นี้จนถึงแก่กรรม ท่านเป็นผู้ที่ชอบคิดหาค าส าหรับ
ตั้งเป็นชื่อต่าง ๆ มาก และชื่อที่ท่านคิดให้นั้นจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของวิชาโหราศาสตร์ และเมื่อคิดให้
แล้วมักจะได้ชื่อที่เหมาะ ๆ ไม่ขัดหูและเป็นค าที่ถูกหลักภาษา ชื่อที่ท่านคิดขึ้นมาและเป็นที่รู้จักแพร่หลาย คือ 
สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า และ ภัตตาคารหยาดฟ้า (ห้อยเทียนเหลา)  

ค าว่า “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” มีที่มาดังนี้ คือ ในราวกลางเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๔๖๙ บรรดา
นักปราชญ์ราชบัณฑิตของไทย อาทิเช่น พระยาอนุมานราชธน พระยาสุนทรพิพิธ พระวรเวทย์พิสิฐ  
หลวงนัยวิจารณ์ พระสารประเสริฐ จมื่นเทพดรุณาทร ได้ไปชุมนุมกันอยู่ที่โรงพิมพ์ไทยเขษม หลวงสารสรรกิจ 
(เคล้า คชนันทน์) ได้กล่าวว่า “พระพุทธเจ้าหลวงเราขนานพระนามว่าสมเด็จพระปิยมหาราช ล้นเกล้า 
รัชกาลที่ ๖ เราควรขนานพระนามว่ากระไร?” พระสารประเสริฐก็เอ่ยพระนาม “สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” 
ออกมา นักปราชญ์ราชบัณฑิตในที่นั้นก็เห็นด้วยว่าไพเราะและเหมาะสมอย่างยิ่ง พระนามนี้จึงใช้ต่อมา  
จนถึงปัจจุบัน 

พระสารประเสริฐ เป็นผู้ที่มีเพ่ือนฝูงมาก เป็นคนที่ไม่โกรธง่าย ถ้าโกรธก็หายเร็ว บางครั้งท่านจะเป็น
คนดื้อรั้น ในการช าระปทานุกรม ถ้าค าใดท่านไม่เห็นด้วย แม้ที่ประชุมจะลงมติไปแล้ว ท่านก็ไม่ยอมตกลงด้วย
ง่าย ๆ แต่ต่อมาถ้าเห็นด้วยหรือเข้าใจดีแล้วก็จะยอมง่ายที่สุด และถ้ารู้สึกว่าความคิดของท่านไม่ถูกก็กล้าบอก
ออกมาตรง ๆ อย่างนักกีฬาว่ายอมเห็นด้วย ปกติท่านเป็นคนที่ติดอ่าง แต่เมื่อท่านจะอ่านประกาศในงาน  
พระราชพิธีต่าง ๆ ท่านจะอ่านได้ดีที่สุด ชัดถ้อยชัดค า ลงจังหวะวรรคตอนได้เหมาะเจาะ เป็นเพราะท่านมี
ความวิริยะอุตสาหะและมีความรับผิดชอบสูง ท่านจะน าส าเนาประกาศที่จะอ่านถวายมาขีดท าเครื่องหมาย
แบ่งจังหวะส าหรับอ่าน โดยจะแบ่งเป็นจังหวะหยุดเล็กน้อย จังหวะหยุดนานและซ้อมหลายครั้งจึงไม่ติดขัด 

พระสารประเสริฐ มีผลงานประพันธ์จ านวนมากเพราะท่านประพันธ์งานต่าง ๆ มาตั้งแต่ยังเป็น
พระภิกษุ และประพันธ์ผลงานต่าง ๆ เรื่อยมาจนกระทั่งถึงแก่กรรม มีทั้งงานที่ประพันธ์คนเดียวและงานที่
ประพันธ์ร่วมกับคนอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเสฐียรโกเศศ 

 

 



งานที่ประพันธ์คนเดียว  

บาลีสยามอภิธาน  

สมญาภิธานรามเกียรติ์ 

พระธรรมบท หมวดพาลแทรกชาดก (แปลเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๘)  

คัมภีร์อภิธานนัปปทีปิกา  

คุยธรรมะ (พ.ศ. ๒๔๖๙)  

งานที่ประพันธ์ร่วมกับเสฐียรโกเศศ  

หิโตปเทศ  

ทศมนตรี 

เบงกาลี — ได้รับรางวัลจากวรรณคดีสโมสรว่าเป็นหนังสือนิยายยอดเยี่ยม  

กถาสรติสาคร  

ปาชา (หรือนิยายมากเรื่อง)  

ฟอลคอน เจ้าพระยาวิชาเยนทร์ 

รามเกยีรติ์มลายู 

ทศรถชาดก  

ไมยราพณ์ของทมิฬ  

ลัทธิของเพ่ือน  

กามนิต  

งานที่ประพันธ์ร่วมกับหลวงบวรบรรณรักษ์  

โลกนิติ  

ไตรพากย์  

ธรรมนิติและชาดกบางเรื่อง  

นิยายบรรเทิงทศวาร  

มหาภารตยุทธ  

งานที่ประพันธ์ร่วมกับ พระธนแพทย์  

เรื่องท้าววิกรมาทิตย์  

นิยายของเชกสเปียร์ของแลมน์  

งานทีป่ระพันธ์ร่วมกับเสฐียรโกเศศ และพระยาอุปกิตศิลปสาร 

เมยีที่ตาย 



จะเห็นได้ว่าผลงานของท่านมีมากและท่านนิยมที่จะประพันธ์ร่วมกับคนอ่ืนมาก สิ่งนี้แสดงให้เห็น  
ได้อย่างหนึ่งว่าท่านมีความสามารถเข้ากับเพ่ือนฝูงได้ดี เมื่อประพันธ์งานร่วมกับพระยาอนุมานราชธน  
แต่เดิมท่านจะใช้นามปากกา ว่า “คารม ...” เช่น “คารม ๒๔๕๙” และจะเปลี่ยน พ.ศ. ไปตามปีที่ประพันธ์ 
งานนั้น ๆ ขึ้น ต่อมาจะใช้นามปากกา นาคะประทีป เมื่อเขียนลงในหนังสือไทยเขษมรายเดือน และบางครั้งใช้
นามปากกา พาณีพิลาส (เขียนเรื่องคุยธรรมะ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙) 

พระสารประเสริฐได้ถึงแก่กรรม ณ โรงพยาบาลวชิรพยาบาล เมื่อวันจันทร์ที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๘ 
รวมอายุ ๕๖ ปี นับได้ว่าน่าเสียดายที่เราได้สูญเสียบุคคลผู้มีความสามารถอย่างสูงในวิชาภาษาไทย บาลี และ
สันสกฤตไป แต่ท่านก็ได้ทิ้งผลงานไว้ให้เราได้ศึกษาเป็นจ านวนไม่น้อย 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
แนะน าครูภาษาไทย พระสารประเสริฐ. (๒๕๒๗). ภาษาและวรรณคดีไทย, ๑(๓), ๗๖-๘๑. 
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