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หลั ง จากเย็ น วั น ที่ ๔ ธั น วาคม พ.ศ. ๒๕๔๔
ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชไดมี
พระราชดำรั ส ต อ ผู ที่ เ ข า ทู ล ละอองพระบาทถวาย
พระพรชัยมงคลในวโรกาสมหามงคลที่พระองคทาน
ได เ จริ ญ พระชนมายุ เ วี ย นมาครบ ๗๔ พรรษาซึ่ ง
ในตอนหนึ่งพระองคทรงใชคำ “ดับเอิล สแตนดารด”
ตรัสวากอผลตอบุคคล ตอหนวยงานและตอประเทศ
ชาติ พระองคทา นทรงเชิญชวนผฟู ง ใหชว ยกันหาศัพท
บัญญัตภิ าษาไทย จากนัน้ ก็มผี นู ำคำในพระราชดำรัส
ของพระองคทา นไปใชดว ยคำภาษาอังกฤษ ๒ แบบคือ
double standard และ double standards เนือ่ งจาก
ผเู ขียนพลาดโอกาสสดับพระราชดำรัสของพระองคทา น
จึงไมทราบวาพระองคทา นใชคำเอกพจนหรือพหูพจน
โดยฉับพลัน ราชบัณฑิตอาวุโสทานหนึ่งบัญญัติ
เปนภาษาไทยวามาตรฐานทวิเกณฑ(๑ ) ซึง่ ตรงนัยและ
เพราะดี ตอมานักการเมืองอาวุโสทานหนึง่ (มีผอู า งวา
คือ ฯพณฯทาน ชวน หลีกภัย) บัญญัติคำ double
standard วา “การเลือกปฏิบตั ”ิ ซึง่ เหมาะกับพฤตินยั
ตรงกับคำภาษาอังกฤษในพจนานุกรม(๒) ผูเขียนเอง
ก็เคยลองเสนอ double standard ในความหมาย
“มาตรฐานสองนัย”(๓) แตคนสวนมากยังคงใชในความ
หมาย “สองมาตรฐาน” ซึง่ ตรงกับคำ double standards
ทีเ่ ปนพหูพจน

ปที่ ๓๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๕๙

ในนิ ต ยสารไทมฺ ฉ บั บ ล า สุ ด วั น ที่ ๑๐ ตุ ล าคม
พ.ศ. ๒๕๕๙ หนา ๔๗ Susanna Schrobsdorff(๔)
เขียนบทความชื่อ Double standards: available
in his and hers วิพากษการโตวาทีระหวางนาย
Donald Trump กับ นาง Hillary Clinton ยกตัวอยาง
การใชคำ double standard และ double standards
ที่สมนัยชัดเจนดีมากแตลงทายดวยมาตรฐานสองนัย
จากความเปนผหู ญิงของเธอ โดยคอนแคะนายทรัมพวา
ทีพ่ ดู ยกตนวา “I know I did better than Hillary” นัน้
เพราะ “He ranked himself”
หมายเหตุ:(๑) ในพจนานุกรมภาษาอังกฤษมี
เฉพาะคำเอกพจน(๒) นิยามวาเปน the moral code
imposing a different and more restrictive standard
of behavior on women than on men, especially in
matters of sex ซึ่งหมายถึงมาตรฐานเดียวที่มีสอง
พฤตินัยตามโอกาสใช
(๒) ในชวงชีวติ การทำงานจวบปจจุบนั ผเู ขียนมี
ประสบการณในหนวยงานกับบุคคลมาตรฐานสองนัย
และบุคคลสองมาตรฐานจำนวนมาก จึงอนาถใจที่
ประเทศไทยตองอยใู นสถานภาพปจจุบนั
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