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The Pali and Sanskrit : A reflection of Thai language development
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บทคัดยอ
บทความนีเ้ ปนการศึกษาพัฒนาการภาษาไทยในมุมมองอีกดานหนึง่ ซึง่ เปนภาพสะทอน
ความเจริญของวัฒนธรรมทางภาษาทีเ่ กิดขึน้ อยางตอเนือ่ งไปตามภาวะความเจริญของสังคม ดัง
คำกลาวทีว่ า “เมือ่ สังคมเจริญขึน้ ภาษาก็เจริญตาม” การรจู กั หยิบยืมคำภาษาบาลีและสันสกฤต
เขามาใชปะปนกับคำภาษาไทยเพือ่ ใหไดคำใหมทเี่ หมาะตอการสือ่ ความ นับเปนวิธกี ารอันเกิดจาก
ภูมปิ ญ
 ญาของนักปราชญไทยทีร่ งั สรรคใหภาษาไทยมีความเปนอัจฉริยลักษณะทีส่ ะทอนความเปน
ตัวตนไดอยางแทจริง
คำสำคัญ : ๑. พัฒนาการภาษาไทย. ๒. คำยืมในภาษาไทย. ๓. คำภาษาบาลีและ
สันสกฤตในภาษาไทย. ๔. รูปแบบการยืมคำ. ๕. การสรางคำ.

Abstract
This article explores the development in Thai language on the other
side, which has found a growth of language culture. This happens continuously by
prosperity of society, in the words that “Social progress language prospers”. The
Pali and Sanskrit loan words are used in Thai language, this is the wisdom of Thai
sages, which makes Thai language to be truly unique.
Keywords : 1. Development of Thai language. 2. Loan words in Thai
language. 3. The Pali and Sanskrit in Thai language. 4. Form of borrowed words.
5. Forming words.
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๑. บทนำ
ภาษาเปนเครื่องหมายแสดงความเจริญกาวหนาของสังคมมนุษยในทุกดาน มนุษยใช
ภาษาเปนเครือ่ งมือสำหรับบันทึกเรือ่ งราวตางๆ ทีต่ นไดประสบพบเจอ และชวยเก็บรักษามรดก
ทางวัฒนธรรมอันล้ำคาของสังคมมนุษยไวมใิ หสญ
ู หายไปตามกาลเวลา ภาษาจึงมีคณ
ุ คาในฐานะ
เปนบอเกิดแหงความวัฒนาถาวรทางดานศิลปวิทยาการของโลก
กวาทีเ่ ราจะสามารถใชภาษาไดอยางสมบูรณ หากยอนกลับไปศึกษาพัฒนาการทางภาษา
ของมนุษยในยุคโบราณ เราจะเห็นภาพความเปนอยขู องกลมุ ชนเผาขนาดยอมทีก่ ระจัดกระจาย
อยตู ามภูมภิ าคตางๆ และยังไมไดรวมตัวกันเปนชนเผาขนาดใหญอยางปจจุบนั ฉะนัน้ ความจำเปน
ในการสือ่ สารดวยถอยคำภาษาจึงมีจำนวนไมมากนัก มีการใชกริ ยิ าทาทางประกอบถอยคำซึง่
มีลกั ษณะเปนการสือ่ สารเชิงอวัจนภาษา ถอยคำภาษาทีใ่ ชจะมงุ สือ่ ความเขาใจในชีวติ ประจำวัน
นอกจากนีย้ งั พบวิธสี อื่ สารดวยการวาดภาพเหมือนของจริง เพือ่ บอกเลาเรือ่ งราวตาม
ทีต่ นพบเห็นไวตามผนังถ้ำหรือแผนหินทีอ่ ยรู อบๆ บริเวณทีต่ นอยอู าศัย ดังทีไ่ ดมกี ารคนพบภาพ
เขียนสียคุ โบราณกอนประวัตศิ าสตรในประเทศไทย บริเวณเขาจันทรงาม อ.สีควิ้ จ.นครราชสีมา
ภาพเขียนสีรปู ปลาใหญ และเครือ่ งมือจับสัตวน้ำทีผ่ าแตม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี

ภาพเขียน
โบราณ

สี
ยุคกอน

ภาพเขียนสียคุ โบราณกอนประวัตศิ าสตรทผี่ าแตม อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี และ
ทีเ่ ขาจันทรงาม บานเลิศสวัสดิ์ ต.บัวขาว อ.สีควิ้ จ.นครราชสีมา
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กำชัย ทองหลอ นักปราชญทางภาษาของไทยกลาววา “ภาษาเขียนทีม่ นุษยคดิ ขึน้ ครัง้
แรกไดอาศัยภาพของจริงเปนหลัก แตยอ รูปยอสวนใหเล็กลงพอเปนเครือ่ งหมายใหรกู นั ไดวา เปน
อะไร เชน ดวงจันทร ดวงอาทิตย คน สัตว ภูเขา แมน้ำ เปนตน ในชัน้ เดิมก็เขียนเปนรูปภาพ
แสดงรูปลักษณะของสิง่ นัน้ ๆ กอน แลวจึงไดดดั แปลงแกไขกลายเปนตัวอักษรในภายหลัง”๑ ภาษา
เขียนในยุคแรกๆ จึงเกิดจากการถายแบบมาจากรูปทรงของคน สัตว สิ่งของเครื่องใช และ
ธรรมชาติทลี่ อ มรอบตัวมนุษย ลักษณะของลายเสนทีใ่ ชสอื่ ความจะเปนโครงรางคราวๆ ประกอบ
ดวยรูปทรงเรขาคณิต
ดวยเหตุนี้ นักประวัตศิ าสตรจงึ กำหนดนับยุคสมัยประวัตศิ าสตรของโลก โดยใหเริม่ ตน
เมือ่ มนุษยสามารถคิดประดิษฐอกั ษรขึน้ มาใชไดแลว สวนยุคกอนหนานีจ้ ะนิยมเรียกวา ยุคกอน
ประวัตศิ าสตร ฉะนัน้ กอนทีม่ นุษยจะคิดสรางตัวอักษร เพือ่ ใชเปนเครือ่ งมือบันทึกภาษาพูดได
เปนผลสำเร็จ จนกระทัง่ เปนลายลักษณอกั ษรอยางทีใ่ ชอยใู นปจจุบนั ไดนนั้ ตองอาศัยขัน้ ตอน
สำคัญตางๆ ทีส่ ะทอนใหเห็นพัฒนาการอยางคอยเปนคอยไป และมีความตอเนือ่ งยาวนานนับ
เปนเวลาหลายรอยปตามความเจริญกาวหนาของสังคมมนุษย
ั นาการจากจุดเริม่ ตนอยาง
การใชภาษาไทยของกลมุ ชนชาวไทยก็เชนเดียวกัน ยอมมีพฒ
คอยเปนคอยไปตอเนือ่ งกันมาอยางยาวนานหลายชัว่ อายุคน ภาษาไทยทีใ่ ชสอื่ สารกันในยุคกอน
ตัง้ อาณาจักรสุโขทัย อาจจะมีลกั ษณะเรียบงาย ไมซบั ซอน บอกเลาเรือ่ งราวตรงไปตรงมา และ
เปนคำศัพทพนื้ ๆ ทีใ่ ชพดู จาติดตอถึงกันตามความจำเปนในชีวติ ประจำวัน แมวา จะยังไมพบหลัก
ฐานทีเ่ ปนเอกสารโบราณบงบอกถึงการใชภาษาไทยของกลมุ ชนชาวไทยในชวงกอนพุทธศตวรรษ
ที่ ๑๙ ใหศกึ ษาอยางชัดเจนก็ตาม แตนกั วิชาการสวนใหญใหความเห็นสอดคลองกันวา ในศิลา
จารึกพอขุนรามคำแหงมหาราช มีขอ ความระบุไววา
“เมือ่ กอนลายสือไทยนีบ้ ม ี ๑๒๐๕ สกปมแมพขนุ รามคำแหงหาใครใจในใจแลใศลายสืไท
นี้ลายสืไทนี้จึ่งมีเพื่อคุนผูนนนใศไว”

๑

กำชัย ทองหลอ, หลักภาษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : อมรการพิมพ, ๒๕๓๗), หนา ๑๐.
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ประเสริฐ ณ นคร ใหความเห็นวา “ถา ลายสือ
ไทยนีบ้ ม ี หมายความวา หนังสือไทยชนิดนีไ้ มมี แตคงจะมี
หนังสือไทยแบบอืน่ อยกู อ นแลว....ผเู ขียนเห็นวา นี้ เปน
แตคำชี้เฉพาะ ถาเทียบกับภาษาอังกฤษก็คงจะตรงกับ
the เทานั้น มิไดหมายความ this เพราะฉะนั้นที่วา
ลายสือไทยนีบ้ ม ี คงมิไดหมายความวามีลายสือไทยอืน่
อยูแลว แตผูเขียนยอมรับวาอาจจะมีหนังสือของไทย
อาหม๒เกิดขึ้นทางอัสสัมในเวลาใกลเคียงกับการกอ
กำเนิดตัวหนังสือในสุโขทัยก็เปนได”๓
กรรณิการ วิมลเกษม อธิบายวา “ชนชาติไทย
เรานัน้ มีหลักฐานจากศิลาจารึกทำใหสามารถระบุไดวา คนไทยมีอกั ษรของตนเองใชบนั ทึกหลัก
ธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ความเปนไปในสังคมและเรือ่ งราวตางๆ เปนภาษาไทยมาตัง้ แต
ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๙ เปนอยางนอย” มีขอ สรุปจากหลักฐานทีเ่ ปนจารึกและเอกสารโบราณ
ประเภทตางๆ ทีพ่ บในปจจุบนั แสดงใหเห็นวาบรรพชนไทยมีตวั อักษรโบราณใชมากถึง ๗ ชนิด
ตามทีพ่ บในแตละภูมภิ าค ไดแก ภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต ใชอกั ษรขอมไทยและอักษร
ไทย, ภาคเหนือ ใชอกั ษรธรรมลานนา อักษรฝกขาม และอักษรไทยนิเทศ, ภาคตะวันออกเฉียง
เหนือ ใชอกั ษรธรรมอีสาน และอักษรไทยนอย ตัวอักษรทัง้ ๗ ชนิดนี้ สามารถแบงได ๒ ประเภท
ตามลักษณะของรูปแบบและอักขรวิธที คี่ ลายคลึงกัน ดังนี้
๑. ประเภทที่มีสวนประกอบของอักษรและอักขรวิธีที่เหมาะกับการบันทึกภาษาไทย
ไดแก อักษรไทย (อักษรไทยสุโขทัย อักษรไทยอยุธยา อักษรไทยสมัยรัตนโกสินทร) อักษรฝก
ขาม อักษรไทยนิเทศ และอักษรไทยนอย ตัวอักษรเหลานีพ้ บใชบนั ทึกเรือ่ งราวกิจกรรมทางสังคม
ของบุคคลฝายอาณาจักรโดยเฉพาะพระมหากษัตริยแ ละเจาเมืองเปนสวนใหญ
๒

ไทอาหม กลมุ ชาติพนั ธทุ อี่ าศัยในรัฐอัสสัมของอินเดีย เดิมใชภาษาอาหมในกลมุ ภาษายอยไท-พายัพ ซึง่ เปน
ภาษาในกลุมภาษากัม-ไท ตระกูลภาษาไท-กะได แตชาวอาหมปจจุบันหันไปใชภาษาตระกูลอินโด-ยุโรเปยนแลว
๓
ประเสริฐ ณ นคร, ศ.,ดร. พจนานุกรมศัพทวรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ศิลาจารึกพอขุนรามคำแหง
มหาราช หลักที่ ๑. ราชบัณฑิตยสถาน, (กรุงเทพมหานคร : หางหนุ สวนจำกัด อรุณการพิมพ, ๒๕๕๔),หนา ๒.
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๒. ประเภททีม่ สี ว นประกอบของอักษรและอักขรวิธที เี่ หมาะสมกับการบันทึกภาษาบาลี
มีทงั้ หมด ๓ ชนิด ไดแก ตัวอักษรขอมไทย อักษรธรรมลานนา และอักษรธรรมอีสาน บรรพ
ชนไทยแตละภูมภิ าคนิยมใชตวั อักษรทัง้ ๓ ชนิดนี้ บันทึกหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา
ที่เปนภาษาบาลี ชาดกตางๆ ตลอดจนเรื่องราวความเปนไปในสังคมมาตั้งแตประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๐-๒๑ และไดใชสบื ทอดตอกันมาจนถึงประมาณตนพุทธศตวรรษที่ ๒๕๔
เมือ่ ศึกษาหลักฐานทางโบราณคดีและประวัตศิ าสตรของกลมุ ชนในภูมภิ าคเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต รวมทัง้ ดินแดนในภูมภิ าคตางๆ ของไทยปจจุบนั พบวา มีการใชตวั อักษรปลลวะ
ในศิลาจารึกซึง่ มีอายุอยใู นชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๒ รูปสัณฐานของตัวอักษรเหมือนตัวอักษร
ทีใ่ ชอยใู นประเทศอินเดียทางตอนใต สมัยพระเจาศิวะสกันทวรมัน กษัตริยแ หงราชวงศปล ลวะ
ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๐-๑๑

ภาพสำเนาจารึกวัดมเหยงค จ.นครศรีธรรมราช อักษรปลลวะ ภาษาสันสกฤต พุทธศตวรรษที่ ๑๒
ทีม่ า : จารึกในประเทศไทย เลม ๑, หอสมุดแหงชาติ, ๒๕๒๙

๔

กรรณิการ วิมลเกษม,รศ. ตำราเรียนอักษรไทยโบราณ, (นนทบุรี : นิตธิ รรมการพิมพ, ๒๕๕๒), หนา ๑.
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หลักฐานการใชตัวอักษรปลลวะในศิลาจารึก มีทั้งที่พบในอาณาจักรทวารวดีซึ่งมีศูนย
กลางความเจริญอยใู นบริเวณภาคกลางของไทยในอดีต และพบแพรกระจายอยตู ามภูมภิ าคตางๆ
ทีเ่ คยเปนทีอ่ ยอู าศัยของกลมุ ชนโบราณในอดีตแถบภาคเหนือ ภาคใต ภาคตะวันออกและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ การแพรขยายอิทธิพลดานอักษรและภาษาในชวงระยะเวลาตั้งแตพุทธ
ศตวรรษที่ ๑๑-๑๘ สันนิษฐานวามีทงั้ ทีร่ บั เขามาโดยตรงผานการติดตอคาขายกับพอคาวานิชชาว
อินเดีย และมีทงั้ ทีเ่ กีย่ วกับกลมุ ชนในอาณาจักรโบราณทีเ่ คยเจริญรงุ เรืองมากอนหนานี้ ไดแก
อาณาจักรทวารวดี อาณาจักรเจินละ อาณาจักรขอมสมัยพระนคร อาณาจักรศรีวชิ ยั และอาณา
จักรหริภุญชัย
ตัวอักษรทีพ่ บในจารึกของอาณาจักรโบราณดังกลาว มี ๗ ชนิด ไดแก อักษรปลลวะ
อักษรหลังปลลวะ อักษรกวิ (อักษรหลังปลลวะของอาณาจักรศรีวชิ ยั ) อักษรทมิฬ อักษรอินเดีย
เหนือ อักษรขอมโบราณ และอักษรมอญโบราณ สันนิษฐานไดวา ตัวอักษรเหลานีต้ า งก็ไดรบั การ
พัฒนามาใชโดยกลมุ ชนตางๆ อยางคอยเปนคอยไปและตอเนือ่ งกันมาตลอด ยกเวนอักษรทมิฬ
และอักษรอินเดียเหนือทีม่ พี ฒ
ั นาการมาจากแบบอักษรชนิดอืน่
จารึกอักษรปลลวะทีพ่ บในภูมภิ าคตางๆ ทีเ่ คยเปนสวนหนึง่ ของอาณาจักรโบราณเหลา
นัน้ ไดบอกเลาเรือ่ งราวเกีย่ วกับพระราชประวัตขิ องพระมหากษัตริย การทะนุบำรุงพระศาสนา
การปกครอง กฎหมาย สถาปตยกรรม การเกษตร การชลประทาน ขนบธรรมเนียม ประเพณี
และภูมปิ ระเทศ เปนตน และทำใหทราบขอเท็จจริงเกีย่ วกับการแพรขยายอิทธิพลของอารยธรรม
อินเดียเขาสภู มู ภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึง่ มีทงั้ อารยธรรมทางดานอักษรและภาษาในทาง
ศาสนา ไดแก ภาษาบาลีและสันสกฤต ซึง่ ถือเปนรูปแบบการใชภาษาในยุคแรกทีพ่ บในภูมภิ าค
นี้ รวมทัง้ ภาษาของกลมุ ชนโบราณ ไดแก ภาษามอญโบราณ และภาษาเขมรโบราณ
ครัน้ เมือ่ พอขุนศรีอนิ ทราทิตย ไดเปนกำลังสำคัญในการรวบรวมกลมุ คนไทยและกอตัง้
อาณาจักรสุโขทัยขึน้ เปนผลสำเร็จในชวงตนพุทธศตวรรษที่ ๑๙ แลว ชนชาติไทยทีเ่ คยรงุ เรือง
มากอนหนานัน้ ก็เริม่ มีชวี ติ ความเปนอยทู ดี่ ขี นึ้ ตามลำดับ ตอมาเมือ่ พอขุนรามคำแหงมหาราช
ขึน้ ครองราชย นับเปนอีกชวงเวลาหนึง่ ทีช่ นชาติไทยไดสะสมความรทู งั้ ทางศิลปะ วัฒนธรรม และ
วิชาการตางๆ พระองคทรงประดิษฐลายสือไทยหรือตัวหนังสือไทยขึน้ เมือ่ มหาศักราช ๑๒๐๕ ตรง
กับพุทธศักราช ๑๘๒๖ นับถึงปจจุบนั เปนเวลากวา ๗๐๐ ปมาแลว
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ขอความในศิลาจารึกพอขุนรามคำแหงมหาราช ทำใหเราทราบถึงความเจริญรงุ เรืองของ
อาณาจักรสุโขทัยในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะการประดิษฐอกั ษรไทย การทะนุบำรุงพระพุทธศาสนา
และศิลปวัฒนธรรม พอขุนรามคำแหงมหาราชทรงฟน ฟูพระพุทธศาสนาโดยนิมนต “สังฆราช
ปราชญเรียนจบปฎกไตร หลวกกวาปคู รูในเมืองนีท้ กุ คน ลุกแตเมืองศรีธรรมราชมา” ความขอ
นี้นับเปนอีกภาพสะทอนหนึ่งที่บงบอกถึงการใชภาษาในทางศาสนา โดยเฉพาะภาษาบาลีและ
สันสกฤตทีเ่ ขามาปะปนกับภาษาไทย เมือ่ ศึกษาลักษณะการใชอกั ษรภาษาในสมัยกรุงสุโขทัยจะพบ
วา แมอาณาจักรสุโขทัยจะมีความเจริญรงุ เรืองเพียงหนึง่ ศตวรรษเศษๆ แตกม็ ตี วั อักษรทีใ่ ชอยู
ถึง ๓ รูปแบบ ไดแก อักษรขอม อักษรธรรมลานนา และอักษรไทยหรือลายสือไทย
อักษรดังกลาวมีววิ ฒ
ั นาการไปตามรูปแบบของตนอยางเห็นไดชดั โดยเฉพาะลายสือไทย
และอักษรขอม ยกเวนอักษรธรรมลานนา ซึง่ เปนอักษรทีใ่ ชอยใู นอาณาจักรลานนา และนำมา
ใชในอาณาจักรสุโขทัยเพียงระยะเวลาสัน้ ๆ ในระหวางพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ตอนตนเทานัน้ คือ
ประมาณ พ.ศ. ๑๙๐๐-๑๙๕๐ ตอจากนัน้ ก็กลับคืนสถู นิ่ เดิม สวนอักษรขอมทีใ่ ชอยเู ดิมไดพฒ
ั นา
รูปแบบและวิธกี ารใชจนมีลกั ษณะเฉพาะเปนของตัวเอง เรียกวา อักษรขอมสุโขทัย และอักษร
ขอมไทยตามลำดับ สวนลายสือไทยไดพฒ
ั นารูปแบบไปตามลักษณะการใชงานอยางตอเนือ่ ง เรียก
วา อักษรไทยสุโขทัย อักษรไทยอยุธยา และอักษรไทยสมัยรัตนโกสินทร สำหรับอักษรขอมไทย
และอักษรไทยสุโขทัยนัน้ มีหลักการใชแยกออกเปน ๒ แบบ คือ
๑. อักษรขอมสุโขทัย นำไปใชกบั ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาเขมร และภาษา
ไทยในบางครัง้ สวนมากจะใชบนั ทึกเรือ่ งราวทางธรรมหรือพระพุทธศาสนาเปนหลัก
๒. อักษรไทยสุโขทัย นำไปใชกบั ภาษาไทย สวนมากนิยมใชบอกเลาเรือ่ งราวทาง
โลก และไมนยิ มนำอักษรขอมมาเขียนบันทึกเรือ่ งราวทางโลก คานิยมนีย้ งั คงสืบทอดมาจนถึง
ทุกวันนี้
จำนงค ทองประเสริฐ ราชบัณฑิต กลาววา “เมือ่ คนไทยมีภาษาเขียน คือ “ลายสือ
ไทย” หรือ “ตัวหนังสือไทย” ใช อยางนอยก็ตงั้ แตสมัยพอขุนรามคำแหงเมือ่ ๗๐๐ ปเศษมา
แลว ทำใหเกิดผลงานดานวรรณกรรมและวรรณคดีขนึ้ มากมายอันแสดงใหเห็นวาบรรพบุรษุ ของ
เรามีภมู ปิ ญ
 ญาอันสูงสงยิง่
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ยิง่ กวานัน้ พอขุนรามคำแหงมหาราช ยังไดทรงคิด “วรรณยุกต” ขึน้ ใช ทำใหภาษา
ไทยของเรามีศพั ทเพิม่ พูนขึน้ อีกมาก เพราะคำทีเ่ ขียนดวยพยัญชนะ สระอยางเดียวกัน พอใส
วรรณยุกตลงไปก็ทำใหเพิม่ ศัพทซงึ่ มีความหมายตางกัน เชน เขา เขา เขา เกา เกา เกา เกา เกา
หรือ ขาว ขาว ขาว ซึง่ นับวาตางกับภาษาอืน่ ๆ ทีไ่ มมวี รรณยุกตใช อยางภาษาอังกฤษวา How
do you do? ไมวา เราจะออกเสียงวา “ฮาว ดู ยู ด”ู หรือ “ฮาว ดู ยู ด”ู คำวา “do” คำเดียว
ไมวา จะออกเสียงเปน “ดู” “ด”ู หรือ “ด”ู ก็มคี วามหมายอยางเดียวกัน แตในภาษาไทย ถา
เขียนวา “นายขาวไปทำขาวเรือ่ งขาว” จะเห็นวาคำวา “ขาว” “ขาว” “ขาว” มีความหมาย
ตางกันเปนคนละเรือ่ งเลย
พอขุนรามคำแหงมหาราช ยังทรงประดิษฐ “เลขไทย” ขึน้ ใชอกี ดวย และ “เลขไทย”
ก็เปนตัวเลขทีส่ วยงามมีสนุ ทรียะมากทีส่ ดุ นับวาเปนสิง่ ทีค่ นไทยทัง้ หลายควรจะภาคภูมใิ จ แต
ก็ปรากฏวาคนไทยสวนใหญไมนยิ มเขียน “เลขไทย” ตัวเลขไทยนี้ ผเู ขียนภาคภูมใิ จทีส่ ดุ และใช
เลขไทยในการเขียนภาษาไทยหลายสิบปแลว ทัง้ นีเ้ พราะความภาคภูมใิ จทีบ่ รรพบุรษุ ของเรามี
ภูมปิ ญ
 ญาสูงสงมาก แมแตอารยประเทศของโลก เชน สหรัฐอเมริกา, อังกฤษ ก็ยงั ไมมตี วั เลข
๕
ของตนใช..”
คำกลาวนีไ้ ดสะทอนใหเห็นความสำคัญและคุณคาของภาษาไทย ในฐานะเปนมรดกทาง
วัฒนธรรมอันล้ำคาของชนชาติไทย ทีไ่ ดรบั การสืบทอดกันมาอยางยาวนานตัง้ แตอดีตจนกระทัง่
ปจจุบนั ควรทีอ่ นุชนรนุ หลังจะตองศึกษาเรียนรแู ละนำไปใชใหถกู ตองชัดเจนตอไป ในปจจุบนั
จะสังเกตไดวา เสนหห รือความเทหข องคนรนุ ใหมจะอยทู คี่ วามสามารถในการใชภาษาไทยไดอยาง
ถูกตองตามหลักภาษา และมีความเหมาะสมกับกาลเทศะ โดยเฉพาะอยางยิง่ ผทู ที่ ำงานอยใู นสาขา
วิชาชีพทางดานสือ่ สารมวลชนและการประชาสัมพันธ ควรชวยกันสรางจิตสำนึกทีด่ ตี อ การใช
ภาษาไทย และเปนแบบอยางทีด่ ใี หแกผรู บั สารอยเู สมอ
ปจจุบนั กระแสแหงความเจริญของโลกยุคใหม ไดสง ผลใหคนไทยรนุ ใหมตอ งปรับตัวเพือ่
ใหทนั ตอความเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อยางรวดเร็วในทุกดาน โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีการ
๕

จำนงค ทองประเสริฐ, ราชบัณฑิต, ศ.พิเศษ. วัฒนธรรมไทย-ภาษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หนา ๑๗๐.
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สือ่ สาร เพือ่ มงุ ตอบสนองความตองการของผบู ริโภคทีน่ บั วันจะเพิม่ จำนวนมากขึน้ เรือ่ ยๆ ผลที่
ตามมาก็คอื คนไทยรนุ ใหมตอ งรับรคู ำศัพทใหมๆ จากภาษาตางประเทศอยตู ลอดเวลา มีการใช
คำไทยปะปนกับคำศัพทตา งประเทศจนกลายเปนสวนหนึง่ ของการสือ่ สารในชีวติ ประจำวันอยาง
หลีกเลีย่ งไมได
การใชถอ ยคำภาษาตามคานิยมของคนรนุ ใหมนี้ กลายเปนเรือ่ งทีน่ า หวงใยวา ภาษาไทย
กำลังจะถูกกลืนไปตามกระแสแหงคานิยมจนสูญเสียความเปนเอกลักษณของตนเองไปในทีส่ ดุ
เกีย่ วกับเรือ่ งนีน้ กั ภาษาศาสตรใหความเห็นวา ภาษาซึง่ มีผใู ชอยางตอเนือ่ งยาวนานอยางเชน
ภาษาไทย มีลกั ษณะทีเ่ ปนธรรมชาติอยางหนึง่ คือ สามารถเปลีย่ นแปลงไดตามสภาพของสังคม
กลาวคือ เมือ่ สังคมเจริญขึน้ ภาษาก็เจริญตาม ผสู นใจจึงควรศึกษาคนควาอยางเปนระบบเพือ่
ใหทราบถึงสาเหตุสำคัญที่ทำใหภาษาเกิดการเปลี่ยนแปลง

๒. คำยืมในภาษาไทย

กระบวนการเปลีย่ นแปลงทางภาษาทีเ่ กิดขึน้ กับภาษาไทยอาจมีสาเหตุมาจากปจจัยแวด
ลอมตางๆ มากมาย โดยเฉพาะเรือ่ งคำยืมในภาษาไทยจัดเปนสาเหตุสำคัญอยางหนึง่ ทีท่ ำใหเกิด
การเปลีย่ นแปลงทางภาษา เพราะในภาษาไทยมีคำยืมจากภาษาตางประเทศเขามาใชปะปนมาก
มาย ฉะนัน้ เพือ่ หาขอสรุปเบือ้ งตนเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ ควรทำความเขาใจกับคำวา “คำยืม” เสีย
กอน ดังนี้
คำยืม (Loan Words) หมายถึง คำภาษาตางประเทศทีน่ ำมาใชปะปนหรือผนวกเขา
เปนสวนหนึง่ ของภาษาดัง้ เดิม คำทีย่ มื มาใชอาจมีวธิ กี ารเขียน การอาน และความหมายทีเ่ ปลีย่ น
แปลงไปจากเดิม ลักษณะการรับคำยืมเขามาใชในภาษาของตนอาจเนือ่ งมาจากการซึมซับหรือ
ั นธรรมทองถิน่ ผานทางการเผยแผศาสนา ปรัชญา การ
การเปดรับวัฒนธรรมตางชาติเขามาสวู ฒ
คาขาย ศิลปะ วิทยาการ และการอพยพยายถิน่ ฐานของคนตางถิน่ รวมไปถึงความสัมพันธระหวาง
กันทางการทูต
ภาษาไทยมีคำยืมภาษาตางประเทศหลายภาษา อาทิ ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษา
เขมร ภาษาจีน (ภาษาจีนแตจวิ๋ และภาษาจีนฮกเกีย้ น) ภาษามอญ ภาษามลายู ภาษาโปรตุเกส
ภาษาเปอรเซีย ภาษาอังกฤษ ภาษาญีป่ นุ เปนตน แมแตศลิ าจารึกพอขุนรามคำแหงมหาราช
ก็ยงั ปรากฏคำยืมภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต และภาษาเขมร เขามาปะปนดวย
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ธวัช ปุณโณทก อธิบายวา คำยืม คือ การนำคำภาษาตางประเทศมาใชในภาษาไทย
๖
โดยปรับเสียงใหเหมาะสมกับภาษาไทยบาง เปลีย่ นแปลงความหมายบาง เมือ่ กลาวถึงภาษา
โดยทั่วไปที่มีผูใชอยูในปจจุบันคงไมมีภาษาใดเปนภาษาที่สมบูรณครบถวนโดยไมจำเปนตองมี
คำในภาษาอืน่ เขามาปะปน ภาษาทุกภาษายอมตองมีการแลกเปลีย่ นหยิบยืมทัง้ คำศัพท และ
ระเบียบวิธที างไวยากรณของภาษาอืน่ ทีเ่ กีย่ วของสัมพันธกนั มาใช ทัง้ นีเ้ พือ่ นำไปสรางคำใหเพียง
พอตอความตองการของผใู ชภาษา
ดังนัน้ การทีภ่ าษาใดภาษาหนึง่ จะมีคำยืมจากภาษาอืน่ มาใช จึงไมใชเรือ่ งเสียหายอยาง
ทีห่ ลายคนเขาใจวาเปนสาเหตุหนึง่ ทีท่ ำใหภาษาวิบตั ิ แทจริงแลวถือเปนธรรมชาติอยางหนึง่ ของ
ภาษา เพราะทำใหภาษามีความเจริญงอกงามขึน้ และการยืมคำจากภาษาตางประเทศเขามา
ใชในภาษาไทยนัน้ ถือเปนสวนหนึง่ ของการเปลีย่ นแปลงทางภาษา ซึง่ เกิดจากปจจัยภายนอก
ทีป่ ะปนเขามากับการรับวัฒนธรรมของตางชาติทไี่ ทยไดรบั มาตัง้ แตอดีตและตอเนือ่ งมาจนถึง
ปจจุบนั จะสังเกตไดวา คำยืมทีม่ ผี ลตอพัฒนาการภาษาไทย ไดแก คำยืมจากภาษาบาลี, ภาษา
สันสกฤต, ภาษาเขมร, ภาษาอังกฤษ, ภาษาจีน และภาษาอืน่ ๆ เชน ภาษาชวา ภาษามลายู
ภาษาโปรตุเกส เปนตน โดยเฉพาะคำยืมจากภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต และภาษาเขมร จะมี
อิทธิพลอยางมากทัง้ ในดานคำศัพทและไวยากรณ เพราะเปนภาษาทีม่ คี วามสัมพันธสบื ทอดทาง
วัฒนธรรมกันมาตัง้ แตสมัยโบราณ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ กับการศึกษาภาษาบาลีและสันสกฤต
ในเบือ้ งตนเราไดทราบแลววา คำยืมทีม่ อี ทิ ธิพลตอพัฒนาการภาษาไทยมากทีส่ ดุ ไดแก
คำยืมจากภาษาบาลีและสันสกฤต ซึง่ ไทยรับเขามาพรอมกับอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียทีแ่ พร
ขยายเขาสภู มู ภิ าคเอเชียอาคเนย เมือ่ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๑–๑๒ คำภาษาบาลีและสันสกฤต
ในยุคตนนัน้ สวนใหญมที มี่ าจากการเผยแผคำสอนในหลักศาสนาพราหมณและพระพุทธศาสนา
จากนัน้ จึงนิยมนำมาใชกนั อยางแพรหลายและเปนภาษาทีม่ คี วามผูกพันกับสังคมไทยมาอยางตอ
เนือ่ งจนถึงปจจุบนั แมแต สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ก็ยงั ทรงสนพระทัย
๖

ธวัช ปุณโณทก, ศ. วิวฒ
ั นาการภาษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวัฒนาพานิช, ๒๕๔๕), หนา ๑๔.
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และทรงศึกษาจนแตกฉาน ดวยทรงเห็นวาเปนประโยชนตอ การทำความเขาใจคำศัพททเี่ ขียนใน
ตำราภาษาไทย
วิสทุ ธ บุษยกุล๗ (๒๔๖๒-๒๕๕๔) กลาวถึงเหตุที่ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยาม
บรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยภาษาบาลีมาตัง้ แตทรงพระเยาว วา “...ไมสามารถเขาพระทัย
บทสวดมนตทเี่ ปนภาษาบาลี ทีท่ รงไดยนิ ไดฟง อยเู ปนประจำ ทำใหมพี ระราชประสงคทจี่ ะทรง
ศึกษาตัง้ แตครัง้ นัน้ แตมโี อกาสศึกษาจริงๆ ก็เมือ่ ทรงเปนนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมี
ครูกำชัย ทองหลอ เปนพระอาจารยถวายภาษาบาลีเปนคนแรก รับสัง่ วา สนพระทัยวิชานีม้ าก
สามารถจำการแจกวิภตั ติเบือ้ งตนทีส่ ำคัญไดแทบทัง้ หมด เขาพระทัยโครงสราง และลักษณะทัว่
ไปของภาษาบาลี มาตัง้ แตครัง้ นัน้ ...”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราช
กุมารี ทรงเลาวา “...ครูกำชัย เปนคลังของ
วิชาการอะไรตอมิอะไรมากมาย และก็พรอมเสีย
ดวยทีจ่ ะเปดเผย ฉะนัน้ มีเวลาขาพเจาจึงขอเรียน
วิชาเปนพิเศษ วิชาทีว่ า นี้ คือ ภาษาบาลี (ตอน
นัน้ อยู ม.ศ. ๓) ครูกต็ กลงสอนใหโดยใชหนังสือ
นวกบาลี ซึง่ ทานแตงไวสอนนิสติ ครุศาสตร จุฬาฯ
แลวจึงแปลอุภยั พากยปริวตั ขิ องสมเด็จพระมหา
สมณเจา กรมพระยาวชิรญาณวโรรส จนคลอง
จึงแปลธัมมปทัฏฐกถา หรือ อรรถกถาธรรมบท เปนนิทานตางๆ เกี่ยวกับเหตุการณครั้ง
พุทธกาล...”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ทรงเขาศึกษาระดับปริญญาอักษรศาสตรบัณฑิต ณ
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทรงเลือกวิชาประวัตศิ าสตรเปนวิชาเอก วิชาภาษา
ไทย และวิชาภาษาบาลีสนั สกฤตเปนวิชาโท ในสวนของภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต ทรงศึกษา
ไวยากรณพนื้ ฐานไปจนถึงขัน้ สูง และทรงอานวรรณคดีพทุ ธศาสนา วรรณคดีสนั สกฤต ทรงศึกษา
๗

ศาสตราจารย, ราชบัณฑิต สำนักศิลปกรรม ประเภทวิชาวรรณศิลป สาขาวิชาตันติภาษา.
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ทัง้ วิธกี ารแบบดัง้ เดิมของไทย คือ แบบทีเ่ ลาเรียนกันในพระอารามตางๆ และแบบภาษาศาสตร
ซึง่ เปนวิธกี ารตะวันตก เมือ่ ทรงศึกษาตอขัน้ ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษา
บาลีและภาษาสันสกฤต รัฐบาลอินเดียไดสง ศ.ดร.สัตยพรต ศาสตรี มาถวายพระอักษรภาษา
สันสกฤต ตามวิธกี ารอินเดียโบราณเปนพิเศษ และนาวาอากาศเอก แยม ประพัฒนทอง ไดถวาย
พระอักษรภาษาบาลี
และยังทรงศึกษาขัน้ ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงทรง
รอบรภู าษาบาลี และภาษาสันสกฤต ในจารึกทีพ่ บในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต วิทยานิพนธ
เรือ่ ง จารึกทีพ่ บทีป่ ราสาทพนมรงุ เปนงานวิจยั ทีพ่ ระองคทรงแปลจารึกภาษาเขมรและภาษา
สันสกฤต โดยมี ศ.ดร. สัตยพรต ศาสตรี ผเู ชีย่ วชาญภาษาสันสกฤต และ ศ.โคลด ชารค ผเู ชีย่ ว
ชาญการอานจารึก รวมเปนกรรมการ ตรวจสอบวิทยานิพนธซงึ่ ไดวจิ ารณวา “...วิทยานิพนธ
ฉบับนี้ เปนงานทีย่ าก และดีมาก เขียนอยางมีระเบียบ และมีวธิ กี ารวิจยั ทีด่ .ี ..”
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเลาถึงประโยชนของการ
ศึกษา ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต ไววา “...การเรียนภาษาบาลีสนั สกฤตนัน้ เราไมไดเรียน
แตตวั อักษรอยางเดียว เราเรียนเนือ้ หาดวย เรียนภาษาบาลีกไ็ ดเรียนรเู รือ่ งราวแนวคิดทางพุทธ
ศาสนา สันสกฤตก็ไดเรียนเรือ่ งวัฒนธรรมของผทู ใี่ ชภาษาสันสกฤต มีเนือ้ หาตางๆ กัน ไดความ
รหู ลักปรัชญา สังคม การเมือง กฎหมาย ศิลปะ คณิตศาสตร ฯลฯ ของสมัยนัน้ บางทีกท็ ำใหรู
วา แนวคิดบางอยางทีถ่ อื วาเปนสมัยใหมนนั้ ทีจ่ ริงไดมมี าแลว และเขาเลิกไปแลว ประโยชน
สำคัญอีกประการทีไ่ ดจากการเรียนบาลีสนั สกฤต คือ ไดพบปะเสวนากับครูบาอาจารยหลายทาน
ทีท่ รงคุณธรรม เปนผใู หญทคี่ วรเคารพ ทานเหลานี้ นอกจากจะสอนวิชาการแลว ยังชีท้ างชีวติ
ทีถ่ กู ตอง เชน เรือ่ งความซือ่ ตรง เรือ่ งความเมตตา เปนตน ถือเปนมงคลอันอุดม ในการไดเสวนา
กับบัณฑิต...”๘
ทรงเลาถึงแรงบันดาลใจ และการศึกษาภาษาบาลีสนั สกฤตของพระองคไววา ทรงเริม่
สนพระทัยภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต เมือ่ ไดเห็นสมเด็จยาอานหนังสือภาษาเหลานี้ เนือ่ งจาก
สมเด็จยาเคยศึกษาภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตที่มหาวิทยาลัยโลซานน กับศาสตราจารย
๘

[ออนไลน], แหลงทีม่ า : http://www.sirindhorn.net/PaliandSanskrit.html
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Regamey สมเด็จยาเคยแปลหนังสือภาษาบาลี ไดแก มิลนิ ทปญหา และหนังสือสันสกฤต ได
แก นโลปาขยาน (เรือ่ งพระนล) อภิชญานศกุนตลา (ศกุนตลา) และหิโตปเทศ เปนตน และยัง
พยายามจัดทำพจนานุกรมภาษาบาลี-ไทย แตดว ยพระภารกิจมากมาย จึงไมสามารถดำเนินการ
ใหลลุ ว งตามพระราชประสงคได
พระองคทรงเลาวา การศึกษาภาษาสันสกฤตนับเปนเครื่องมือที่มีประโยชนในการ
ทำความเขาใจคำศัพททเี่ ขียนในตำราภาษาไทย สวนการสรางคำใหม การตัง้ ชือ่ คนและสถาน
ที่ การรภู าษาสันสกฤตนับวามีประโยชน เปนทางเลือกอีกทางหนึง่ การอาน หรือการแตงฉันท
ก็สามารถนำความรดู า นฉันทลักษณภาษาสันสกฤตมาใช เพือ่ ใหเขาใจความงดงามของรอยกรอง
ไดอยางลึกซึง้ มากขึน้ ๙

๓. คำภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทย
เมือ่ ชนชาติไทยไดยอมรับนับถือ พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจำชาติ มีพระมหากษัตริย
เปนองคเอกอัครศาสนูปถัมภ ทรงใหความสำคัญตอการทะนุบำรุงและฟน ฟูพระพุทธศาสนามา
อยางตอเนือ่ ง นับตัง้ แตกอ ตัง้ อาณาจักรสุโขทัยจวบจนปจจุบนั มีการสังคายนาพระไตรปฎกและ
จัดการศึกษาวิชาการพระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการศึกษาวิชาภาษาบาลีเพื่อรักษาสืบทอด
อายุพระพุทธศาสนา ดังปรากฏหลักฐานแบบเรียนภาษาบาลีอักษรขอมซึ่งพบในสมัยกรุง
ศรีอยุธยา และมีผสู ำเร็จการศึกษาภาษาบาลีในระดับสูงออกมารับใชสงั คมหรือใหบริการวิชาการ
แกสงั คมจำนวนมากโดยเฉพาะอยางยิง่ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู
หัว รัชกาลที่ ๕ แหงกรุงรัตนโกสินทร พระองคทรงอุปถัมภการสังคายนาพระไตรปฎก มีการ
ปริวรรตพระไตรปฎกอักษรขอมภาษาบาลีเปนอักษรไทยภาษาบาลี และตีพมิ พเปนรูปเลมหนังสือ
เปนครัง้ แรกในประเทศไทย ทำใหในยุคสมัยตอมากุลบุตรทีเ่ ขามาบวชเรียนในพระพุทธศาสนา
ไดศกึ ษาวิชาภาษาบาลีดว ยอักษรไทยนับแตนนั้ เปนตนมา เหตุปจ จัยดังกลาวนี้ ถือเปนอีกเหตุผล
หนึง่ ทีเ่ ปนภาพสะทอนความสัมพันธของภาษาบาลี ทีม่ ผี ลตอพัฒนาการภาษาไทย ทัง้ ในระบบ
ไวยากรณและคำศัพททนี่ ำมาใชในชีวติ ประจำวัน
๙

[ออนไลน], แหลงทีม่ า : http://www.gotoknow.org/posts/๔๙๙๑๑๕
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เชนเดียวกับการนำคำภาษาสันสกฤตเขามาใชปะปนกับภาษาไทยเปนจำนวนมากนัน้ ก็มี
เหตุปจ จัยทีค่ ลายคลึงกัน โดยเริม่ จากการแพรขยายอิทธิพลของอารยธรรมอินเดียทางดานอักษร
ภาษา ลัทธิศาสนาพราหมณ วรรณกรรมและวรรณคดีสนั สกฤต ทีเ่ ผยแพรเขามาในภูมภิ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใตนับตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๑๑-๑๒ เปนตนมา ตัวอยางที่เห็นไดชัด ไดแก
วรรณกรรมเรือ่ ง รามายณะ และมหากาพยมหาภารตะ โดยเฉพาะทีค่ นไทยคนุ เคยอยางมาก คือ
เรื่อง รามายณะ ซึ่งไทยนำมาเรียบเรียงใหมจนเปนเอกลักษณเฉพาะแบบไทยๆ เรียกวา
รามเกียรติ์ เพราะเปนวรรณกรรมรอยกรองทีท่ รงอิทธิพลทัง้ ดานวรรณศิลปและนาฏยศิลปของ
ไทยมาตัง้ แตโบราณ ประกอบกับความสละสลวยของคำศัพทภาษาสันสกฤตทัง้ ในดานเสียงและ
ความหมาย จึงทำใหไดรบั ความนิยมนำมาใชอยางแพรหลาย และถือเปนการผสมผสานเขากัน
อยางกลมกลืนจนเปนสวนหนึ่งของภาษาไทย
ฉะนั้น การนำคำภาษาบาลีและสันสกฤตมาใชในภาษาไทย จึงนับเปนภูมิปญญาของ
คนไทยโดยแท ทีร่ จู กั รับอารยธรรมของตางชาติแลวนำมาปรับประยุกตใชใหเหมาะสมกับลักษณะ
ของความเปนไทย แมวาภาษาไทยจะเปนภาษาตระกูลคำโดดก็ตาม แตสามารถที่จะนำคำใน
ภาษาบาลีและสันสกฤตซึง่ เปนภาษาทีม่ วี ภิ ตั ติปจ จัยมาใชโดยไมจำเปนตองเปลีย่ นแปลงรูปคำศัพท
เพือ่ บอกเพศ พจน กาล การก วาจก เมือ่ อยใู นประโยค เพียงแตเปลีย่ นแปลงรูป เสียง และ
ความหมายใหเหมาะสมกับสำเนียงของคนไทยตามกฎเกณฑของภาษาไทย
วิไลศักดิ์ กิง่ คำ อธิบายวา เมือ่ มีการยืมคำภาษาบาลีและสันสกฤตมาใชในภาษาไทย
รูปแบบการยืมคำจึงมีทงั้ การเปลีย่ นแปลงและไมมกี ารเปลีย่ นแปลง เพือ่ ใหเหมาะกับลักษณะของ
ภาษาไทย ซึง่ สามารถจำแนกเปน ๑. การเปลีย่ นแปลงเสียง ๒. การเปลีย่ นแปลงคำ ๓. การ
เปลีย่ นแปลงความหมาย และ ๔. คงไวตามภาษาเดิม มีตวั อยางพอสังเขป ดังนี้
๑. การเปลีย่ นแปลงเสียงพยัญชนะ มีหลายลักษณะ เชน เปลีย่ นแปลงพยัญชนะ ตัด
ลดพยัญชนะ เปลีย่ นเสียงพยัญชนะตัวสุดทายของคำเปนตัวสะกด ตัวอยาง เชน
คหปติ
อานวา
คะ-หะ-ปะ-ติ เปน คหบดี
ปฺุญ
อานวา
ปุน-ยะ
เปน บุญ
วฑฺฒนา
อานวา
วัด-ทฺะ-นา เปน พัฒนา
อาพาธ
อานวา
อา-พา-ทะ เปน อาพาธ
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ภริยา
อานวา
พะ-ริ-ยา
เปน ภริยา
คณปติ
อานวา
คะ-นะ-ปะ-ติ เปน คณบดี
วจน
อานวา
วะ-จะ-นะ เปน พจน
๒. การเปลีย่ นแปลงเสียงสระ คำไทยเมือ่ นำภาษาบาลีมาใช มีการเปลีย่ นแปลงเสียง
สระในลักษณะเดียวกันกับภาษาสันสกฤต ตัวอยาง เชน
พหุสสฺ ตุ
อานวา
พะ-หุด-สุ-ตะ เปน พหูสตู
คารว
อานวา
คา-ระ-วะ เปน คารวะ, เคารพ
วชิร
อานวา
วะ-ชิ-ระ
เปน เพชร
ปจฺจย
อานวา
ปด-จะ-ยะ เปน ปจจัย
อคฺคิ
อานวา
อัค-คิ
เปน อัคคี
เจติย
อานวา
เจ-ติ-ยะ
เปน เจดีย
อุปชฺฌาย
อานวา
อุ-ปด-ชา-ยะ เปน อุปช ฌาย
๓. การเปลีย่ นแปลงความหมาย คำภาษาบาลีทไี่ ทยนำมาใชมกี ารเปลีย่ นแปลงความ
หมายเปน ๓ ลักษณะ คือ ความหมายแคบเขา ความหมายกวางออก และความหมายยายที่
ตัวอยาง เชน
- ความหมายแคบเขา เชน “คารว” เดิมใชหมายถึง ความนับถือ ความเคารพ ความ
รงุ เรือง ความหนัก ไทยใชหมายถึง ความนับถือ
- ความหมายกวางออก เชน “คัมภีร” เดิมใชหมายถึง ลึก ลึกซึง้ สุขมุ ไทยใชหมาย
ถึง ๑. หนังสือสำคัญทางศาสนา ๒. ลักษณนามเรียกตำราทีส่ ำคัญทางศาสนา, “วิตถาร” เดิม
ใชหมายถึง กวาง ละเอียด ไทยใชหมายถึง ๑. กวาง ละเอียด ๒. แปลกประหลาด ๓. นอกแบบ
นอกทาง
- ความหมายยายที่ เชน “เขตฺต” เดิมใชหมายถึง นา ไทยใชหมายถึง แดนทีก่ ำหนด
ขีดคัน่ ไว เชน เขตปา เขตบาน เขตรอน เขตหนาว เขตพระนคร เขตดุสติ , “สมเพช” เดิมใช
หมายถึง สงสาร ความกรุณา ไทยใชหมายถึง สยดสยอง๑๐
๑๐

วิไลศักดิ์ กิง่ คำ, รศ., ดร. ภาษาตางประเทศในภาษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร, ๒๕๕๐), หนา ๑๖๑.
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เนือ่ งจากการนำคำภาษาบาลีและสันสกฤตมาใชในภาษาไทยนัน้ สวนมากจะพบวาเปน
การยืมเฉพาะคำและความหมายของคำมาใชเทานัน้ ไมไดยมื โครงสรางทางไวยากรณมาใชทงั้
หมด แตนักวิชาการคนพบพัฒนาการทางภาษาอยางหนึ่งก็คือ การรับเอาระเบียบวิธีทาง
ไวยากรณของภาษาบาลีและสันสกฤตเพียงบางสวนเขามาใชในภาษาไทยดวย เชน วิธสี มาส และ
วิธสี นธิ โดยเปนการนำมาใชสรางคำใหมในภาษา มีตวั อยางพอสังเขป ดังนี้
๑. วิธสี มาส เปนวิธสี รางคำทีไ่ ทยรับมาใชทงั้ กับคำไทยและคำยืมจากภาษาบาลีสนั สกฤต
นักวิชาการไทยจึงเรียกวิธนี วี้ า “คำสมาสไทย” คือ การนำคำไทยมารวมกับคำภาษาบาลีและ
สันสกฤต หรือนำคำภาษาบาลีและสันสกฤตดวยกันเองมารวมกัน และอานออกเสียงตามแบบ
วิธสี มาสคำ คือ อานออกเสียงสระ อะ ตอเนือ่ งกันระหวางคำ เชน
กาลสมัย
อานวา กา-ละ-สะ-ไหฺม, กาน-ละ-สะ-ไหฺม
กิตติมศักดิ์
อานวา กิด-ติ-มะ-สัก
กุลสตรี
อานวา กุน-ละ-สัด-ตฺรี
คมนาคม
อานวา คะ-มะ-นา-คม, คม-มะ-นา-คม
คุณลักษณะ อานวา คุน-นะ-ลัก-สะ-หฺนะ
นิรโทษกรรม อานวา นิ-ระ-โทด-สะ-กำ
มนุษยศาสตร อานวา มะ-นุด-สะ-ยะ-สาด, มะ-นุด-สาด
มหาวิทยาลัย อานวา มะ-หา-วิด-ทะ-ยา-ลัย
๒. วิธสี นธิ เปนวิธสี รางคำอีกวิธหี นึง่ ทีไ่ ทยรับมาใช เพือ่ ตองการเชือ่ มคำใหมเี สียงกลม
กลืนกัน คำสนธิ คือ การตอคำศัพทดว ยวิธยี อ อักขระใหนอ ยลง ทำใหไดรปู ศัพทใหมทมี่ คี วาม
สละสลวยและมีความหมายเดนชัดยิง่ ขึน้ วิธสี นธิในภาษาบาลีและสันสกฤตทีไ่ ทยรับมาใช มี ๓
วิธี คือ สระสนธิ พยัญชนะสนธิ และนิคหิตสนธิ มีตวั อยางพอสังเขป ดังนี้
๒.๑ สระสนธิ คือ การเชือ่ มคำโดยการกลมกลืนเสียงสระ เชน
การ + อันต
เปน การันต
วิทย + อาลัย
เปน วิทยาลัย
ปติ + อินทร
เปน บดินทร
ภูมิ + อินทร
เปน ภูมินทร
มห + อุฬาร
เปน มโหฬาร
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อรุณ + อุทยั
เปน อรุโณทัย
๒.๒ พยัญชนะสนธิ คือ การเชือ่ มคำโดยการกลมกลืนเสียงพยัญชนะ เชน
มนสฺ + รถ
เปน มโนรถ
เตชสฺ + ธาตุ
เปน เตโชธาตุ
พรฺหมนฺ + จรฺย
เปน พรหมจรรย
อาตมนฺ + ภาว
เปน อาตมาภาพ
๒.๓ นิคหิตสนธิ คือ การเชือ่ มคำโดยการกลมกลืนเสียงนิคหิต มีการแปลงนิคหิต
เปน ง ญ ณ น ม เมือ่ คำหลังขึน้ ตนดวยพยัญชนะวรรค ก จ ฏ ต และ ป ตัวอยาง เชน
สํ + ครห เปน สังเคราะห
สํ + ชาติ เปน สัญชาติ
สํ + ฐาน เปน สัณฐาน
สํ + นิบาต เปน สันนิบาต
สํ + นิวาส เปน สันนิวาส
สํ + ปุรณ
ฺ เปน สมบูรณ
สํ + ปทาน เปน สัมปทาน
นอกจากวิธสี มาสและวิธสี นธิดงั กลาวแลว ยังมีวธิ สี รางคำใหมอกี วิธหี นึง่ คือ การใช
“คำประสม” ไดแก การนำเอาคำมูลหรือคำหลักตัง้ แต ๒ คำขึน้ ไปมาประสมกัน จะเปนคำภาษา
เดียวกัน หรือจะเปนคำไทยกับคำภาษาอืน่ ๆ เชน ไทยกับบาลี ไทยกับสันสกฤต หรือจะเปนภาษา
ตางประเทศดวยกัน เชน บาลีกบั บาลี สันสกฤตกับสันสกฤต บาลีกบั สันสกฤต เปนตน ก็ได
ตัวอยาง เชน
- คำประสมทีเ่ ปนคำไทยกับคำบาลี เชน หลัก + ฐาน เปน หลักฐาน, แผน + การ
เปน แผนการ, หลัก + การ เปน หลักการ เปนตน
- คำประสมทีเ่ ปนคำไทยกับคำสันสกฤต เชน ทุน + ทรัพย เปน ทุนทรัพย, ไม + ตรี
เปน ไมตรี, ยก + ครู เปน ยกครู เปนตน
- คำประสมทีเ่ ปนคำบาลีกบั คำไทย เชน มูล + คา เปน มูลคา, ผล + ไม เปน ผลไม
พล + เมือง เปน พลเมือง, ราช + วัง เปน ราชวัง เปนตน
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- คำประสมทีเ่ ปนคำสันสกฤตกับคำไทย เชน ทรัพย + สิน เปน ทรัพยสนิ , ฉัตร +
ชัน้ เปน ฉัตรชัน้ , ศักดิ + นา เปน ศักดินา เปนตน
- คำประสมทีเ่ ปนคำบาลีกบั คำบาลี เชน ราช +การ เปน ราชการ, สุข + อุทยั เปน
สุโขทัย, ปฐม + วัย เปน ปฐมวัย, ปทุม + ธานี เปน ปทุมธานี เปนตน
- คำประสมทีเ่ ปนคำบาลีกบั คำสันสกฤต เชน ปฐม + บุรษุ เปน ปฐมบุรษุ , พจน +
อนุกรม เปน พจนานุกรม, รัฐ + ศาสตร เปน รัฐศาสตร, จิต + วิทยา เปน จิตวิทยา เปนตน
- คำประสมทีเ่ ปนคำสันสกฤตกับคำสันสกฤต เชน มัธยม + ศึกษา เปน มัธยมศึกษา,
เกษตร + กรรม เปน เกษตรกรรม, ศิลป + ศาสตร เปน ศิลปะศาสตร, วรรณ + กรรม เปน
วรรณกรรม เปนตน
- คำประสมทีเ่ ปนคำสันสกฤตกับคำบาลี เชน ฉัตร + ชัย เปน ฉัตรชัย, ศาสน +
สมบัติ เปน ศาสนสมบัต,ิ อากาศ + ธาตุ เปน อากาศธาตุ เปนตน
“คำประสม” ซึง่ มีใชอยใู นภาษาไทยนีน้ บั เปนอีกวิธหี นึง่ ทีแ่ สดงใหเห็นความฉลาดสามารถ
ของบรรพบุรษุ ไทยทีท่ า นมีวธิ สี รางคำใหมๆ ขึน้ มาใชไดมากมายไมรจู บ ยิง่ เราศึกษาคนควาเรือ่ ง
คำภาษาบาลีและสันสกฤตในภาษาไทยมากขึ้นเทาได เราก็ยิ่งไดขอคนพบที่สะทอนใหเห็น
พัฒนาการของภาษาไทยเพิม่ ขึน้ มากมายเทานัน้ นีน่ บั วาเปนอัจฉริยลักษณะของภาษาไทยอยาง
หนึ่ง

๔. บทสรุป
การศึกษาพัฒนาการภาษาไทยผานมุมมองทางดานคำภาษาบาลีและสันสกฤตทีน่ ำเสนอ
มาทัง้ หมดนี้ เปนเพียงสวนหนึง่ ของวัฒนธรรมทางภาษาอันทรงคุณคา ซึง่ เกิดจากภูมปิ ญ
 ญาของ
บรรพบุรษุ ไทย จะสังเกตไดวา ในปจจุบนั การใชคำไทยทีเ่ ขียนเปนรูปภาษาบาลีและสันสกฤต แต
มีความหมายอยางไทย ไมใกลเคียงกับภาษาเดิมก็มใี หเห็นอยเู ปนอันมาก การรจู กั เลือกรับและ
นำมาปรับประยุกตใชใหเหมาะสมกับความเปนไทย โดยทีย่ งั คงรักษาเอกลักษณของความเปนไทย
ไวไดอยางเหนียวแนนนี้ เปนแบบแผนอันงดงามทางภาษาทีน่ กั ปราชญไทยไดรงั สรรคไวเพือ่ ให
อนุชนรนุ หลังไดใสใจศึกษาเรียนรแู ละนำไปใชใหถกู ตอง ฉะนัน้ การเขาใจถึงรากศัพทของคำที่
นำมาใชสอื่ ความก็จะชวยใหผใู ชภาษาไดเขาถึงเนือ้ แทของภาษาไดดยี งิ่ ขึน้
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