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สรีรสัททศาสตรคมั ภีรบ าลีไวยากรณโบราณ
รศ.จิรภัทร แกวกู
อาจารยประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแกน
R

 
ภาษาบาลีเดิมมีสถานภาพเปนภาษาพูดทองถิน่ อินเดีย และเปนภาษาทีร่ องรับหลักคำสอน
ทางพระพุทธศาสนา จึงนับเปนภาษาทีส่ งู สง สวยงาม และสมบูรณ คำอธิบายการใชภาษาบาลี
ตัง้ อยบู นพืน้ ฐานของพระพุทธพจน ซึง่ ปจจุบนั เปนภาษาเขียน หรือยึดเอาภาษาในพระไตรปฎก
เปนบรรทัดฐานเรือ่ งความถูกตองและสวยงาม โดยรวบรวมกฎเกณฑหรือขอบังคับใหผเู ขียนถือ
ปฏิบตั ติ าม
แนวคิดทางภาษาศาสตรถอื วาภาษาตาง ๆ ไดรบั การสรางสรรคขนึ้ ตามความจำเปน
เฉพาะของผใู ชภาษา เพือ่ ตอบสนองความตองการในสังคมนัน้ ๆ ไมมภี าษาใดสูงสง สวยงาม หรือ
สมบูรณกวาภาษาอืน่ ทัง้ สิน้ ภาษาพูดเปนภาษาทีแ่ ทจริงทีค่ นทัว่ ไปใชกนั อยู จึงตองเก็บรวบรวม
ขอมูลจากภาษาพูดเปนหลัก
บทความนีม้ งุ พิจารณาเฉพาะเสียงพยัญชนะจากเอกสารโบราณคือคัมภีรก จั จายนะ
โมคคัลลานะ และสัททนีติ วามีชดุ คำอธิบายลักษณะภาษาตามหลักบาลีไวยากรณดงั้ เดิม ทีแ่ สดง
รูปแบบ (Form) และเนือ้ หา (Substance) แตกตางหรือสอดคลองกับวิชาภาษาศาสตรปจ จุบนั
อยางไรบาง หรือมีประเด็นทีต่ า งกันเฉพาะถอยคำทีต่ า งยุคสมัยและตางภาษาเทานัน้

⌫  
บรรดาไวยากรณโบราณ (Classical Grammar) นักไวยากรณกรีกศึกษาภาษาดวยเหตุผล
ทางปรัชญาคือตองการรธู รรมชาติของมนุษยและจักรวาล นักไวยากรณโรมันศึกษาภาษาละตินเพือ่
ตองการจะใชภาษาใหไดดขี นึ้ และผรู ภู าษาละตินยอมไดรบั การยกยอง สวนนักไวยากรณอนิ เดียศึกษา
ภาษาเพือ่ ใหเขาใจคัมภีรท างศาสนา
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นักไวยากรณอนิ เดียชือ่ ปาณินิ (Panini) ไดศกึ ษาภาษาในคัมภีรพ ระเวท (๔-๕ ศตวรรษ
กอนคริสตกาล) และไดเขียนผลงานทีด่ ที สี่ ดุ คือ ไวยากรณอษั ฏาธยายี (Astdhyayi) และเรียก
ภาษาทีเ่ ขียนบรรยายคัมภีรพ ระเวทวา สันสกฤต โดยอธิบายระดับเสียงภาษาสันสกฤตโบราณวา
มี ๓ ระดับคือ สูง ต่ำ และตก อธิบายกฎการสรางคำเปนขอความสัน้ ๆ เรียกวา สูตร(Sutras) มี
ประมาณ ๔,๐๐๐ สูตร และมีการระบุรากศัพทและวิภตั ติปจ จัยซึง่ ทำในแนวเดียวกันกับทีน่ กั ภาษา
ศาสตรสมัยใหมวเิ คราะหหนวยคำ
ตำราของปาณินิเปนไวยากรณที่เขียนโดยการวิเคราะหภาษา และใชวิธีการที่เปน
วิทยาศาสตร ผลงานยิง่ ใหญทสี่ ดุ ของมนุษยชาติ ไมมไี วยากรณเลมใดในโลกเสมอเหมือนและ
เปนตัวอยางในการวิเคราะหภาษาทีด่ ชี นิ้ หนึง่ แกนกั ภาษารนุ หลัง แตนกั ไวยากรณยคุ ตอ ๆ มากลับ
ยึดถือแนวทางอันสืบเนือ่ งมาจากกรีกและโรมัน ไมไดสานตอการศึกษาของปาณินิ
สืบมาจนถึงปลายศตวรรษที่ ๑๘ เริ่มแต ค.ศ. 1786 เมื่อ เซอร วิลเลียม โจนส
(Sir William Jonse. 1764-1794) ทีท่ ำงานดานกฎหมายของบริษทั อินเดียตะวันออก เขาไดเสนอ
ผลงานดานภาษาแก Royal Asiatic Society ในกัลกัตตา ประเทศอินเดีย ทีแ่ สดงความสัมพันธ
ของภาษาศาสตรเชิงเปรียบเทียบระหวางภาษาสันสกฤตกับละติน กรีกและภาษากลมุ เยอรมัน ดัง่
ทีเ่ ขากลาววา “….The Sanskrit language is more perfect than Greek, more copious
than Latin, more refined than either,...” (Phinit askson 1876 : 24)
แมวา มิไดเปนคนแรก แตการศึกษาภาษาสันสกฤตของ Jones การนำมาเปรียบเทียบ
กับภาษากรีกและละตินนัน้ กลายมาเปนวิธกี ารศึกษาภาษาศาสตรเปรียบเทียบเชิงประวัติ เปนจุด
เริม่ ของการศึกษาภาษาศาสตรในยุคปจจุบนั โดยไดมกี ารนำเอาวิธวี เิ คราะหภาษาของปาณินมิ าเปน
แบบฉบับในการศึกษาภาษา การเปดพรมแดนภาตรวิทยาสโู ลกตะวันตก และสงผลมาสกู ารศึกษา
คัมภีรท างพระพุทธศาสนาหรือภาษาบาลีในทีส่ ดุ

⌫⌫
คัมภีรบ าลีไวยากรณโบราณ หรือทีน่ ยิ มเรียกกันในกลมุ ผศู กึ ษาวา บาลีใหญ บาลีสตู ร
มี ๗ คัมภีรค อื กัจจายนะ โมคคัลลานะ สัททนีติ รูปสิทธิ นยาสะ(มุขมัตตทีปนี) พาลาวตาร และ
สุตตนิเทส แตหากนับรวมกับหนังสือทีแ่ ตงขยายความและแตงเฉพาะทีห่ อสมุดวชิรญาณขึน้ บัญชี
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ไวเมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๔ มีประมาณ ๑๓๔ คัมภีร พระเทพเมธาจารย (เชา ฐิตธมฺโม) รวบรวมรายชือ่
ไวเมือ่ พ.ศ.๒๕๐๔ จำนวน ๑๕๓ คัมภีร
บาลีใหญขา งตน มีการจัดสำนักหรือแนวคิดทางไวยากรณ วิลเลียม ไกเกอร (W. Geiger)
ไดแบงคัมภีรไ วยากรณบาลี ๓ สาย (W. Geiger. ๑๙๖๘ : ๔๙-๕๐) คือ (๑) สายกัจจายนะ
(๒) สายโมคคัลลานะ และ(๓) สายสัททนีติ แต เอ็ม.เอช. โบด (M.H. Bode. ๑๙๖๕ : ๒๖) พบวา
นักวิชาการชาวพมาแบงคัมภีรไ วยากรณออกเปน (๔) สายคัมภีรส ทั ทสังคหะ
ชุดบรรยายเสียงหรือทีเ่ รียกวา สรีรสัททศาสตร (Articulatory Phonetics) เปนการ
ศึกษาเกีย่ วกับอวัยวะทีส่ มั พันธกบั การพูด องคประกอบในการเปลงเสียงพูด และประเภทและ
จุดทีเ่ กิดเสียงพยัญชนะ
ตาราง ๑ หนวยเสียงพยัญชนะวรรคภาษาบาลี

ประเภทเสียง
ฐานกรณ
กัณฐชะ
ตาลุชะ
มุทธชะ
ทันตชะ
โอษฐชะ

นาสิก
อโฆษะ
สิถลิ
ธนิต
กฺ
ขฺ
จฺ
ฉฺ
ฏ
ฺ
ตฺ
ถฺ
ปฺ
ผฺ

โฆษะ
สิถลิ
คฺ
ชฺ
ฑฺ
ทฺ
พฺ

ธนิต
ฆฺ
ฌฺ
ฒฺ
ธฺ
ภฺ

นาสิก
งฺ
ฺ
ณฺ
นฺ
มฺ
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ตาราง ๒ หนวยเสียงพยัญชนะอวรรคภาษาบาลี
ประเภทเสียง
ฐานกรณ
กัณฐชะ
ตาลุชะ
มุทธชะ
ทันตชะ
โอฏฐชะ

โฆษะ
หฺ

นาสิกโฆษะ อุสมุ อโฆษะ

อรรธสระโฆษะ

อํ
สฺ

ยฺ

รฺ ฬฺ
ลฺ
วฺ

จากตารางขางตน คัมภีรบ าลีไวยากรณแสดงโครงลักษณะไวยากรณไว ๓ ลักษณะคือ
(๑) ฐานกรณ ระบุไว ๕ ลักษณะ ไดแก กัณฐชะ ตาลุชะ มุทธชะ ทันตชะและโอษฐชะ
(๒) ประเภทของเสียงพยัญชนะระบุไว ๑ ประภท ไดแก นาสิก
(๓) คุณภาพของเสียงระบุไว ๔ ลักษณะ ไดแก อโฆษะ โฆษะ สิถลิ และธนิต

  ⌫ ⌫

เมือ่ อวัยวะทีส่ มั พันธกบั การพูดคือ ปอด กลองเสียง เสนเสียง ชองคอ ลิน้ เพดานปาก
ฟน ริมฝปากไดรบั คำสัง่ จากสมองและทำงานตามคำสัง่ นัน้ ออกมาในรูปของคลืน่ เสียง ซึง่ แพรออก
ในทุกทิศทางจากบริเวณปากของผพู ดู เราเรียกวา ลักษณะการแปรเสียง (Manner of Articulators)
เมือ่ คลืน่ เสียงเหลานีเ้ คลือ่ นเขาไปในหู ทำใหเกิดสัญญาณทางเสียงผานเขาไปในเยือ่ แกวหูของ
ผฟู ง ซึง่ ทำใหเยือ่ แกวหูเคลือ่ นไหว และสงสัญญาณการรับฟงเขาไปยังประสาทในสมอง ทำให
ผฟู ง ตีความเปนเสียง
ในการศึกษาเรือ่ งการแปรเสียงพยัญชนะดังกลาวนี้ คัมภีรบ าลีไวยากรณโบราณไดกำหนด
ประเด็นในการศึกษาไว ๓ เรื่องคือ ฐาน กรณ และปยตนะ (Place of articulators) มี
รายละเอียดดังนี้
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(๑) ฺานกรณปยตเนหิ วณฺณามุปปฺ ตฺติ ฯ (สัททนีติ สุต.. ๒๕๒๒:๒๓/๑๐) วัณณะ
(อักษร) ทัง้ หลาย ยอมเกิดขึน้ จากฐาน กรณ และปยตนะ ฯ
(๒) ตถา หิ ฺานกรณปฺปยตเนหิ วณฺณา ชายนฺเต ฯ (รูปสิทธิ.. ๒๕๐๗ : ๒) จริง
อยางนัน้ วรรณะทัง้ หลาย ยอมเกิด เพราะ ฐาน กรณ และปยตนะทัง้ หลาย ฯ

๑. ชุดคำบรรยายฐานกรณ
คัมภีรบ าลีไวยากรณแสดงไวแตกตางกัน (สัททเภท.๒๕๔๕ : ๙-๑๐) คือ
(๑) คัมภีรน ยาสะ แสดงไว ๕ ประเภทคือ กัณฐชะ ตาลุชะ มุทธชะ ทันตชะและ
โอฏฐชะ
(๒) คัมภีรร ปู สิทธิและพาลาวตาร แสดงไว ๖ ประเภทดังนี้
ตตฺถ ฉฏาฺ นานิ กณฺตฺ าลุมทุ ธทนฺตโอฏนฺ าสิกาวเสน ฯ (รูปสิทธิ, ๒๕๐๗ : ๓)
บรรดาฐาน กรณ และปยตนะ ฐานมี ๖ คือกัณฐะ ตาลุ มุทธะ ทันตะ โอฏฐะ และ
นาสิก ฯ
นอกนีย้ งั ไดแสดง “กรณ” ไว ๔ ลักษณะ ดังนี้
กรณํ ชิวหฺ มชฺฌํ ตาลุชานํ, ชิโวฺหปคฺคํ มุทธฺ ชานํ, ชิวหฺ คฺคํ ทนฺตชานํ, เสสา สกฏาฺ น กรณา ฯ (รูปสิทธิ, ๒๕๐๗ : ๓)
กลางลิน้ เปนกรณของพยัญชนะทีเ่ กิดทีเ่ พดาน, ทีใ่ กลปลายลิน้ เปนกรณของพยัญชนะ
ทีเ่ กิดทีป่ มุ เหงือก, ปลายลิน้ เปนกรณของพยัญชนะทีเ่ กิดทีฟ่ น , สวนพยัญชนะทีเ่ หลือ มีฐานของ
ตน ๆ เปนกรณ ฯ
(๓) คัมภีรส ทั ทนีตปิ กรณ สุตตมาลาแสดงฐานไว ๗ ประเภท ดังขอความวา :
ฐานํ กณฺาฺ ทีนิ ปฺจ นิคคฺ หิต ง ฺ ณ น มานํ วา ฺานภูตาย นาสิกาย สทฺธึ ฉ, วคฺคนฺต
ย ร ล ว เฬหิ ยุตตฺ หการสฺส ฺานภูเตน อุเรน สทฺธึ สตฺต ฯ (สัททนีต.ิ สุตต.. ๒๕๒๒ : ๒๓/๑๐)
ชือ่ วา ฐาน อวัยวะมี คอ (เพดาน, ปมุ เหงือก, ฟน, ริมฝปาก) เปนตน รวม ๕ แหง
กับฐานนาสิก เปน ๖ แหง ซึง่ เปนฐานของพยัญชนะนาสิก ไดแก งฺ ฺ ณฺ นฺ มฺ กับฐานอก เปน
๗ แหง ซึง่ เปนฐานของพยัญชนะคือ หฺ อักษร ทีป่ ระกอบเขากับ รฺ ลฺ วฺ ฬฺ ในสุดวรรค ฯ และได
แสดงกรณไว ๔ กรณ
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กรณํ ชิวหฺ มชฺฌํ ตาลุชานํ, ชิโวฺหปคฺคํ มุทธฺ ชานํ, ชิวหฺ คฺคํ ทนฺตชานํ, เสสา สกฏาฺ น
กรณา ฯ (สัททนีต.ิ สุตต.. ๒๕๒๕ : ๒๓/๑๐)
กลางลิน้ เปนกรณของพยัญชนะทีเ่ กิดทีเ่ พดาน, ทีใ่ กลปลายลิน้ เปนกรณของพยัญชนะ
ทีเ่ กิดทีป่ มุ เหงือก, ปลายลิน้ เปนกรณของพยัญชนะทีเ่ กิดทีฟ่ น , สวนพยัญชนะทีเ่ หลือ มีฐานของ
ตน ๆ เปนกรณฯ

๒. ฐานกรณ
ฐาน แปลวา จุดทีต่ งั้ หรือตำแหนงของอวัยวะสำหรับแปรเสียงของเสียงพยัญชนะ เปน
อวัยวะสวนบนภายในชองปาก ทีเ่ คลือ่ นไหวไมได (Passive articulators)
กรณ หมายถึง อวัยวะที่เคลื่อนที่ไปประชิดหรือใกลฐานเพื่อกระทำเสียง (Active
articulators) จึงแปลวา กระทำ เปนอวัยวะซึง่ อยดู า นลางของชองปาก
ในการออกเสียงพยัญชนะแตละครัง้ จะไมใชฐานหรือกรณอยางใดอยางหนึง่ แตจะใช
เปนคู ๆ ระหวาง ฐานกับกรณ
จากชุดคำบรรยายลักษณะภาษาขอ ๑. จะเห็นไดวา ทานแสดง ฐาน และกรณ ไวชดั เจน
มีเพียงแบบเรียนบาลีไวยากรณเทานัน้ ทีแ่ สดงไวเฉพาะฐาน ดังตารางตอไปนี้
ตาราง ๓ ฐานพยัญชนะบาลีและสันสกฤต
บาลี
๑. กัณฐะ
๒. ตาลุ
๓. มุทธะ
๔. ทันตะ
๕. โอฏฐะ
๖. นาสิกฏั ฐานชะ
๗. (๗) อุรสิชะ

สันสกฤต
กัณฐ
ตาลัพยะ
มูรธันยะ
ทันตยะ
โอษฐะ
นาสิกยะ
ชิหวามูลยี ะ
-

ความหมาย
เกิดทีค่ อ
เกิดทีเ่ พดาน
เกิดทีป่ มุ เหงือก
เกิดทีฟ่ น
เกิดทีร่ มิ ฝปาก
เกิดทีจ่ มูก
เกิดทีโ่ คนลิน้
เกิดทีอ่ ก
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จากขอมูลชุดดังกลาวสามารถแสดง ฐาน และ กรณ ไดดงั นี้

ตาราง ๔ ฐานกรณพยัญชนะบาลี
พยัญชนะ
วรรค ก
วรรค จ
วรรค ฏ
วรรค ต
วรรค ป

ฐาน
๑. กัณฐะ
๒. ตาลุ
๓. มุทธะ
๔. ทันตะ
๕. โอฏฐะ
๖. นาสิก
๗ อุรสิ

กรณ
กัณฐะ
ชิวหมัชฌะ
ชิวโหปคคะ
ชิวหัคคะ
โอฏฐะ
-

ความหมาย
คอ + คอ
เพดาน + กลางลิน้
ปมุ เหงือก + ใกลปลายลิน้
ฟน + ปลายลิน้
ริมฝปาก(บน) + ริมฝปาก(ลาง)
จมูก
อก

จากตารางที่ ๔ จะเห็นวาคัมภีรบ าลีไวยากรณไดกำหนดจุดอวัยวะจากดานลึกในปาก
ออกสดู า นนอกของปากคือ คอหอย (กัณฐะ) เพดานแข็ง (ตาลุ) ปมุ เงือก (มุทธะ) ฟน (ทันตะ)
และริมฝปาก (โอฏฐะ) ในขอวา เสสา สกฏาฺ นกรณา (สวนพยัญชนะทีเ่ หลือ มีฐานของตน ๆ
เปนกรณ) หมายถึงขอ ๑ (คอ+คอ) และขอ ๕ (ริมฝปาก + ริมฝปาก)
สวนวิธกี ารจัดเรียงลำดับของเสียงพยัญชนะตามวิชาภาษาศาสตร จะเริม่ ตนจากเสียง
ทีเ่ กิดดานนอกไปสดู า นใน ริมฝปาก (bilabial) ฟน (dental) ปมุ เหงือก (alveoler) เพดานแข็ง
(palatal) เพดานออน (Velar) และคอหอย (glottis)
ขอ ๖ นาสิกฏั ฐานชา แปลวา เกิดทีฐ่ านนาสิก หมายถึงหนวยเสียงพยัญชนะสุดวรรค
คือ งฺ ฺ ณฺ นฺ มฺ เกิดตามฐานเดิมตามวรรคแลว มีนาสิกเปนฐานอีกดวย ดังนี้

สารนิพนธพุทธศาสตรบัณฑิต

124

ตาราง ๕ ฐานกรณพยัญชนะนาสิก
พยัญชนะ
ง
ญ
ณ
น
ม

ฐาน(๑)
๑. กัณฐะ
๒. ตาลุ
๓. มุทธะ
๔. ทันตะ
๕. โอฏฐะ

กรณ
กัณฐะ
ชิวหมัชฌะ
ชิวโหปคคะ
ชิวหัคคะ
โอฏฐะ

ฐาน(๒)
นาสิก
นาสิก
นาสิก
นาสิก
นาสิก

ความหมาย
คอ + คอ + นาสิก
เพดาน + กลางลิน้ + นาสิก
ปมุ เหงือก + ใกลปลายลิน้ + นาสิก
ฟน + ปลายลิน้ + นาสิก
ริมฝปาก(บน) + ริมฝปาก(ลาง) + นาสิก

เสียงทีเ่ กิดจากการทีฐ่ าน(๑) และกรณจะปดกัน้ ทางเดินของกระแสลมไมใหออกไดสะดวก
แลวปลอยลมออกพรอมกัน ทัง้ ทางชองปากและชองจมูก(ฐาน ๒) นักบาลีไวยากรณจงึ กำหนด
ใหนาสิกเปนฐานดวย รวมฐาน ๒ ฐาน และ กรณ ๑ กรณ เรียกวา สกัฏฐานนาสิกฏั ฐานชา (เกิด
ทีฐ่ านของตนและฐานนาสิก) สวนพยัญชนะวรรคอืน่ ๆ จะปดชองจมูกใหลมออกชองปากเพียง
อยางเดียว ในวิชาภาษาศาสตรจดั นาสิกเปนประเภทของเสียงเรียกวา Nasal เทานัน้
สวน อุรสิชะ เกิดแตอก เปนฐานที่ ๗ ทีป่ รากฏเฉพาะคัมภีรส ทั ทนีตเิ ทานัน้ (สัททนีต.ิ
สุตต.. ๒๕๒๒ : ๒๓/๑๐) เปนฐานของพยัญชนะคือ หฺ ทีผ่ สมหรือซอนกับพยัญชนะอรรธสระ
(อวรรค) ๔ ตัว คือ รฺ ลฺ วฺ ฬฺ เชนคำวา ชิวหฺ า วุลโฺ ห ในเวลาออกเสียงจะตองกระแทกลมออกจาก
ปอด หรือทรวงอก จึงเรียกวา อุรสิชะ

๓. วิธบี รรยายเสียง
เสียงพยัญชนะเหลานีส้ ามารถบรรยายตามชุดขอมูลบาลีไวยากรณและวิชาภาษาศาสตร
ดังนี้
(๑) พยัญชนะวรรคกัณฐชะ/กัณฐยะ เปนฐานคอหอย (Guttural) ตามธรรมชาติของ
เสียงนี้ ไมไดเกิดทีค่ อโดยตรงเหมือนสระ อ,อา แตเกิดทีล่ นิ้ สวนหลัง (dorsum) กับเพดานออน
(velum) วิชาภาษาศาสตรจงึ นิยมเรียกชือ่ dorsovelar หรือ velar
ฐานนีบ้ างแหงเรียกวา ชิหวฺ ามูลยี ะ แปลวา เสียงโคนลิน้ (William D. Whitney. 1973
: 39) วิธที ำเสียงคือใชลนิ้ สวนหลัง หรือโคนลิน้ กักลมไว แลวจึงคอยปลอยใหระเบิดออกมา
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(๒) พยัญชนะวรรคตาลุชะ/ตาลฺวยะ เปนฐานเพดาน (Palatal) เกิดจากลิน้ สวนกลาง
(frontal) และเพดานแข็ง (fronto - palatal) ปจจุบนั เรียกวา เสียงเพดานแข็ง (Palatal)
(๓) พยัญชนะวรรคมุทธชะ/มูรธันยะ เปนฐานปมุ เหงือก (alveolar) จากการมวนลิน้
เขาไปแตะยอดเพดานปาก แลวปลอยใหเสียงระเบิดออกมา
มูรธฺ นั ยะ(มูรธฺ นฺยะ) แปลตามรูปศัพทวา การออกเสียงในศีรษะซึง่ คำวา ศีรษะ(มูรธฺ นฺ)
ในทีน่ ี้ หมายถึง เพดานหรือสวนสูงของปาก ในการออกเสียงจึงจำเปนตองใชลนิ้ งอยอนกลับจึง
จะกักลมได
ในคัมภีรบ าลีไมมรี ะบุวา จะตองมวนลิน้ หรือตวัดลิน้ ขึน้ แตปรากฏในคัมภีรเ ตตติรยี เวทสาขา(๒/๓๗) (อางใน พระพรหมโมลี. ๒๕๕๒ : ๕๖) วา :
ชิวหฺ คฺเคน ปติเวฺยมุทธฺ นิ ฏวคฺเค ฯ
ในการออกเสียง ฏ วรรค ใหมว นหรือตวัดปลายลิน้ ขึน้ ไปทีป่ มุ เหงือก ฯ
นักภาษาศาสตรตะวันตกจึงเรียกวา Lingual หรือ Retroflex (Macdonell. ๑๙๗๔ :
๑๓) เสียงพยัญชนะระเบิดทัง้ สีใ่ นวรรคนี้ จึงเปนเสียงพยัญชนะระเบิดลิน้ มวน (retroflex stop)
และเสียงนาสิก ก็เปนเสียงพยัญชนะนาสิกลิน้ มวน (retroflex nasal)
(๔) พยัญชนะวรรคทันตชะ/ทันตยะ เปนฐานฟน (Dental) เกิดจากลิ้นสวนหนา
(laminal) หรือปลายลิน้ (apical) กับฟน (Dental) หรือปมุ เหงือก (alveolar) ปจจุบนั เรียกวา
เสียงฟน (apicodental) หรือเสียงปมุ เหงือก (apico-Alveolar) หรือเรียกรวมวาปมุ เหงือกหรือ
ฟน (lamino – aveolo - Dental)
(๕) พยัญชนะวรรคโอฏฐชะ/โอษฐยะ เปนฐานริมฝปาก (Labial) เกิดจากริมฝปาก
บนและลาง ปจจุบนั เรียกวา เสียงริมฝปาก (bilalial)

  ⌫  
ปยตนะ แปลตามอักษรวา ความพยายามในการออกเสียง หมายความถึง สภาวะของ
เสนเสียง (State of the glottis) ทีเ่ ปนกลไกเปด-ปด ใหกระแสลมไหลเขาหรือไหลออกสชู อ งปาก
เพือ่ ใหอวัยวะทีเ่ ปนฐานและกรณ ไดทำหนาทีแ่ ปรเสียงพยัญชนะเปนเสียงประเภทตาง ๆ (Manner
of articulation)
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๑. ชุดคำบรรยายในคัมภีรบ าลี
ขอความในคัมภีรร ปู สิทธิ และสัททนีติ ไดอธิบายวา :
ปยตนํ สํวตุ าทิกรณวิเสโส ฯ (รูปสิทธิ. ๒๕๐๗ : ๓, สัททนีติ สุตต. ๒๕๒๒ : ๒๓/๑๐)
การเคลือ่ นไหวอวัยวะตาง ๆ กันมีการปดฐานและกรณเปนตน ชือ่ วาปยตนะฯ
คัมภีรร ปู สิทธิและสัททนีติ สุตตมาลา ไดอธิบายการบังคับกระแสลมไว ๔ แบบ ดังนี้
(๑) สังวุตะ : เสียงปดสนิท (Glottis)
สํวตุ มการสฺส ฯ (รูปสิทธิ. ๒๕๐๗ : ๓)
สํวฏุ ตฺตํ อการสฺส ฯ (สัททนีติ สุตต.. ๒๕๒๒ : ๒๓/๑๑)
การบังคับกระแสลมแบบปด เชน เสียง อ เปนตน ฯ
เสียงปด เปนการบังคับกระแสลมแบบปด (Stricture of complete closure) มีกระบวน
การแปรเสียง คือ (๑) อวัยวะสวนลางของปาก (กรณ) เคลือ่ นไหวไปจรดกับอวัยวะสวนบนของ
ปาก (ฐาน) ณ จุดใดจุดหนึง่ ภายในชองปาก และ (๒) เปดปากปลอยลมผานออกมาโดยเร็ว หรือ
ระเบิด เรียกวา สังวุตะ (เสียงปด)
(๒) วิวฏั ฏะ : เสียงเปด/เสียดแทรก (Fricatives)
วิวฏฏํ สรานํ สการหการฺจ ฯ (รูปสิทธิ. ๒๕๐๗ : ๓)
วิวฏตฺตํ อาการานํ สการหการฺจ ฯ (สัททนีติ สุตต.. ๒๕๒๒ : ๒๓/๑๑)
การเปดฐานและกรณ เปนการบังคับกระแสลมแบบเปด ของสระทัง้ หลาย สฺ และ หฺ
อักษร ฯ
เสียงเปด เปนการบังคับกระแสลมแบบเปด (Stricture of approximation) มีกระบวน
การแปรเสียง คือ (๑) อวัยวะสวนลาง (กรณ) เคลือ่ นไหวไปจรดอยหู า งกันพอประมาณกับอวัยวะ
สวนบน (ฐาน) ณ จุดใดจุดหนึง่ ภายในปาก และ (๒) ลมแทรกผานออกมาไดเรียกวา วิวฏั ฏะ
(เสียงเสียดแทรก)
(๓) ผุฏฐะ : เสียงปดบางสวน/เสียงกัก (Stops)
ผุฏฐ ํ วคฺคานํ ฯ (รูปสิทธิ. ๒๕๐๗ : ๓)
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ฐานและกรณทกี่ ระทบแลว (ปดและเปดเปนระยะ) เปนการบังคับกระแสลม ของ
พยัญชนะวรรคทัง้ หลาย ฯ
เสียงกระทบ หรือเปดบางสวนมีกระบวนการแปรเสียง คือ (๑) อวัยวะทีเ่ คลือ่ นไหวได
(กรณ) กับอวัยวะทีเ่ คลือ่ นไหวไมได (ฐาน) จรดกันสนิทเพียงบางสวน (Stricture of partial
closure) และ (๒) จรดกันเร็ว ๆ แลวเปดออก ณ จุดใดจุดหนึง่ ของอวัยวะภายในปาก เรียกวา
ผุฏฐะ (กระทบ-ปดสนิท)
(๔) อีสมั ผุฏฐะ : เสียงเปดบางสวน/กึง่ สระ (Semivowels)
อีสผํ ฏุ ฐ ํ ย ร ล วานํ ฯ (รูปสิทธิ. ๒๕๐๗ : ๓)
ฐานและกรณกระทบกันนิดหนอย เปนการบังคับกระแสลมแบบเปด ของ ยฺ รฺ ลฺ
และ วฺ อักษร ฯ
เสียงเปดบางสวน เปนการบังคับกระแสลมแบบปด ๆ เปด ๆ มีกระบวนการแปรเสียง
คือ (๑) อวัยวะทีเ่ คลือ่ นไหวได (กรณ) กับอวัยวะทีเ่ คลือ่ นไหวไมได (ฐาน) เคลือ่ นไหวเขามา
ประชิดกันพอประมาณ และ (๒) จรดกันแลวเปดออกหลายครัง้ ติดตอกัน จุดใดจุดหนึง่ ภายใน
ปากเรียกวา อีสมั ผุฏฐะ (กระทบนิดหนอย)

๒. คำอธิบายประเภทของเสียงพยัญชนะ
จากตารางที่ ๑-๒ ขอ ๓ ไดแสดงประเภทของเสียงพยัญชนะไว ๓ ประเภท ไดแก
นาสิก อุสมุ และอรรธสระ สวนเสียงประเภทอืน่ ทานแสดงในสูตรวา “ปยตนํ สํวตุ าทิกรณ
วิเสโส ฯ (รูปสิทธิ. ๒๕๐๗ : ๓, สัททนีติ สุตต. ๒๕๒๒ : ๒๓/๑๐) สามารถสรุปตามลักษณะการ
แปรเสียง (Manner of Articulators) ไว ๔ ประเภท คือ
(๑) เสียงมูคพยัญชนะ (Contact Consonants)
เสียงทีเ่ กิดจากการใชฐานและกรณกกั ลมไว (Stops) ชัว่ ขณะ ทำใหความกดลมจาก
ปอดสูงขึน้ แลวเปดใหลมทีก่ ระทบ สัมผัส (ผุฏฐะ) อยกู บั อวัยวะใหระเบิดออกมาจากปากทันที
ซึง่ ปจจุบนั นีเ้ รียกวา เสียงกัก (Stops) หรือระเบิด (Plosive) ไดแก พยัญชนะวรรค ๒๐ ตัว
(๒) เสียงนาสิก (Nasal)
เสียงนาสิก เปนเสียงทีเ่ กิดจากการออกเสียงในลักษณะทีเ่ พดานออน และลิน้ สวนหลัง
(Dorso-Velar) กักลมไวในคอหอยชัว่ ขณะ ทำใหลมจากปอดผานออกทางชองปากไมได ความ
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กดลมจากปอดสูงขึน้ แลวลดลิน้ ไกลง (Uvula) เปดใหลมออกจากชองจมูกแทน ไดแก พยัญชนะ
งฺ ฺ นฺ ณ มฺ
(๓) เสียงอรรธสระ (Semi-vowels)
เสียงเปดบางสวน ไดแกการทีอ่ วัยวะทีเ่ คลือ่ นไหวได (กรณ) พอประมาณ กับอวัยวะที่
เคลือ่ นไหวไมได (ฐาน) จรดกันแลวเปดออกหลายครัง้ ติดตอกัน จุดใดจุดหนึง่ ภายในปาก หรือ
ฐานกระทบนิดหนอย (อีสมั ผุฏฐะ) ไดแก ยฺ รฺ ลฺ วฺ วิชาภาษาศาสตรเรียกเสียงนีว้ า เสียงเลือ่ น
(Glides) หรือ เสียงอรรธสระ/กึง่ สระ (Semi-vowels)
ทีเ่ รียกอยางนีเ้ กิดจากขอเท็จจริงดานสรีรสัททศาสตรทวี่ า เสียงสระจะเปดชองปากใหลม
ผานออกไดสะดวก เสียงพยัญชนะจะมีการปดกัน้ อวัยวะ(ฐานกรณ)ไมใหกระแสลมผานไดสะดวก
แตเสียง ยฺ รฺ ลฺ วฺ จะเปดลมและปดลมทัง้ สองอยางไปพรอม ๆ กัน ไมเขาขายวาเปน เสียงสระ
หรือเสียงพยัญชนะ จึงเรียกวา เสียงกึง่ สระ เสียงเลือ่ น (อรรธสระ)
(๔) เสียงอุสมุ ะ/อุษมัน (Sibilnts)
เสียงทีอ่ วัยวะทีเ่ คลือ่ นไหวได (กรณ) จรดอยหู า งกันพอประมาณ กับอวัยวะทีเ่ คลือ่ น
ไหวไมได (ฐาน) ณ จุดใดจุดหนึง่ ภายในปาก (ปดไมสนิทหรือเปดไมหา ง) เปดใหลมแทรกผานออก
มาได (วิวฏั ฏะ) ไดแกเสียง สฺ หฺ ปจจุบนั เรียกวา เสียงเสียดแทรก (Fricatives)

⌫  
ในคัมภีรบ าลีไวยากรณแสดงคุณภาพของเสียงไว ๔ ลักษณะ ไดแก อโฆษะ โฆษะ
สิถลิ และธนิต แปลตามอักษรวา เสียงไมกอ ง เสียงกอง เสียงเบา และเสียงหนัก ทำใหเขาใจ
คลาดเคลือ่ นวา “เสียงเบาไมกอ ง แตเสียงหนักกอง” ซึง่ เรือ่ งดังกลาวเกีย่ วของกับกลไกกระแสลม
และสภาวะในการเปลงเสียง ปรากฏในคัมภีรบ าลีไวยากรณแลว
๑. ลักษณะลมหายใจ (Air stream)
สเรหิ ธนนฺติ นทนฺตตี ิ ธนิตาอิตยฺ ตฺโถ ฯ
(พระมหายสเถระ. ๒๕๒๑ : ๒๒)
พยัญชนะบางพวก ชือ่ วาธนิตเพราะทรงไวคอื บันลือดวยเสียงสระทัง้ หลายฯ
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เสียงลมหายใจ หรือที่ตำราสันสกฤตไวยากรณเรียกวา ปฺรฺาณ หมายถึง ลักษณะ
ของกระแสลม จากแหลงปอด (Plutonic air–stream) เปนกระแสลมออก (regressive) กลาว
คือในขณะทีพ่ ดู ออกเสียงนัน้ มีการกลัน้ ลมหายใจไว และคอย ๆ ผอนลมหายใจออกตามความยาว
ของถอยคำทีพ่ ดู แบงคุณสมบัตขิ องเสียงดังกลาวนีเ้ ปน ๒ กลมุ คือ
๑.๑ อัลปราณ : พยัญชนะกลมุ ลมหายใจนอย
ลักษณะอัลปราณ คือ พยัญชนะทีม่ ลี มหายใจเบา, หยอน หมายถึง เสียงพูดในภาษาที่
มีกระแสลมหายใจพงุ ตามออกมาดวยจำนวนนอย หรือมีกลมุ ลมตามออกมานอย
(๑) บาลีไวยากรณ เรียกวา สิถลิ (มีลมเบา)
(๒) สันสกฤตไวยากรณ เรียกวา อัลปราณ (ลมออกนอย)
(๓) วิชาภาษาศาสตรเรียกวา ไมมลี ม (Unaspirated)
๑.๒ มหาปราณ : พยัญชนะกลมุ ลมหายใจมาก
ลักษณะมหาปราณ คือพยัญชนะทีม่ ลี มหนัก หายใจแรง หมายถึง เสียงพูดในภาษาทีม่ ี
กระแสลมหายใจพงุ ตามออกมาดวยจำนวนมาก หรือมีกลมุ ลมตามออกมามาก
(๑) บาลีไวยากรณ เรียกวา ธนิต (ธฺวนิต) (มีลมหนัก)
(๒) สันสกฤตไวยากรณ เรียกวา มหาปราณ (ลมออกมาก)
(๓) วิชาภาษาศาสตร เรียกวา มีลม (Aspirated)
๒. ลักษณะความเดนดังของเสียง (อุโฆษ)
เมือ่ กระแสลมเคลือ่ นทีจ่ ากปอด ผานเขาสหู ลอดลมอันเปนทีต่ งั้ ของกลองเสียง ซึง่ มีเสน
เสียงเปนสวนประกอบทีส่ ำคัญภายใน และผานชองวางของเสนเสียง (Glottis) ขึน้ มาสชู อ งวาง
ภายในปากและจมูกทำใหเปนเสียงพูด (phonation)
(๑) ชุดของคำบรรยายในคัมภีร
ลักษณะความกองและไมกอ งของเสียง อาจารยฝา ยบาลี และสันสกฤตอธิบายความวา
“พยัตตนาทะ” ไดแก เสียงทีเ่ ปลงออกมาอยางชัดเจน, แจมแจง, จัดจาน ดังขอความในคัมภีร
กัจจายนเภทปกรณ วา :
พฺยตฺตนาเทน วุตตฺ ตฺตา โฆโส อิติ ปกาสิตา ฯ
(พระมหายสเถระ. ๒๕๒๑ : ๑๙)
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เสียงทีร่ ะบุ (ประกาศ) วาเปน “เสียงกอง” เพราะความเปนเสียงทีเ่ ปลงออกดวยความ
เดนดัง ฯ
ลักษณะความเดนดังของเสียง จึงขึน้ อยกู บั ลักษณะของเสนเสียง (Vocal cords) หรือ
ลักษณะของชองเสนเสียง (Glottis) สวนเสียง อโฆษะ เปนเสียงทีม่ ลี กั ษณะตรงกันขามกับเสียง
โฆษะนัน้ เอง ในคัมภีรก จั จายนเภทปกรณ ไดอธิบายความหมายของพยัญชนะ อโฆษะไวทำนอง
เดียวกัน วา :
อพฺยตฺตนาเทน อโฆสา อิติ สฺญติ า ฯ
(พระมหายสเถระ. ๒๕๒๑ : ๑๙)
พยัญชนะบางพวก เรารไู ดวา เปนอโฆษะ เพราะเสียงไมเดนดัง ฯ
(๒) คำอธิบายคุณภาพเสียง
ในการแบงพยัญชนะวรรคในภาษาบาลี เสียงพยัญชนะ ๔ เสียงแรกในวรรคหนึง่ ๆ
ไมวา จะเปนโฆษะหรืออโฆษะ จะมีเสียง สิถลิ -ธนิต เปนคกู นั
ตาราง ๖ หนวยเสียงพยัญชนะวรรคภาษาบาลี
ประเภทเสียง
ฐานกรณ
กัณฐชะ
ตาลุชะ
มุทธชะ
ทันตชะ
โอฏฐชะ

นาสิก
อโฆษะ
สิถลิ
กฺ
จฺ
ฏ
ตฺ
ปฺ

โฆษะ
ธนิต
ขฺ
ฉฺ
ฺ
ถฺ
ผฺ

สิถลิ
คฺ
ชฺ
ฑฺ
ทฺ
พฺ

ธนิต
ฆฺ
ฌฺ
ฒฺ
ธฺ
ภฺ

นาสิก
งฺ
ฺ
ณฺ ฺ
นฺ
มฺ

สรีรสัททศาสตรคัมภีรบาลีไวยากรณโบราณ

131

(๑) เสียงโฆษะ หรือเสียงกอง (Voiced, sonant)
พยัญชนะตัวที่ ๒ และตัวที่ ๔ ในวรรคทัง้ ๕ จำนวน ๑๐ ตัว เกิดจากกระบวนการแปร
เสียงพูดในขณะทีเ่ สนเสียงทัง้ สองขางถูกดึงเขาหากันไมปลอยใหอากาศผานออกไปอยางสะดวก เรียก
วาเสนเสียงปด อากาศจึงตองดันผานเสนเสียงขึน้ มาทำใหเสนเสียงสัน่ และอากาศก็สนั่ สะเทือน
ตามไปดวย เสียงจึงกอง
(๒) เสียงอโฆษะ หรือเสียงไมกอ ง (Voiceless, surd)
พยัญชนะตัวที่ ๑ และตัวที่ ๓ ในวรรคทัง้ ๕ จำนวน ๑๐ ตัวเกิดจากกระบวนการแปร
เสียงเสียงพูดในขณะทีเ่ สนเสียงทัง้ สองขางถูกดึงใหหา งจากกันเปนสภาวะปกติของลมหายใจ
เรียกวา เสนเสียงเปด อากาศผานออกไปอยางสะดวกไมกระทบเสนเสียง เสนเสียงไมสนั่ เสียง
จึงไมกอ ง
(๓) เสียงโฆษาโฆษวิมตุ ิ
โฆษาโฆษวิมตุ ิ แปลวาพนจากความเปนโฆษะและอโฆษะ ในการแบงพยัญชนะวรรค
ในภาษาทัง้ สองนี้ เสียงพยัญชนะ ๔ เสียงแรกในวรรคหนึง่ ๆ ไมวา จะเปนโฆษะหรืออโฆษะ ลวน
มีเสียง สิถลิ -ธนิต เปนคกู นั
สวนเสียงนาสิกตามธรรมชาติเปนเสียงโฆษะ แตจากตาราง ๖ ไมจัดเปนทั้งโฆษะ
และอโฆษะ สืบคนไมพบวามีชดุ คำบรรยายภาษาปรากฏอยใู นคัมภีรไ หนบาง และมีรายละเอียด
อยางไร ?


การศึกษาภาษาคัมภีรท างพระพุทธศาสนา เพือ่ ใหเขาใจและอธิบายเปนภาษาธรรมดา
ใหคนทัว่ ไปเขาใจ เปนจุดมงุ หมายเดิมแททไี่ ดสง มอบจากคนรนุ หนึง่ สคู นอีกรนุ หนึง่ รอสืบสานจาก
คนรนุ ปจจุบนั เพือ่ สงมอบตอไปสอู นาคต และเปนเงือ่ นไขอีกขอหนึง่ ของการดำรงอยหู รือเสือ่ มสูญ
ของพระพุทธศาสนา
จากชุดของคำบรรยายลักษณะภาษาในคัมภีรบ าลีไวยากรณประเภทสูตรมีกจั จายนะ
สัททนีติ รูปสิทธิ ซึง่ ไดบรรยายเรือ่ งสรีรสัทศาสตรเปนขอ ๆ (สูตร ๆ) ตามแบบสันสกฤตไวยากรณ
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อัษฏาธยายี ของปาณินคิ รอบคลุมประเด็นอวัยวะทีส่ มั พันธกบั การพูด องคประกอบในการเปลง
เสียงพูด และประเภทและจุดทีเ่ กิดเสียงพยัญชนะ มีเนือ้ หาสาระอันเดียวกันกับวิชาภาษาศาสตร
ปจจุบนั จะตางเพียงยุคของภาษาและภาษาทีใ่ ชบรรยายคนละตระกูลเทานัน้ จึงเปนเรือ่ งทีน่ กั ศึกษา
บาลีไวยากรณจะตองใหความสนใจวิธกี ารของศาสตรสมัยใหม
บทความนีม้ เี วลาจำกัดจำเขีย่ และเปนเพียงจุดเริม่ ตนของการศึกษาเทานัน้ เรือ่ งทีค่ วร
อภิปรายมีอกี มาก เชน อักษรเกิด ๒ ฐานไดอยางไร นิคคหิตเปนเสียงนาสิกบริสทุ ธิอ์ ยางไร เปน
โฆษะหรืออโฆษะ รวมทัง้ สระมี ๘ เสียงตามมติคมั ภีรก จั จายนะ มี ๑๐ เสียงตามมติโมคคัลลานะ
หรือเปนเพียงการหลีกลอ/สับหลีกตามธรรมชาติของภาษา เปนตน ฯ
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