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ไดอา นขอเขียนทีเ่ ปนความเห็นของ ไมเคิล ไรท เรือ่ งความสัมพันธทางการคาระหวาง
สยามกับอินเดีย ในวารสารเมืองโบราณ ปที่ ๑๔ ฉบับที่ ๓ กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๓๑ หนา ๘๒
-๘๗ ขอความตอนหนึง่ พอสรุปไดวา “จารึกภาษาสันสกฤตและภาษาบาลีในดินแดนสยามชวง
ระยะ พ.ศ. ๑๒๐๐-๑๕๐๐ จารึกหลายหลักมีกลิน่ อายออกแขกใชภาษาและอักษรตรงกับจารึกสมัย
พระเจามเหนทรวรมัน เมืองมหาพลีปรุ มั รัฐทมิฬนาฑู จารึกภาษาสันสกฤตและภาษาบาลีในดิน
แดนสยามโบราณ ไมนา จะเปนของคนพืน้ เมือง คนพืน้ เมืองทีไ่ หนจะเขียนภาษาแขกไมผดิ พลาด
ผปู ระพันธจารึกทัง้ หลาย จะตองเปนพราหมณหรือพระภิกษุผทู รงความรู ผสู รางจารึกไมนา จะเปน
คนพเนจรเขามาเอง นาจะเปนชาวอินเดียเขามาตัง้ ถิน่ ฐาน” จากบทความทีส่ รุปมานี้ ไมเคิล ไรท
เห็นวา ชาวอินเดียมามีอำนาจครอบครองแผนดินสยามในสมัยทวาราวดี
หลายทานรจู กั ไมเคิล ไรท และหลายทานยังไมรจู กั วิกพิ เี ดีย สารานุกรมเสรี ไดแสดง
ประวัตไิ ว เขาเกิดเมือ่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๔๘๓ ทีเ่ มืองเซาแธมตัน ประเทศอังกฤษ ถึง
แกกรรมเมือ่ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒ ถือสัญชาติไทย มีชอื่ ไทยวา เมฆ มณีวาจา เขาเปน
นักคิด นักเขียน นักวิจารณ ทางดานประวัตศิ าสตรและสังคม เชีย่ วชาญดานตางประเทศ มี
ความสามารถในการใชภาษาไทยดีมาก ทัง้ การพูด และการเขียน สารคดีของเขามีสำนวนการ
เขียน ทีน่ า สนใจ ทัง้ ทางประวัตศิ าสตรและสังคม เขาเขียนบทความลงในนิตยสารศิลปวัฒนธรรม
เกือบทุกฉบับ เขียนลงในวารสารอืน่ และหนังสือพิมพอกี หลายฉบับ มีการรวบรวมบทความทีเ่ ขา
เขียนพิมพเปนหนังสือหลายเลม มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ยกยองใหเขาเปนผูมี
อุปการคุณตอวงการไทยคดีศกึ ษา
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จากความเห็นของไมเคิล ไรท ผเู ขียนมีมมุ มองของตนเองทีไ่ มเห็นดวย ผเู ขียนไมใชนกั
ประวัติศาสตร ไมคอยไดศึกษาประวัติศาสตร แตอยากคานนักประวัติศาสตรชาติตะวันตก
ในประเด็นทีว่ า “ชนชาติทใี่ ชภาษาอินเดียในดินแดนสยามเปนชาวอินเดียทีม่ าครอบครองดินแดน
นี”้ ดวยหลักฐานทีช่ าวสยาม พูดภาษาพืน้ เมืองแตใชภาษาอินเดียจารึกเลาเหตุการณในบานเมือง
ตอมามีภาษาไทยใชเขียนหนังสือ แตกย็ งั นิยมประพันธภาษาอินเดียเลาเหตุการณในบานเมือง

 
ดินแดนสยามยุคกอนประวัตศิ าสตร ทีก่ ำหนดกันลาสุด ก็มบี า นเชียง ประมาณ ๒๕๐๐
ป กอนพุทธศักราช บานเกา ประมาณ ๒๐๐๐ ปกอ นพุทธศักราช ยุคอาณาจักร มีหลายดินแดน
ขอกลาวถึงยุคอาณาจักรโบราณเพียง ๓ อาณาจักรทีจ่ ำกันงายและมีขอ มูลแพรหลาย คือ สุวรรณภูมิ
ทวารวดี ศรีวชิ ยั อันเปนดินแดนสยามในอดีต ตามที่มีการบันทึกไวกอนถึงยุคประวัติศาสตร
สุวรรณภูมิ ทวารวดี ศรีวชิ ยั เปนชือ่ อาณาจักรทีค่ นุ หูเรียกกันจนติดปาก เมือ่ กลาวตามหลักฐาน
ทางโบราณคดีทปี่ รากฏอยบู นผืนแผนดินสยาม ก็ชใี้ หเห็นวา ดินแดนสยามนีม้ คี วามเจริญรงุ เรือง
ดวยอารยธรรมมาแลวนับพันป
ดินแดนสุวรรณภูมใิ นสมัยโบราณ ตรงกับสมัยฟูนนั เปนทีร่ จู กั กันของผแู สวงโชคทีไ่ ป
มาติดตอจากแดนไกล ถากลาวตามหลักฐานในคัมภีรพ ระพุทธศาสนา สุวรรณภูมิ เปนอาณาจักร
ทีม่ มี าตัง้ แตสมัยพุทธกาล ตามความเห็นนักประวัตศิ าสตรวา เปนดินแดนทีค่ รอบคลุมบริเวณ
ประเทศพมา มอญ เขมร ลาว ไทย ลงไปถึงสุมาตรา แตจากหลักฐานทางโบราณคดี ทัง้ เอกสาร
และโบราณวัตถุสามารถยืนยันวา ดินแดนสยามเปนศูนยกลางแหงสุวรรณภูมิ ตามหลักฐาน
จดหมายเหตุปโตเลมีของโรมัน บันทึกเมือ่ ประมาณ พ.ศ. ๖๐๐-๗๐๐ ตามแผนทีซ่ งึ่ แสดงไวใน
ปโตเลมี มีไครเส ดินแดนทอง อยบู ริเวณลมุ น้ำเจาพระยา ปจจุบนั นักโบราณคดีไดพบเหรียญ
โบราณทำดวยเงินของฟูนนั และไดพบเหรียญอาณาจักรโรมัน ทีท่ ำใชชว ง พ.ศ. ๘๑๒-๘๑๔ ที่
บริเวณอำเภออทู อง จังหวัดสุพรรณบุรี นักโบราณคดี ใหความเห็นวา เมืองอทู องเปนราชธานี
เมืองแรกแหงอาณาจักรสุวรรณภูมิ เขตแดนดานตะวันตกตรงกับเขตทอง หรือจินหลิน อาวจินหลิน
อยตู รงบริเวณปากอาวไทย ตามทีป่ รากฏในจดหมายเหตุของจีน ทีป่ ราสาทพระขรรคของพระเจา
ชัยวรมัน ในสมัยฟูนนั (ปจจุบนั คือกัมพูชา) มีจารึกระบุชอื่ เมืองสุวรรณปุระ นักโบราณคดีสนั นิษฐาน
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วา สุวรรณปุระ คือสุวรรณภูมิ อาณาจักรสุวรรณภูมิ ถูกอาณาจักรฟูนนั แผเดชานุภาพมายึด
ครอง สุวรรณภูมจิ งึ ขึน้ กับฟูนนั แลวลมสลายไป เมือ่ วาตามหลักฐานนี้ สุวรรณภูมิ ก็อยบู ริเวณอู
ทองกับนครปฐม ซึง่ เมืองหลวงนาจะอยบู ริเวณอำเภออทู อง
ทวารวดี เปนอาณาจักรทีต่ งั้ อยทู างทิศตะวันตกของอาณาจักรอิศานปุระ(ปจจุบนั คือ
กัมพูชา) และทางทิศตะวันออกของอาณาจักรศรีเกษตร(ปจจุบนั คือพมา) เปนอาณาจักรขนาด
ใหญ มีความเจริญรงุ เรืองอยบู ริเวณลมุ แมน้ำเจาพระยาตอนลาง สันนิษฐานวามีเมืองหลวงอยทู ี่
นครปฐม เมืองอทู องโบราณ อาจเคยเปนเมืองหลวงของทวารวดี เปนชุมชนในยุคแรกเริม่ ประวัติ
ศาสตรของสยาม หลักฐานทางโบราณคดีของชือ่ ทวารวดี ไดจากเหรียญเงินซึง่ พบทีจ่ งั หวัดนครปฐม
อูทอง สุพรรณบุรี และอินทรบุรี จังหวัดสิงหบุรี บนเหรียญเงินเหลานี้มีคำจารึกเปนภาษา
สันสกฤตอักษรปลลวะวา “ศรีทวารวตี ศวรปุณยะ” แปลวา “บุญของพระราชาแหงทวารวดี”
อาณาจักรทวารวดี เปนอาณาจักรโบราณทีใ่ ชเรียกชือ่ ดินแดนสยาม ทวารวดีไมมกี ารถกเถียงกัน
เรือ่ งทีต่ งั้ อาณาจักรเหมือนอาณาจักรสุวรรณภูมิ ผเู ขียนจึงไมกลาวมาก
อาณาจักรศรีวชิ ยั ตามจดหมายเหตุจนี ในราว พ.ศ. ๑๒๐๐ จีนเรียกวา ชิลโิ ฟชิ ในราว
พ.ศ. ๑๔๐๐ จีนเรียกวา สันฟูไช ประมาณ พ.ศ. ๑๕๐๐ ฮองเตจนี ไดสง ระฆังเหล็กมาพระราช
ทานใหแกวดั ขงเทียนวันชูทสี่ รางใหมในเมืองโฟชิ ศรีวชิ ยั นัน้ ตามสันนิษฐานของนักโบราณคดีวา
มีอาณาเขตตัง้ แตบริเวณภาคใตของไทยไปจนถึงเกาะสุมาตราและเกาะชวา สวนศูนยกลางหรือ
เมืองหลวงนักโบราณคดีบางทานวา อยทู ปี่ า เล็มบังในเกาะสุมาตรา บางทานวา อยแู ถวอำเภอไชยา
จังหวัดสุราษฎรธานี บางทานวา นาจะอยแู ถวสุราษฎรธานีถงึ นครศรีธรรมราช จดหมายเหตุราชวงศ
ถังทีเ่ พิง่ สอบทานใหมวา ศูนยกลางของอาณาจักรศรีวชิ ยั อยไู มต่ำกวาจังหวัดปตตานีลงไป ปจจุบนั
ไดพบศิลาจารึกภาษาสันสกฤต อายุราว พ.ศ. ๑๑๐๐-๑๙๐๐ จำนวนมากทีไ่ ชยาและนครศรีธรรมราช
จารึกทีเ่ กาะสุมาตราก็พบมาก แตไมใชภาษาสันสกฤต เปนภาษามาเลยโบราณ ไดพบระฆังเหล็ก
ทีฮ่ อ งเตจนี ทรงสงมาพระราชทานใหแกวดั ทีส่ รางใหมในเมืองโฟชิ ปจจุบนั อยทู วี่ ดั พระบรมธาตุไชยา
มีอกั ษรจีนจารึก แตลบเลือนจนอานไมออกแลว
จากการสำรวจขุดคนในแถบภาคใตของนักโบราณคดี หนวยศิลปากร พบแหลง
โบราณคดีสำคัญหลายแหง เฉพาะทีแ่ หลมโพธิใ์ นเขตตำบลพุมเรียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร
ธานี มีชมุ ชนโบราณอยรู มิ ทะเล มีทางน้ำเขาจนถึงบริเวณชุมชน ทัง้ แหลมโพธิแ์ ละไชยาโบราณ
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มีความสัมพันธทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยางแยกกันไมออก นับเนือ่ งอยใู นบริเวณเมือง
เดียวกัน แหลมโพธิ์ เปนสถานีการคามีชาวตางประเทศเขามาพักพิง
โบราณวัตถุทสี่ ำรวจพบบริเวณแหลมโพธิ์ มีภาชนะดินเผาเคลือบ สมัยราชวงศถงั ชวง
พ.ศ. ๑๔๐๐-๑๕๐๐ เครือ่ งแกวและภาชนะของพวกอาหรับ ลูกปดนานาชนิด เปนหลักฐานสำคัญ
ทีแ่ สดงใหเห็นวา กลมุ ชนทีช่ มุ ชนไชยาโบราณ มีการติดตอกับโลกภายนอกทางทะเล ทัง้ ชาวจีน
อินเดีย และพวกอาหรับ ซึง่ เขามาติดตอคาขายทีแ่ หลงสถานีการคาแหลมโพธิ์ เมืองไชยาเปนเมือง
ชายทะเล ทีส่ ำคัญ บริเวณตัวเมืองเปนสันทรายยาวจากเหนือจดใต มีลำคลองไชยาผานกลาง
สันทราย ไปทางตะวันออกเฉียงใตออกสทู ะเล บริเวณกลางเมืองมีศาสนสถานขนาดใหญเรียงราย
เปนระยะ เจดียส ำคัญมีลกั ษณะเปนเจดียท รงปราสาทแบบศรีวชิ ยั โบราณวัตถุทพี่ บในบริเวณตัว
เมือง อยใู นสมัยทวารวดีและศรีวชิ ยั อาณาจักรศรีวชิ ยั นีม้ กี ารถกเถียงกันมากเหมือนอาณาจักร
สุวรรณภูมิ ผเู ขียนจึงตองกลาวยืนยันมาก
ดินแดนสยามในอดีต อยใู นแหลมอินโดจีนระหวางอิทธิพลอารยธรรมของจีนและอินเดีย
เชน เมืองนครปฐมโบราณ เมืองโบราณคูบวั จังหวัดราชบุรี เมืองโบราณอทู องจังหวัดสุพรรณบุรี
เมืองโบราณบานคูเมืองจังหวัดสิงหบรุ ี เมืองโบราณซับจำปาจังหวัดลพบุรี ทุกเมืองตัง้ อยรู มิ ทะเล
สูงกวาแนวชายฝง ทะเลขึน้ ไป แนวชายฝง ทะเลเดิมกินอาณาเขตเขาใกลเมืองเหลานี้ ทุกเมืองมี
ทางน้ำเขาออกตอกับฝง ทะเล มีคลองขุดเชือ่ มกับทางน้ำใชเปนเสนทางคมนาคมออกสทู ะเล ชุมชน
โบราณเหลานีม้ กี ารตัง้ ถิน่ ฐานแนนอนตัง้ แตระดับหมบู า นจนถึงเมืองหลวง มีความสัมพันธรวม
ตัวกัน มีการพัฒนาจากระดับหมบู า นเขาสรู ะดับทีม่ บี คุ คลเปนหัวหนาปกครองระดับผนู ำเจาของ
ทองถิน่ มีการติดตอกับสังคมภายนอกทัง้ ทางบกและทางทะเล รับอิทธิพลอารยธรรมอินเดีย นับ
ตัง้ แตราวพุทธศตวรรษที่ ๘ ลงมา กลมุ ชนชัน้ ผปู กครองเปนกลมุ ชนทีร่ หู นังสือ ไดเรียนรศู ลิ ปวิทยา
การภายนอก และมีนกั ปราชญผเู ชีย่ วชาญจากภายนอก เขามาเปนทีป่ รึกษาและสรางเสริมทำให
เกิดการปกครองตลอดจนประเพณีพธิ กี รรม จากการขุดคนแหลงโบราณคดี ตามแนวชายฝง ทะเล
เกาในบริเวณภาคกลาง แสดงใหเห็นหลักฐานวา ชวงระยะเวลานัน้ ระดับน้ำทะเลสูงกวาปจจุบนั
พืน้ ทีห่ ลายจังหวัดในปจจุบนั ของภาคกลางอยใู ตทอ งทะเล
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ภาษาอินเดียนัน้ ไดปรากฏในดินแดนสยามตัง้ แตโบราณกาล กอนยุคประวัตศิ าสตร
โดยบรรพชนในยุคนัน้ ไดใชตงั้ ชือ่ บานเมือง และใชถอ ยคำภาษาของชาวอินเดียผสมกับภาษาไทย
ในยุคนัน้ พูดจาสนทนาสือ่ สารกัน ปรากฏมาจนถึงปจจุบนั เปนภาษาทีช่ าวอินเดียไดนำมา
ใชแลวประชาชนในดินแดนแหงนีร้ บั มาใชผสมกับภาษาไทยทีใ่ ชในยุคนัน้ สืบตอมา
สาเหตุทภี่ าษาอินเดียถูกนำมาใชในดินแดนสยามนี้ ก็เพราะในสมัยโบราณ ประเทศ
อินเดียมีความเจริญทางอารยธรรมสูง ไดมกี ารเผยแพรออกสปู ระเทศขางเคียง ทัง้ ทางทะเลและ
ทางบก ชาวอินเดียในสมัยโบราณเปนนักเดินเรือทะเลทีเ่ กงกลา เปนนักการคาทีส่ ามารถ มีอทิ ธิพล
ควบคุมตลาดการคาขายในแดนไกล พวกพอคาวานิชทีเ่ ดินทางไปมาคาขาย เมือ่ ถึงบานเมืองใด
ก็หยุดพักอาศัยชวงระยะเวลาหนึง่ ในเมืองนัน้ ไดนำสิง่ แปลกใหมอนั มีอยใู นประเทศของตนบอก
เลาถายทอดสชู นพืน้ เมืองในแตละทองถิน่ ทำใหสงั คมในทองถิน่ นัน้ มีการพัฒนาเปลีย่ นแปลง
ไปสคู วามเจริญยุคใหม
การเขามาในดินแดนสยามของพวกชาวอินเดียนัน้ จากหลักฐานทางโบราณคดีทปี่ รากฏ
อยใู นปจจุบนั ก็อยใู นราวหลังสมัยพระเจาอโศกมหาราช ประมาณ พ.ศ. ๓๐๐-๘๐๐ หลักฐาน
ดานอักษรศาสตรทปี่ รากฏอยู ก็คอื ชือ่ บานเมืองในดินแดนนีท้ ใี่ ชเรียกชือ่ เมืองในสมัยนัน้ ๆ เชน
สุวรรณภูมิ ทวารวดี ศรีวิชัย และไดใชในสมัยตอมา เชน ตามพรลิงค นครศรีธรรมราช
หริภญ
ุ ชัย สุโขทัย อยุธยา ธนบุรี รัตนโกสินทร ชัยนาท นนทบุรี ปทุมธานี ราชบุรี เพชรบุรี
สมุทรปราการ ศัพทภาษาบาลีและสันสกฤตไดถกู นำมาใชในภาษาไทย จนชาวไทยเขาใจวาเปน
ภาษาไทยไปแลว จากยุคกอนประวัตศิ าสตรชาติไทยจนเขาสยู คุ ประวัตศิ าสตร
ในยุคแรก พวกชาวอินเดียไดเขามาคาขายแลกเปลีย่ นซือ้ สินคาพืน้ เมือง นอกจากเขา
มาคาขายแลกเปลีย่ นสินคายังนำอารยธรรมอินเดีย โดยเฉพาะอักษรศาสตร เขามาเผยแพรแก
บรรดาหัวหนาเผาหัวหนาตระกูลหรือเจาผปู กครอง พระสงฆในพระพุทธศาสนา ไดนำคติความ
เชือ่ ทางศาสนาเขามาเผยแพร ภาษาบาลีทใี่ ชในพระพุทธศาสนาเถรวาท ภาษาสันสกฤตทีใ่ ชใน
ศาสนาพราหมณและพระพุทธศาสนามหายาน ไดถกู นำมาใชเปนชือ่ บานเมืองในดินแดนนี้ พระ
นามของพระมหากษัตริย ก็ถกู ขนานขึน้ ดวยภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต ภาษาและอักษรของ
อินเดียแพรเขามา เปนแมบทและแบบแผนของความเจริญทางอักษรศาสตร ในดินแดนนี้
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ในดินแดนสยามโบราณ มีกลมุ ชนมากพวกมากสาขา เปนชนชาติทอี่ พยพเคลือ่ นยาย
ถิน่ ฐานจากทีอ่ นื่ มาผสมกับชนชาติทอี่ ยอู าศัยมาแตเดิม ชนชาติทอี่ พยพมามีภาษาพูดเปนของตนเอง
แลวมาผสมผสานกับภาษาของชนชาติเจาถิน่ เนือ่ งจากอยใู กลและไดตดิ ตอกับขอม ทำใหมภี าษา
ขอมปะปนอยบู า ง ดินแดนขอมแตเดิมในสมัยฟูนนั ไดเชิญพราหมณโกณฑัญญะเปนกษัตริย ใน
ราว พ.ศ. ๙๐๐ พระองคไดทรงจัดการทะนุบำรุงบานเมืองเปลีย่ นแปลงแบบแผนราชการเปน
ของอินเดีย มีเชือ้ สายสืบตอเปนวงศวรมัน เฉพาะชัยวรมันมีถงึ ๙ องค สมัยฟูนนั ใชอกั ษรที่
นำมาจากอินเดียฝายใตเรียกวาอักษรคฤนถหรืออักษรปลลวะ วงศวรมันไดแผเดชานุภาพเขามา
ในดินแดนสยาม ดังนัน้ อักษรและภาษาของอินเดียทีพ่ วกเขาใชกไ็ ดแพรเขามาดวย และยังได
รับคำราชาศัพทจากขอมมาใชในราชสำนักสยาม และไดรบั อิทธิพลการศึกษา ดานอารยธรรม
วัฒนธรรม อักษร ภาษา และศาสนา มาจากประเทศอินเดีย ภาษาสันสกฤตและภาษาบาลีเปน
ภาษาสำคัญทีใ่ ชเพือ่ สือ่ ความหมายกัน ในเรือ่ งลัทธิศาสนา และไดมกี ารจารึกบันทึกเหตุการณ
บนแผนศิลา ภาษาอินเดียซึง่ ไทยเรารับเอามาใชรองรับคำสอนในพระพุทธศาสนาใชผสมกับภาษา
ไทย ปจจุบนั อักษรทีป่ รากฏเปนหลักฐานอยเู รียกกันวา อักษรปลลวะบาง อักษรขอมโบราณบาง
อักษรมอญโบราณบาง จากอักษรโบราณนัน้ ไดววิ ฒ
ั นาการมาเปนอักษรธรรมเมืองเหนือ อักษรขอม
สมัยสุโขทัย อักษรธรรมอีสาน อักษรไทยของพอขุนรามคำแหงมหาราช แลวไดววิ ฒ
ั นาการมาเปน
อักษรไทยสมัยปจจุบนั ภาษาบาลีใชเปนเครือ่ งมือในการศึกษาหลักพระธรรมวินยั ทีบ่ นั ทึกอยใู นคัมภีร
พระพุทธศาสนา ภาษาสันสกฤตใชตดิ ตอสือ่ สารในราชอาณาจักร อักษรศาสตรอนิ เดียไดแผขยาย
เขามามีอทิ ธิพลในดินแดนสยามแตครัง้ โบราณกาล

⌫

การทีอ่ นิ เดียติดตอไปมากับดินแดนสยาม ทำใหมกี ารเรียกชือ่ เมืองตางๆ ในดินแดนนี้
เปนภาษาอินเดีย คือ สุวรรณภูมิ หรือสุวณ
ั ณทวีป ชาวอินเดียไดเดินทางเขามาติดตอคาขาย และ
เผยแพรอารยธรรมฝงรากมัน่ คง เห็นไดจากชือ่ เมือง อันเปนคำสืบเนือ่ งมาจากศาสนาพราหมณ
คำวา สุวรรณภูมิ เปนคำภาษาสันสกฤต สุวรรณ คือทอง ภูมิ คือแผนดิน สุวรรณภูมิ แผนดิน
ทอง บาลีเขียนวา สุวณฺณภูมิ สุวณฺณทีป พวกอินเดียทีม่ าคาขายเห็นวา ดินแดนนีอ้ ดุ มสมบูรณ
จึงตัง้ ชือ่ ใหวา สุวรรณภูมิ คือ แผนดินทอง
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สมัยสุวรรณภูมิ ยุคดึกดำบรรพมแี ตภาษาพูดสือ่ สารกันเองและสือ่ สารกับคนตางถิน่ ยัง
ไมมอี กั ษรเขียน เมือ่ ชาวอินเดียนำอักษรศาสตรมาเผยแพร ก็มกี ารสัง่ สอนภาษาอินเดียแบบมุขปาฐะ
แกประชาชน ในลักษณะพูดจาสนทนากันแลวชาวสุวรรณภูมไิ ดนำคำสันสกฤตมาใชแปลงเปน
คำไทย การเขียนนัน้ คงมีการเรียนการสอน แตไมมรี ปู แบบการเรียนทีใ่ ชคมั ภีรไ วยากรณ เพราะ
ยังไมมตี ำราไวยากรณในยุคนัน้ การเรียนเขียนในยุคทีช่ าวอินเดียนำภาษาศาสตรและอักษรศาสตร
เขามาสอนนัน้ ชนชาติไทยไดลอกแบบอักษรอินเดียมาใช ลอกแบบอักษรพราหมีครัง้ สมัยพระเจา
อโศก แตคงใชไมแพรหลายนัก คงรกู นั เฉพาะพระสงฆทคี่ งแกเรียนและชนชัน้ นำ จนกระทัง่ ถึง
ยุคราชวงศปล ลวะ ราชวงศนไี้ ดดดั แปลงอักษรพราหมีปรับปรุงใชสะดวกขึน้ เปนทีน่ ยิ มแพรหลาย
ราชวงศปล ลวะมีอำนาจยิง่ ใหญในอินเดียรงุ เรืองสูงสุดในราว พ.ศ. ๗๐๐ ตัวอักษรของราชวงศนี้
ไดเผยแพรเขามาในดินแดนสยาม ชาวสยามไดนำอักษรของราชวงศปล ลวะมาเปนตนแบบใชเขียน
ชาวสยามในยุคนัน้ จึงไดเรียนรแู ละอานอักษรอินเดียภาษาสันสกฤตไดเปนอยางดี และสามารถแปล
ออกเปนภาษาไทยสัง่ สอนพวกพืน้ เมืองได สวนคำใดทีภ่ าษาไทยยังไมพอใชหรือมีความหมายไมตรง
กับภาษาสันสกฤต ก็เริม่ ยืมคำภาษาสันสกฤตมาใช และนิยมยืมภาษาสันสกฤตมาใชมากมาย
จนกระทัง่ ทุกวันนี้ สวนภาษาบาลีเผยแพรเขามาภายหลัง
สมัยสุวรรณภูมิ หาจารึกยาก อาจจะมีการจารึกบนใบลานซึง่ ยอยสลายไปตามกาล แต
ยังไมนยิ มการจารึกบอกเหตุการณบนแผนศิลาทีค่ งทนถาวร จึงไมมหี ลักฐานตกทอดมาถึงปจจุบนั
จารึกทีป่ รากฏในดินแดนสยามนีเ้ กาสุด ประมาณ พ.ศ. ๑๑๐๐ เปนภาษาอินเดีย เมือ่ มีการติดตอ
กับชาวอินเดีย ในนสมัยทวารวดี

⌫⌫

สมัยทวารวดี มีหลักฐานการใชภาษาบาลี ในรูปจารึกจำนวน ๒๒ หลักตามหนังสือจารึก
ในประเทศไทย เปนจารึกหลักธรรมทัว่ ไป ๒๑ หลัก เปนจารึกคาถา เย ธมฺมา จำนวน ๒๐ กวา
หลัก จารึกคาถา เย ธมฺมา เปนการจารึกขอความทีม่ าจากคัมภีร ใชเปนธรรมเจดียเ คารพบูชา มี
จารึกภาษาบาลีเลาเหตุการณ ๑ หลัก มีจารึกภาษาสันสกฤตจำนวน ๓๓ หลัก เปนจารึกเลาเหตุ
การณเกือบทัง้ หมด ตามหนังสือจารึกในประเทศไทย ทีเ่ ปนจารึกบอกเหตุการณนนั้ แสดงใหเห็น
วาผบู นั ทึกมีความรภู าษาอินเดียคือภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต บงบอกใหทราบวาดินแดนนีม้ คี วาม
รภู าษาบาลีและภาษาสันสกฤต คือพระสงฆและประชาชนเรียนรภู าษาบาลีและภาษาสันสกฤต
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มีจารึกอันเปนหลักฐานผลงานของผมู คี วามรภู าษาบาลี อันชีใ้ หเห็นวา ในดินแดนไทย
สมัยทวารวดีมกี ารเรียนภาษาบาลี นัน่ คือ จารึกเนินสระบัว เปนจารึกบนแผนศิลาหินทรายสีเขียว
รูปใบเสมา จารึกดวยอักษรปลลวะ ภาษาบาลีและภาษาเขมร จารึกเมือ่ พ.ศ. ๑๓๐๔ พบทีเ่ นิน
สระบัว ตำบลโคกปป อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี จารึกคำสรรเสริญพระรัตนตรัย พรรณนา
พระพุทธคุณ ไมปรากฏในคัมภีรท งั้ หลาย ชีใ้ หเห็นวา ผแู ตงมีความรภู าษาบาลี การทีจ่ ะมีความรู
ภาษาบาลีกต็ อ งเรียน การทีจ่ ะเรียนได ก็ตอ งมีการสอน
จารึกสมัยทวารวดี ทีป่ รากฏเปนหลักฐานในปจจุบนั นัน้ มีทงั้ ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต
แบงเปน ๒ กลมุ คือ จารึกภาษาบาลีเปนจารึกเกีย่ วกับคำสอนทางพระพุทธศาสนาเปนลักษณะ
สิง่ ทีเ่ คารพบูชา ซึง่ อาจทำขึน้ โดยผสู อนศาสนาทีม่ าจากอินเดีย จารึกกลมุ ที่ ๒ เปนจารึกภาษา
สันสกฤตทีบ่ นั ทึกเรือ่ งราวตางๆ ในดินแดนนี้ ผทู บี่ นั ทึกตองเปนคนในดินแดนนีแ้ ละมีความรทู าง
ภาษาสันสกฤตจึงจะสามารถจารึกได คนพืน้ เมืองในดินแดนนีไ้ ดเรียนรภู าษาสันสกฤตจึงสามารถ
จารึกบันทึกเรือ่ งราวในครัง้ นัน้ ได เชนจารึกหลักทีแ่ สดงการพรรณนาคุณพระรัตนตรัยชักชวน
สรรเสริญพระพุทธคุณพระธรรมคุณ ชักชวนใหเลือ่ มใสในพระสงฆและถวายไทยทานแดพระสงฆ
จารึกภาษาบาลีทบี่ อกเหตุการณในสมัยทวารวดีปรากฏเพียงหลักเดียว ภาษาอินเดียในสมัยทวาร
วดี ทีใ่ ชเปนทางการใชทงั้ ภาษาสันสกฤตและภาษาบาลี จารึกสมัยทวารวดีนแี้ หละ ทีไ่ มเคิล ไรท
แสดงความเห็นวา เปนจารึกทีช่ าวอินเดียมาเปนใหญครอบครองดินแดนสยามนีแ้ ลวใหทำจารึก
ภาษาของตนขึน้ มา ทานผอู า นพิจารณาดูเองจากจารึกภาษาอินเดียสมัยทวารวดี ไปจนถึงการใช
ภาษาอินเดียบันทึกเหตุการณสำคัญในสมัยรัตนโกสินทร

⌫⌫ 
ประมาณ พ.ศ. ๑๒๐๐ หลวงจีนอีจ้ งิ โดยสารเรือจากกวางตงุ มาถึงชิลโิ ฟชิ ใชเวลา
๒๐ วัน ทานบันทึกจดหมายเหตุไววา ภิกษุจนี ผตู อ งการจะเดินทางไปอินเดีย ควรจะพักอยทู ี่
โฟชิ สักปหรือสองป เพือ่ เรียนภาษาสันกฤตกอนจะเดินทางไปยังอินเดีย
ดินแดนศรีวชิ ยั มีจารึกทีเ่ ปนหลักฐานชีใ้ หเห็นวา มีการเรียนเขียนอานทางอักษรศาสตร
นัน่ คือ จารึกวัดมเหยงค เปนจารึกบนแผนศิลาสีดำ รูปสีเ่ หลีย่ ม จารึกดวยอักษรปลลวะ ภาษา
สันสกฤต เปนจารึกในชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ซึง่ เปนยุคของอาณาจักรทวารวดี เกากวาจารึก
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เนินสระบัว พบเมือ่ ประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๖ แตปรากฏในดินแดนศรีวชิ ยั คือพบทีว่ ดั มเหยงค จังหวัด
นครศรีธรรมราช
ศิลาจารึกหลักนี้ สวนตนและสวนปลายหักหายไป คงเหลือแตสว นกลาง ดังนัน้ เนือ้ หา
ของเรือ่ งในจารึกจึงขาดหายไปเปนชวงๆ ไมตดิ ตอกัน สรุปไดเพียงสัน้ ๆ วาเปนคำกลาวถึงระเบียบ
หรือแบบแผนในการปฏิบตั ธิ รรมอยางใดอยางหนึง่ มีขอ ความทีท่ ำใหทราบวามีการศึกษาทางอักษร
ศาสตร คือ สหมษีปตฺรารฺปปฺ ณํ เลขนมฺ การเขียนหนังสือ จำหนายน้ำหมึกกับแผนสำหรับเขียน
จากขอความในจารึกนี้ บรรทัดที่ ๓ คำวา “สหมษีปตฺรารฺปปฺ ณํ เลขนมฺ” ทีแ่ ปลวา “การ
เขียนหนังสือ จำหนายน้ำหมึกกับแผนสำหรับเขียน” นัน้ ของ ๓ สิง่ คือ มษี ปตฺร เลขน เปน
อุปกรณเครือ่ งเขียน มษี คือเขมาไฟ ใชผสมน้ำมันแลวเอาผาชุบทาใบลาน คือ ปตฺร ทีใ่ ช เลขนะ
คือเหล็กจารเขียนเปนรอย มษี คือเขมาไฟทีผ่ สมน้ำมันจะฝงลงในรอยเหล็กจาร จากนัน้ ก็ใชทราย
ขัดใบลานเสร็จแลวจะปรากฏเสนอักษรทีจ่ าร มษี นัน้ เปนภาษาสันสกฤตภาษาบาลีเขียน มสิ ปตฺร
ใบไม ซึง่ สวนมากนิยมใชใบลาน ปตฺร เปนภาษาสันสกฤต ภาษาบาลีเขียน ปตฺต ใชวา ปณฺณ
บาง เลขน พจนานุกรมทัง้ บาลีและสันสกฤตเขียน ลิขน คือการเขียน การขีด รอยเขียน รอยขีด
ลายมือ สิง่ ทีใ่ ชเขียน ใชวา เลข บาง เลขฺย บาง แปลวา สิว่ ก็ได หมายถึงเหล็กจาร ในคัมภีร
อรรถกถาพระวินยั ตอนทีอ่ ธิบายการเขียนหนังสือชักชวนใหผอู นื่ ฆาตัวตาย ไดแสดงวิธเี ขียนโดย
ใชอปุ กรณการเขียนไว เปนกระบวนการเขียนหนังสือลงบนใบลาน จากหลักฐานบนศิลาจารึก ซึง่
เปนจารึกในพุทธศตวรรษที่ ๑๒ ทำใหทราบวา ทัง้ ในสมัยทวารวดีและในสมัยศรีวชิ ยั มีการเขียน
หนังสือบนใบลาน แตใบลานทีใ่ ชเขียนนัน้ เปนวัสดุทยี่ อ ยสลายไปตามกาล จึงไมเหลือตกทอด
มาถึงปจจุบนั คงเหลืออยแู ตศลิ าจารึก
จากขอมูลทีผ่ เู ขียนนำเสนอนีท้ ำใหทราบวา วิถชี วี ติ ของคนไทยโบราณ นำภาษาทีใ่ ชใน
ศาสนาพราหมณและพระพุทธศาสนาของอินเดียมาใช ชนชัน้ ปกครองก็ใชคำเรียกแบบอินเดีย คือ
ราชา ชนชัน้ ทีถ่ กู ปกครองก็ใชคำเรียกวา ราชภัฏ หรือขาราชการ ใชคำไทยผสมคำบาลีสนั สกฤต
เชน อำมาตย มหาอำมาตย พระยามหาอำมาตย เสวก ปจจุบนั ใชแตราชภัฏ หรือขาราชการ
เทานัน้
จากจารึกและเอกสารจดหมายเหตุของหลวงจีนอีจ้ งิ และจารึกระบุอปุ กรณเครือ่ งเขียน
ทำใหทราบวา มีการเรียนภาษาสันสกฤต และสันนิษฐานวา มีการเรียนภาษาบาลีดว ย สมัยทวาร
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วดีและสมัยศรีวชิ ยั มีจารึกหลักฐานเกีย่ วกับภาษาสันสกฤตและภาษาบาลีจำนวนมาก แสดงให
เห็นวาผบู นั ทึกมีความรภู าษาสันสกฤตและภาษาบาลี บงบอกใหทราบวาดินแดนนีม้ คี วามรภู าษา
สันสกฤตและภาษาบาลี มีการทีพ่ ระสงฆเรียนภาษาสันสกฤตและภาษาบาลี เพราะพระสงฆเปน
ผนู ำทางความรอู กั ษรศาสตร ซึง่ สืบตอความเปนผนู ำมาจนถึงยุคประวัตศิ าสตร คือยุคสุโขทัย
ผเู ขียนสันนิษฐานวา ทีด่ นิ แดนสยามมีจารึกภาษาสันสกฤตจำนวนมาก ก็เพราะชาว
อินเดียทีเ่ ดินทางมาคาขาย มาสัง่ สอน เปนชนชัน้ สูง เชนเปนชนชัน้ วรรณะแพศย เปนชนชัน้
วรรณะพราหมณ ใชภาษาสันสกฤตกลมุ หนึง่ และมีพระสงฆในฝายพระพุทธศาสนามหายาน
เขามาเผยแผทใี่ ชภาษาสันสกฤต จึงไดสงั่ สอนภาษาสันสกฤตแกประชาชนในดินแดนนี้ ทีม่ จี ารึก
ภาษาบาลีกเ็ พราะมีพระสงฆในฝายพระพุทธศาสนาเถรวาททีใ่ ชภาษาบาลีเขามาเผยแผพระพุทธ
ศาสนา การทีด่ นิ แดนสยามโบราณมีจารึกภาษาอินเดีย มิใชวา ประชาชนในสมัยนัน้ จะตอง
พูดจาสนทนากันดวยภาษาอินเดีย เพราะในปจจุบนั ประชาชนชาวไทย พูดภาษาไทย เขียนภาษา
ไทย แตกน็ ยิ มใชภาษาอินเดีย ทีเ่ ปนภาษาจากพระพุทธศาสนา ในการเขียนบันทึกเหตุการณสำคัญ
ผเู ขียนเขาใจวา ประชาชนในสมัยนัน้ ใชภาษาอินเดียเปนภาษากลางในการติดตอกัน คงจะมิได
จารึกบนแผนศิลาเทานัน้ ตองมีการเขียนลงบนวัสดุสอื่ สารกัน แตวสั ดุเหลานัน้ ยอยสลายไปหมด
ไมคงทนถาวรเหมือนแผนศิลาทีต่ กทอดมาถึงปจจุบนั การใชภาษาอินเดียติดตอสือ่ สารกัน เคยมี
มาแลว เชนทีพ่ ระสงฆนกิ ายเถรวาท ในศรีลงั กา พมา สยาม ใชภาษาบาลีตดิ ตอสือ่ สารกัน ใน
สมัยทีพ่ ระพุทธศาสนาเถรวาทรงุ เรืองในศรีลงั กา ชวง พ.ศ. ๑๗๐๐-๑๙๐๐ ซึง่ เหมือนในปจจุบนั
ทีน่ ยิ มใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางติดตอสือ่ สารกันทัว่ โลก

⌫⌦
สมัยทวารวดี สมัยศรีวชิ ยั สมัยสุโขทัย สมัยลานนาไทย ตรงกับสมัยสุโขทัย คาบเกีย่ ว
กับสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนตน สมัยอยุธยา สมัยกรุงธนบุรี สมัยกรุงรัตนโกสินทร การศึกษาดาน
ภาษา มีการศึกษาภาษาบาลี ซึง่ เปนภาษาอินเดียทีใ่ ชบนั ทึกคำสัง่ สอนทางพระพุทธศาสนา ดังนัน้
ภาษาอินเดียจึงมีอทิ ธิพลในดินแดนสยามประเทศมาตลอด จารึกสมัยทวารวดีสมัยศรีวชิ ยั ใชภาษา
สันสกฤตมาก ใชภาษาบาลีรองลงมา จารึกสมัยสุโขทัยลงมาถึงรัตนโกสินทร ไมคอ ยมีภาษาสันสกฤต
มีแตภาษาบาลี ภาษาสันสกฤตถูกนำมาใชผสมกับภาษาไทยพูดจาสนทนากันและใชเขียนภาษาไทย
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ในชีวติ ประจำวัน
จารึกภาษาอินเดีย ทีไ่ มเคิล ไรท ใชเปนเครือ่ งมือศึกษาแลวแสดงความเห็นเปนจารึก
สมัยทวารวดี ผเู ขียนขอกลาวถึงเฉพาะจารึกภาษาอินเดียทีบ่ นั ทึกเหตุการณสำคัญ จารึกภาษาอินเดีย
เนือ้ ความแสดงหลักธรรม ผศู กึ ษากำหนดไดวา พระภิกษุในพระพุทธศาสนาเปนผมู สี ว นเกีย่ วของ
พระสงฆในพระพุทธศาสนาเถรวาท ตองใชภาษาอินเดียทีเ่ ปนภาษาบาลีอยแู ลว เปนชนพืน้ เมือง
ก็ได ไมมขี อ สงสัย จารึกขอธรรมในสมัยทวารวดี มีเปนจำนวนมาก เชนจารึกคาถา เย ธมฺมา ที่
คนพบมีจำนวน ๕๐ หลัก มีจารึกภาษาอินเดียทีก่ ำหนดไดแนนอนวา ชนพืน้ เมืองเปนผจู ารึก
จารึกภาษาบาลีเนือ้ ความแสดงเหตุการณ เชน จารึกทีพ่ ระเจาสรรพสิทธิแหงนคร
หริภญ
ุ ชัยโปรดใหสราง ในชวง พ.ศ. ๑๖๑๐-๑๖๔๑ วิธจี ารึกมีลกั ษณะทีไ่ ดรบั อิทธิพลจากอินเดีย
แสดงเรือ่ งทีพ่ ระเจาสรรพสิทธิทรงสรางกุฏิ เสนาสนะ ถวายสงฆ ทรงใหจารคัมภีรพ ระไตรปฎก
บนใบลานจำนวนหลายผูก
นอกจากนีย้ งั มีจารึกภาษาบาลีแสดงเหตุการณ ทีเ่ ปนไปในบานเมืองของพระมหากษัตริย
ชาวสยาม ชวงสมัยศรีวชิ ยั ถึงสมัยสุโขทัย คือจารึกภาษาบาลีระบุ พ.ศ. ๑๗๑๐ แสดงเรือ่ งที่
พระเจาศรีธรรมาโศก แหงนครศรีธรรมราชไดทรงสงสาสนถงึ พระเจาสุนตั ตแหงธานยนคร มีจารึก
ภาษาสันสกฤต ชวง พ.ศ.๑๗๗๓ แสดงเรือ่ งทีพ่ ระเจาจันทรภาณุศรีธรรมราช ครองเมืองตามพรลิงค
หรือนครศรีธรรมราช จารึกวัดปามะมวงอักษรขอมภาษาบาลี ชวง พ.ศ. ๑๙๐๕ แสดงเรือ่ งที่
พระมหาธรรมาราชลิไท รับสัง่ ใหราชบัณฑิตไปอาราธนาพระมหาสามีสงั ฆราช จากนครพันมา
จำพรรษาทีว่ ดั ปามะมวง จารึกภาษาบาลี ชวง พ.ศ. ๑๙๔๒ แสดงเรือ่ งกวีราชบัณฑิตศรีธรรมไตรโลก
เปนผมู คี วามรสู อนธรรมพระราชเทวีศรีจฬุ าลักษณ นอกจากจารึกภาษาบาลีบนแผนศิลา ยังมีการ
แตงภาษาบาลีจารบนใบลานเรือ่ งจามเทวีวงศ แสดงเหตุการณเรือ่ งพวกฤๅษีสรางนครหริภญ
ุ ชัย
แลวเชิญพระนางจามเทวีมาครองเมือง พระโพธิรงั สี เปนผแู ตงในชวง พ.ศ. ๑๙๔๕-๑๙๗๕
ตอมาใน พ.ศ. ๒๐๖๐ พระรัตนปญญา ไดแตงภาษาบาลีเรือ่ งชินกาลมาลีแสดงประวัตศิ าสตร
ลานนา ซึง่ ในสมัยนัน้ มีภาษาไทยเหนือ มีอกั ษรไทยใชเขียนหนังสือไทยแลว แตดว ยอิทธิพลแหง
ภาษาทางพระพุทธศาสนา จึงยังมีการใหภาษาอินเดีย คือภาษาบาลีบนั ทึกเหตุการณบา นเมือง แม
ผแู ตงจารลงบนใบลาน จะเปนชาวไทยก็ตาม
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สมัยกรุงศรีอยุธยา มีจารึกภาษาบาลีบนลานเงิน ระหวาง พ.ศ.๑๙๓๘-๑๙๕๒ แสดงเรือ่ ง
ทีส่ ริ นิ นั ทบัณฑิต(ไมใชชอื่ ตัวทีเ่ ปนภาษาไทยสมัยอยุธยา)สรางพระพุทธรูปดีบกุ ๑ หมืน่ องค จารึก
ภาษาบาลีระหวาง พ.ศ. ๒๑๑๒-๒๑๓๓ แสดงเรือ่ งทีพ่ ระราชาธิราชแหงอโยธยาโปรดเกลาให
ปฏิสงั ขรณพระเจดียท พี่ ระมหาจักรพรรดิทรงสรางไว สมัยอยุธยา คงมีการแตงภาษาบาลีแสดง
เหตุการณบา นเมืองลงบนใบลาน แตถกู ภัยจากสงครามจึงไมเหลือหลักฐานมาถึงปจจุบนั
สมัยรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๓๓๒ สมเด็จพระวันรัตน ไดแตงภาษาบาลีเรือ่ งสังคีตยิ วงศ
แสดงเรือ่ งการสังคายนาในสมัยรัชกาลที่ ๑ ปจจุบนั ไดจดั พิมพเปนเลมหนังสือภาษาบาลี มีแปล
ภาษาไทยดวย นอกจากนีส้ มเด็จพระวันรัตน ยังไดแตงมหายุทธการวงศแสดงพงศาวดารมอญ
และจุลยุทธการวงศแสดงพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาเมือ่ พ.ศ. ๒๓๔๐ สมัยรัชกาลที่ ๑-๒ ไมมี
หลักฐานศิลาจารึก มีจารึกภาษาบาลี ทีส่ รางขึน้ ในสมัยรัชกาลที่ ๓ ระหวาง พ.ศ. ๒๓๖๗-๒๓๙๔
พระวชิรญาณ (รัชกาลที่ ๔ สมัยทรงผนวชอย)ู เปนผจู ารึก แสดงเรือ่ งทีพ่ ระราชเทวีบญ
ุ รอด
อัครมเหสีของพระเจาอยหู วั มหิศรสุนทรหรือรัชกาลที่ ๒ ทรงสรางศาลาทีพ่ กั ทีว่ ดั บวร จารึก
ภาษาบาลีอกั ษรขอมทีเ่ ขาเตา วัดประยูรวงศาวาส จารึกในสมัยรัชกาลที่ ๔ พ.ศ. ๒๔๒๘ แสดง
เรือ่ งทีส่ มเด็จเจาพระยามหาประยูรวงศ ไดสรางวัดประยูรวงศ
สมัยรัชกาลที่ ๔ มีการใชภาษาอินเดีย คือ ภาษาบาลีซงึ่ มิใชเปนภาษาพูดจาสนทนา
สือ่ สารติดตอในสมัยนัน้ แตเปนภาษาทางศาสนาจารึกเรือ่ งสำคัญ เปนพระราชนิพนธในรัชกาล
ที่ ๔ บันทึกไวเปนภาษาบาลีแปลไทยจำนวน ๖๑๙ หนา เหตุการณในพระราชวงศ เชน เวลา
พระองคทรงพระราชทานพระนามพระโอรสพระธิดา พระองคจะทรงแตงเปนภาษาบาลี และมี
การใชภาษาบาลีสอื่ สารติดตอบาง เชนทีท่ รงสงพระราชสาสนไปประเทศศรีลงั กา ทรงแตงเปน
ภาษาบาลีพระราชทานไป เหตุการณทสี่ ำคัญ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยหู วั รัชกาลที่ ๔
กอนทีจ่ ะสิน้ พระชนม ๑ วัน พระองคทรงรวู า อาการประชวรของพระองคเห็นจะไมคลาย ไดมี
รับสัง่ ใหพระศรีสนุ ทรโวหารเขาเฝา ใหหาสมุดดินสอมารับสัง่ ใหเขียนภาษาบาลีลาพระสงฆ ทรง
เปนภาษาบาลีจนจบ ภาษาอินเดียทีเ่ ปนภาษาบาลี พระราชนิพนธในรัชกาลที่ ๔ นี้ แมจะมิได
จารึกไวบนแผนศิลา แตไดใชกระดาษเขียนแลวคัดลอกมาพิมพเปนเลมหนังสือปรากฏอยู ถาจะมี
ผมู าศึกษาแลวเห็นวา เปนภาษาทีช่ าวอินเดียเขียนหรือจารึกไว อยางทีไ่ มเคิล ไรท เขาใจวา จารึก
ภาษาสันสกฤตสมัยทวารวดีเปนจารึกทีช่ าวอินเดียมาจารึกไว ชาวไทยปจจุบนั จะรสู กึ อยางไร
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ชาวสยามในอดีต ไมมคี วามรทู างอักษรศาสตรเลยหรืออยางไร เขียนหรือจารึกภาษาศาสนาแบบ
สมัยรัตนโกสินทรบา งไมไดเลยหรืออยางไร จะถามไมเคิล ไรท ก็ไมได คิดเรือ่ งนีช้ า ไปหนอย
ไมเคิล ไรท ตายไปเสียกอน
นอกจากนี้ ในสมัยรัตนโกสินทร รัชกาลปจจุบนั ครัง้ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยหู วั
ภูมพิ ลอดุลยเดชทรงผนวช ไดมกี ารจารึกพระฉายาบัตรเปนภาษาบาลีอกั ษรขอม และยังมีภาษา
อินเดีย คือภาษาบาลีทใี่ ชจารึกประวัตศิ าสตรของราชวงศจกั รี เปนจารึกเหตุการณสำคัญในประเทศ
ไทยดวยภาษาบาลี ชิน้ ลาสุด เปนจารึกภาษาบาลีทแี่ ตงเปนคำฉันทภาษาบาลี เทิดพระเกียรติ
พระบรมราชจักรีวงศ สมโภชกรุงรัตนโกสินทร ๒๐๐ ป แสดงเรือ่ งการสรางกรุงรัตนโกสินทร

⌫⌫ 
ภาษาอินเดีย ทีช่ นชัน้ ผนู ำในดินแดนนีใ้ ชบนั ทึกเหตุการณสำคัญจะเขียนถูกตองตามหลัก
ภาษา แตไมใชชาวอินเดียอยางทีไ่ มเคิล ไรท แสดงความเห็น ภาษาอินเดียทีช่ าวไทยนำมาใช
สวนมากเปนภาษาสันสกฤต ทีอ่ อกเสียงและเขียนเปนภาษาบาลีนนั้ เนือ่ งจากบาลีกบั สันสกฤต
ออกเสียงและเขียนเหมือนกัน ในการนำมาใชนนั้ ไดมกี ารแผลงสระและพยัญชนะ คือ แปลงให
แปลกไปบาง ทีเ่ ปนภาษาสันสกฤตซึง่ มีการแผลง เชน ธรรม (ธรฺม) วิเคราะห (วิครฺ ห) บาลีเปน
วิคคฺ ห สัปดาห (สปฺตาห) บาลีเปน สตฺตาห ทีแ่ ผลงไมเห็นรูปทัง้ บาลีและสันสกฤต เชน วิเชียร
สันสกฤตเปน วชฺร บาลีเปน วชิร แตมาจากบาลีแผลงอิรเปนเอียร คำนีม้ กี ารแผลงเปน พชระ
(อานวา พดชะระ มีการเกณฑใหอานพชรวา พะชอนบาง) พัชระ เพชร ภาษาสันสกฤตที่
ไมแผลง เชน เกษตร (เกฺษตฺร) บาลีเปน เขต (เขตฺต) วัชร (วชฺร) บาลีสนั สกฤตออกเสียงและ
เขียนเหมือนกันทีน่ ำมาใชในภาษาไทย เชน โมทนา โมหะ รูป โรค โลภะ โลหะ โลหิต วิชยั วิจยั
เวทนา นาม ทีห่ มายถึงชือ่ สวนทีห่ มายถึงนามในขันธ ๕ สันสกฤตใช นามนฺ นอกจากนำภาษา
อินเดียมาใชโดดๆ แลวยังมีการนำมาผสมกับภาษาไทยแลวใชเปลีย่ นความหมายจากภาษาอินเดีย
ขอนำมาใหพจิ ารณาหนึง่ ศัพท คือคำวา โรงพยาบาล โรงเปนภาษาไทย หมายถึงสิง่ ปลูกสรางทีม่ ี
หลังคาคลุม พยาบาล แยกศัพทแบบนักบาลีกเ็ ปน วย+ปาล วย ในทีน่ นี้ า จะหมายถึงความเสือ่ ม
คือความเจ็บไข ปาล เปนบาลีและสันสกฤต หมายถึงเลีย้ ง, รักษา, ปกครอง โรงพยาบาล อาจ
หมายถึงสถานทีเ่ ลีย้ งไข รักษา ตามความหมายในบาลีสนั สกฤต หมายถึงรักษาเอาไว คือรักษาไว
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ไมใหหายไข พยาบาล แผลงวยเปนพย พยาปาล อาจมาจากคำวา พยาปาร ทีห่ มายถึงความ
ขวนขวาย ก็ได คือขวนขวายดูแลคนไข แผลง ร เปน ล
สถานทีบ่ ำบัดโรค ในคัมภีรพ บแหงเดียวในอรรถกถาอังคุตตรนิกาย ใชคำวา อาโรคฺย
สาลา ตามทีฎ่ กี าอธิบาย หมายถึง อโรคภาวกรณตฺถาย กตสาลา คือโรงเรือนทีส่ รางไวเพือ่ ประโยชน
แกการกระทำใหไมมโี รค คำวา อาโรคฺยสาลา ใชมากในสมัยพระเจาอโศกมหาราช ทีบ่ ริเวณ
วัดอโสการาม ผเู ขียนไปเมือ่ ป ๒๕๔๔ มีปา ยปกเขียนดวยอักษรเทวนาครีและอักษรโรมันบอก
สถานที่ อโรคยสาลา ในดินแดนสยามจารึกสมัยทวารวดี ก็ใช อโรคยสาลา และมีใชคำวา สุขศาลา
เปนสถานีอนามัย สถานบริการสาธารณสุขทีไ่ มมแี พทยประจำ ใหบริการสาธารณสุขทุกสาขา และ
สงเสริมปองกันดานอนามัยแกประชาชนในระดับตำบลและหมบู า น สุขศาลา นาจะปรับปรุง
มาจาก อโรคยสาลา ยังไมทราบวา มีววิ ฒ
ั นาการมาเปนโรงพยาบาลอยางไร
คำวา โรงพยาบาล นีผ้ อู า นอยาไดถอื เอาความหมายในภาษาบาลีสนั สกฤต เพราะชาว
ไทยนำถอยคำภาษาอินเดียมาใชโดยเปลีย่ นความหมายใหม คือ โรงพยาบาล หมายถึงสถานทีใ่ ห
บริการเกีย่ วกับสุขภาพอนามัย ทัง้ ตรวจ รักษา และปองกันโรคใหแกประชาชน และมีเตียงสำหรับ
รับคนไขเขาพักรักษาตัว ภาษาอินเดียทีใ่ ชผสมภาษาไทยเขียนหนังสือนัน้ มีแทรกอยคู ำตอคำ หนังสือ
ทีไ่ มเกีย่ วกับทางพระพุทธศาสนา มีถอ ยคำทีม่ าจากภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตทุกบรรทัด ผมู ี
พืน้ ฐานทางภาษาบาลี เมือ่ อานหนังสือทัว่ ไปกำหนดพิจารณาถอยคำทีใ่ ชในหนังสือก็จะทราบเอง


ดินแดนสยามในอดีต มีพวกชาวอินเดียไปมาติดตอไดนำความรทู างอักษรศาสตรมาเผย
แพร พวกพราหมณมาสอนภาษาสันสกฤตประชาชนระดับผนู ำและรองลงมา จนมีความรใู นภาษา
สันสกฤต เมือ่ พระพุทธศาสนาเถรวาททีใ่ ชภาษาบาลีเขามา พระสงฆในพระพุทธศาสนาก็ไดสอน
ภาษาบาลีประชาชน ประชาชนในยุคนัน้ ๆ ใชภาษาพืน้ เมืองพูดจาสนทนาติดตอกัน แตยงั ไมมี
อักษรเขียนเปนของตนเอง เมือ่ ไดเรียนรภู าษาของชาวอินเดีย จึงใชอกั ษรของชาวอินเดีย เมือ่ ใช
อักษรอินเดียภาษาอินเดียก็ตดิ เขามา เมือ่ เริม่ มีการบันทึก จึงใชอกั ษรและภาษาอินเดีย คือสันสกฤต
กับบาลีบนั ทึกเรือ่ งตางๆ ทีเ่ ปนทางการ การทีม่ จี ารึกเปนภาษาสันสกฤตและภาษาบาลี ไมจำเปน
ทีป่ ระชาชนจะตองพูดภาษาสันสกฤตและภาษาบาลี คงพูดภาษาพืน้ เมือง แตมกี ารพูดภาษา
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พืน้ เมืองปนภาษาสันสกฤตและภาษาบาลีโดยนำถอยคำบางคำมาผสม ทีม่ จี ารึกภาษาสันสกฤต
ก็เพราะไดรบั นับถือศาสนาพราหมณ จึงไดมกี ารจารึกเหตุการณสำคัญเปนภาษาสันสกฤตซึง่ เปน
ภาษาทางศาสนาพราหมณ เมือ่ มีการจารึกหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาบาง จารึกเหตุการณสำคัญ
บาง จึงไดใชภาษาบาลีจารึก ประชาชนระดับผนู ำในดินแดนนีใ้ ชภาษาพืน้ เมืองของชาติตน แต
ใชภาษาและอักษรทางศาสนาจารึกเหตุการณสำคัญ ใชคำไทยผสมคำบาลีและสันสกฤต การศึกษา
ทางอักษรศาสตร ทางวรรณคดี ถอดรูปออกมาจากของอินเดีย โครงฉันท กาพย กลอน ภาษาไทย
พัฒนามาจากอินเดียทัง้ หมด ตัวหนังสือไทย ถอดรูปออกมาจากอักษรปลลวะของพวกอินเดีย หนังสือ
ไทยมีคำของอินเดียผสมอยทู กุ วรรคทุกตอน คำพูดทีก่ ำหนดขึน้ ใชเรียกชือ่ คน สัตว สิง่ ของ สถาน
ที่ บานเมือง ใชภาษาทีร่ บั มาจากอินเดีย มีคำจากสันสกฤตและบาลีทงั้ คำบาง แผลงของเขาบาง
ชาวไทยใชภาษาอินเดีย จนเขาใจวาเปนภาษาไทย ในวิถชี วี ติ ของชาวไทยปจจุบนั ชาวไทยใชภาษา
ตัง้ ชือ่ ของตน ใชตงั้ ชือ่ สถานที่ ใชเรียกสิง่ ของ ความเปนไปในการใชภาษาอินเดียทีช่ าวไทยทราบ
กันอยใู นปจจุบนั ชาวไทยพูดภาษาไทย แตชาวไทยนิยมฟงภาษาอินเดีย คือ ฟงพระสงฆสวดสาธยาย
ภาษาบาลี อวยพรเปนภาษาอินเดียโบราณ คือภาษาบาลี ผเู ขียนเอง ก็เปนชาวไทยทีพ่ ดู เขียนภาษา
ไทย แตกไ็ ดทำงานทีเ่ ปนเอกสารตีพมิ พเปนทางการทีเ่ ปนภาษาอินเดียโบราณ นัน่ คือ ผเู ขียนตรวจ
ชำระจัดพิมพคมั ภีรอ รรถกถาฎีกาภาษาบาลี รวมดำเนินการจัดพิมพเสร็จแลว ๑๐๐ กวาเลม
ในสมัยทีป่ ระเทศไทยมีภาษาของชนชาวไทยใชตดิ ตอสือ่ สารกัน ก็ยงั นิยมใชภาษาทาง
ศาสนาจารึกเหตุการณทสี่ ำคัญ ซึง่ มีอยเู ปนจำนวนมาก ทานผคู งแกเรียนทัง้ หลายพิจารณาเองวา
ความเห็นของไมเคิล ไรท นักประวัตศิ าสตรชาติตะวันตกจริงหรือไม ผสู นใจนอกจากทีป่ รากฏใน
บทความนี้ ศึกษาไดจากหนังสือทีผ่ เู ขียนใชประกอบการเรียบเรียงตามทีป่ รากฏ
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