การศึกษาประวัติและความหมายของคําบาลีและสันสกฤตทีปรากฏในภาษาไทย
อํานาจ ปั กษาสุข
ภาษาบาลีสนั สกฤตเข้ ามามีบทบาทในภาษาไทยมาช้ านาน กล่าวคือคนไทยยืมคําบาลี
สันสกฤตมาใช้ ในด้ านต่าง ๆ ตังแต่ครังอดีตจนเกิดความผูกพัน บางครังเข้ าใจว่าคําบาลีสนั สกฤตที
ยืมมาใช้ นนเป็
ั นคําไทยไปแล้ วก็มี ด้ วยเหตุนีจึงเกิดมีการศึกษาประวัติและความหมายของคําบาลี
สันสกฤตขึน โดยการศึกษาดังกล่าวจําเป็ นต้ องใช้ ความรู้ในหลาย ๆ ด้ านมาประกอบกัน เพือให้
เกิดความเข้ าใจในคําบาลีสนั สกฤตทีปรากฏในภาษาไทยได้ ดียิงขึน ดังนี
๑. การศึกษาประวัติและความหมายของคําบาลีและสันสกฤตต้ องมีความรู้เกียวกับภาษา
บาลีสนั สกฤต คือรูปแบบการแผลงคํา และการกลายเสียงของคํา รูปแบบการแผลงคําจะแสดงให้
เห็นลักษณะต่าง ๆ ของการนําคําบาลีและสันสกฤตมาใช้ ในภาษาไทย เช่น คําว่า “มโน” เป็ นคํายืม
ทีอยู่ในรูปของการแจกรูปวิภตั ติทีหนึง เอกพจน์ “มนัส” แจกรูปวิภตั ติทีสีและหก เอกพจน์ “มน” รูป
บทอาลปนะ เอกพจน์ หรื อคําว่า “คช” ทีหมายถึงช้ าง ไทยลากเสียงสระท้ ายคําเป็ น “คชา” และ
สมาสกับ “อินทร” เป็ น “คชินทร” หรื อ ”คเชนทร” เป็ นต้ น ลักษณะการแผลงคําต่าง ๆ เหล่านีพบ
มากในการแต่งวรรณคดี โดยกวีนิยมนํามาใช้ เพือให้ เกิดการหลากคําและเข้ าสัมผัส ดังนันการมี
ความรู้เกียวกับรูปแบบการแผลงคําดังกล่าวจึงเป็ นประโยชน์ในการศึกษาประวัติและความหมาย
ของคํา บาลี และสัน สกฤต โดยจะทํ า ให้ ทราบความหมายและที มาหรื อรากศัพท์ ของคํา บาลี
สันสกฤตได้ ไม่ยาก
นอกจากนีผู้ศึกษาประวัติและความหมายของคําบาลีและสันสกฤตต้ องเรี ยนรู้หลักหรื อ
วิธีการแผลงคําของกวีไทยด้ วย เช่น กวีนิยมแผลงเสียง ร ให้ เป็ น ฤ ดังตัวอย่าง นิรฺมล เป็ น นฤมล
นิรฺมิต เป็ น นฤมิต หรือแผลง ฤ ให้ เป็ น ร เช่น ภฺราตฤ เป็ น ภราดร มาตฤ เป็ น มารดร เป็ นต้ น แต่ใน
บางครังกวีจะพลิกแพลงทําให้ เกิดคําแผลงแปลก ๆ ยากแก่การทําความเข้ าใจความหมายของคํา
บาลีสนั สกฤตทีกวีแผลงขึนใหม่ เช่น “อําไพรู” ในมหาชาติคําหลวง กัณฑ์ทศพร ทีเกิดจากการนํา
“อําไพ” กับ “ไพรู” มารวมเป็ นศัพท์คําเดียว หรื อคํา “นาเนก” ในนิราศนริ นทร์ “เนือเบือนาเนกลํา
หลายพรรณ” ทีหมายถึง ต่าง ๆ หลากหลาย เกิดจากศัพท์ “นานา” รวมกับ “อเนก” กลายเป็ น
“นานาเนก” แล้ วกวีย่อศัพท์เหลือเพียง “นาเนก” หากไม่มีความรู้ในเรื องวิธีการแผลงคําศัพท์ของ
กวีแล้ ว ก็อาจไม่ร้ ูวิธีการนําคําบาลีสนั สกฤตมาใช้ ตลอดจนอาจทําให้ เกิดความสับสนและไม่เข้ าใจ
คําบาลีสนั สกฤตทีไทยยืมมาใช้
ในส่วนความรู้เรื องการกลายเสียงของคําบาลีสนั สกฤตเมือนํามาใช้ ในภาษาไทยนันก็มี
ความจํ าเป็ นในการศึกษาคําบาลีสนั สกฤต เพราะเมือไทยยืมคําบาลีสนั สกฤตมาใช้ ก็จะมีการ
เปลียนเสียงของคํานัน ๆ ให้ แตกต่างไปจากคําเดิม อาทิ การกลายเสียงจาก ต เป็ น ด เมือมาใช้ ใน

ภาษาไทย เช่น ตุรงฺค ไทยใช้ ดุรงค์ ตุริย ไทยใช้ ดุริย ตุษฺณีมฺ ไทยใช้ เป็ น ดุษณี ตสฺกร ไทยใช้ ดัสกร
หรือการกลายเสียงจาก ป เป็ น บ เช่น ปริวาร เป็ น บริวาร ปรม เป็ น บรม ปติ เป็ น บดี เป็ นต้ น การ
มีความรู้ใ นเรื องการกลายเสียงนี ทํ าให้ สืบ ค้ นและหาความหมายของคําบาลีสัน สกฤตที ใช้ ใ น
ภาษาไทยได้ ง่ายขึน
๒. การศึกษาประวัติและความหมายของคําบาลีสนั สกฤตต้ องมีความรู้เรื องวรรณคดีและ
เทพปกรณัม
“พรหมพิษณุบรเมศรเจ้ า
จอมเมรุ มาศแฮ”
(ลิลิตยวนพ่าย)
มีวรรณคดีไทยหลายเรื องทีกล่าวถึงเทพปกรณัมต่าง ๆ ตามคติพราหมณ์ถ้ าผู้อ่านไม่มี
ความรู้เ รื องเทพปกรณัมก็อาจจะไม่เ ข้ าใจว่าในวรรณคดีนันต้ องการกล่าวถึงอะไร และคําบาลี
สันสกฤตทีกวีใช้ มีความหมายลึกซึงเพียงใด ดังเช่นคําประพันธ์ข้างต้ นทีกวีกล่าวถึงเทพสีองค์ คือ
พระพรหม พระพิษณุ และเทพอีกสององค์คือ บรเมศร ซึงแปลว่าผู้เป็ นใหญ่ยิง หมายถึง พระอิศวร
องค์สดุ ท้ ายคือพระอินทร์ ผ้ เู ป็ นใหญ่ในสวรรค์ชันดาวดึงส์ซึงตังอยู่ทีเขาพระสุเมร หากผู้อ่านไม่มี
ความรู้ในวรรณคดีเรืองไตรภูมิพระร่วงและความรู้เกียวกับเทพปกรณัมก็อาจจะไม่เข้ าใจว่าคําว่า
เมรุ หมายถึงอะไรและเจ้ าจอมเมรุหมายถึงใคร นอกจากนีถ้ าผู้อา่ นไม่ร้ ูเรืองราวเกียวกับพระพิษณุ
ก็อาจจะไม่เข้ าใจความหมายของการเปรียบเทียบพระบรมไตรโลกนาถกับพระพิษณุทีกวีต้องการ
กล่าวถึงในลิลิตยวนพ่าย “พระรอบรักษพยงพิษณุ ผ่านเผ้ า” พระพิษณุ เป็ นผู้ดแู ลรักษาโลก ซึงการ
รู้เรืองราวเกียวกับพระพิษณุทําให้ ร้ ูความหมายของคํา “พิษณู” ทีกวีต้องการสือถึง โดยกวียกย่อง
พระบรมไตรโลกนาถว่าเป็ นผู้ทีปกครองและดูแลรักษาราษฏรให้ มีความสงบสุข
หรือ “ฤ คือ ท้ าวทศจันทร์
วรอรรคอุมา
อรเด่นสุขสา
ทรถินพนสณฑ์”
(สมุทรโฆษคําฉันท์)
คํา ”ทศ” ในที นี ไม่ได้ แปลว่า สิบ เนื องจากกวีก ล่าวถึงพระศิวะ ซึงพระศิวะทรงทัด
พระจันทร์เป็ นปิ นปั กผม หากผู้อา่ นไม่มีความรู้เรืองเทพปกรณัมแล้ วอาจทําให้ เกิดความเข้ าใจผิด
คิดว่าพระศิวะมีพระจันทร์สิบดวงก็เป็ นได้ การรู้เรืองเทพปกรณัมในทีนีทําให้ เข้ าใจความหมายของ
คําทีกวีใช้ ตลอดจนทําให้ เห็นถึงความนิยมในการใช้ คําบาลีสนั สกฤต ทังทีบางครังกวีไม่ได้ ต้องการ
ความหมายของศัพท์คํานันเลย
๓. ความรู้เรืองโบราณคดี ประวัติศาสตร์วฒ
ั นธรรมเป็ นสิงจําเป็ นในการศึกษาประวัติและ
ความหมายของคําบาลีสนั สกฤต จารึกเป็ นหลักฐานทางโบราณคดีทีสําคัญในการศึกษาคําบาลี
และสันสกฤตสในภาษาไทย เราสามารถสืบค้ นความหมายของคําบาลีสนั สกฤตทีมีการใช้ ในอดีต
มาจนถึง ปั จ จุบัน ได้ จ ากศิล าจารึ ก โดยจะทํ า ให้ เห็ น ถึ ง ความเปลี ยนแปลงของรู ป เขีย นและ

ความหมายของศัพท์ทีแตกต่างไปจากเดิมเช่น คํา “พิสดาร” ซึงมาจากคําสันสกฤตว่า วิสฺดาร ใน
อดีตเราใช้ หมายถึง ความละเอียด ความกว้ างขวาง ลึกซึง ดังปรากฏในศิลาจารึกหลักที ๓ (ศิลา
จารึ ก นครชุม ) ว่า “แลคําอนนพิ สดารใสกลาวไวในจาริ ก อนนมีในเมืองสุโขไท” แต่ใ นปั จ จุบัน
ความหมายของคําพิ สดารนี ได้ เปลียนแปลงไปโดยมีความหมายกว้ างขึน คือหมายถึง แปลก
ประหลาดด้ วย
สําหรับ ความรู้ ด้ านประวัติ ศาสตร์ วัฒนธรรม ผู้ศึก ษาคําบาลีสัน สกฤตก็จํ าเป็ นต้ องมี
ความรู้ เนืองจากบางครังเราไม่ได้ ยืมคําบาลีสนั สกฤตมาจากเจ้ าของภาษาโดยตรง แต่เป็ นการยืม
ผ่านภาษาอื นมาอี ก ที ห นึง ซึงเมื อพิ จ ารณาคําบาลี สัน สกฤตในภาษาไทยก็จ ะพบว่า คํา บาลี
สันสกฤตหลายคําทีไทยยืมมาใช้ เป็ นการยืมผ่านภาษาเขมร โดยครังหนึงเขมรเคยมีความรุ่งเรื อง
ประกอบกับไทยมีการติดต่อสัมพันธ์กับเขมรจึงรับคํายืมภาษาเขมรมา ซึงมีบางส่วนเป็ นคําบาลี
สัน สกฤตด้ วย การรับ ภาษาบาลีสนั สกฤตผ่านภาษาเขมรนี จะมีก ารเปลียนแปลงทังเสียงและ
ความหมายของคําไปบ้ าง เช่น อาลักษณ์ ทีหมายถึง คนเขียนหนังสือให้ กับพระมหากษัตริ ย์ ไทย
รับคํานีมาผ่านทางเขมร เนืองจากภาษาบาลีสนั สกฤตไม่มีคํา อาลักษณ์ ทีมีความหมายดังกล่าว
การมีความรู้เกียวกับประวัติศาสตร์วฒ
ั นธรรมดังกล่าวทําให้ ทราบประวัติและความเป็ นมาของคํา
บาลีสัน สกฤตที เข้ ามาในประเทศไทย และเข้ าใจว่าคําบาลีสัน สกฤตที ไทยรับ มาใช้ นันมีก าร
เปลียนแปลงไปทังกลายเสียงและกลายความหมายด้ วยการทียืมศัพท์ผ่านภาษาอืน ไม่ได้ ยืมมา
จากภาษาบาลีสนั สกฤตโดยตรง
๔. ความรู้เกียวกับความเชือทางศาสนาก็มีประโยชน์ในการศึกษาประวัติและความหมาย
ของคําในภาษาบาลีสนั สกฤตทีปรากฏในภาษาไทย เช่น คํา “ไสยศาสตร์ ” เดิมหมายถึง ความรู้
ทีมาจากพราหมณ์ คัมภีร์ในลัทธิศาสนา เป็ นสิงประเสริฐและวิเศษ แต่ทว่าไทยนับถือศาสนาพุทธ
อยู่แล้ วจึงไม่ควรจะนับถือพราหมณ์อีก คือไม่ย กย่องไสยศาสตร์ หรื อคัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์
ทังนีในคัมภีร์ของศาสนาพราหมณ์มีมนต์คาถาทังมนต์ขาวที ใช้ ในทางทีดีและเกิดประโยชน์และ
มนต์ดําใช้ ในทางชัวร้ าย ดังนันไทยจึงรับความหมายทีไม่ดีคือความหมายของมนต์ดําเพืออธิบาย
คําว่า “ไสยศาสตร์ ” ความรู้ เรื องความเชื อทางศาสนาดังกล่า วทํ า ให้ ทราบความเป็ นมาของ
ความหมายของคําไสยศาสตร์ทีใช้ ในภาษาไทย
ความเชือในเรืองชีวติ สมัยพระศาสนาของพระศรีอาริย์ทําให้ เรารู้วา่ “กรรมพฤกษ์ ” ในพระ
มาลัย คําหลวง “เสพกรรมพฤกษ์ เลียงกาย บ่ได้ ขวนขวายกิจ การ” นันหมายถึง ต้ นกัลปพฤกษ์
ความรู้ดงั กล่าวทําให้ ผ้ อู า่ นเข้ าใจคําศัพท์บาลีสนั สกฤตทีมีใช้ ในวรรณคดีได้ อย่างถูกต้ อง ช่วยให้
เข้ าใจวรรณคดีได้ ดียิงขึน
๕. การศึก ษาประวัติและความหมายของคําบาลีสัน สกฤตต้ องอาศัย ความรู้ เกี ยวกับ
สถาปั ตยกรรม เนืองจากสถาปั ตยกรรมจะทําให้ เรามองเห็นภาพของคําศัพท์บาลีสนั สกฤตนัน ๆ

ได้ ดียิงขึน เช่น บราลี ทีหมายถึง ยอดเล็ก ๆ ใช้ เสียบไปตามอกไก่หลังคา หรื อเสียบหลังบันแถลง
บนหลังคาเครื องยอด หากเราไม่ร้ ูความหมายของศัพท์คํานี แต่เรารู้ว่า สถาปั ตยกรรมไทยมีสิงที
เรียกว่า “บราลี” เช่น วัด ก็จะมีช่อฟ้าบราลี ความรู้นีจะทําให้ เราเห็นภาพและเข้ าใจความหมาย
ของ “บราลี”
ความรู้ด้านสถาปั ตยกรรมอาจช่วยไขปั ญหาของศัพท์บาลีสนั สกฤตทีเป็ นปั ญหาอยู่ เช่น
คํา “นฤยู” ทีกวีพรรณนาว่าประดับด้ วยนิลในสมุทรโฆษคําฉันท์ และ “นฤ ู” ทีมีรูปเป็ นปี กครุฑ
ในอนิรุทธคําฉันท์อาจหมดไปได้ หากนําความรู้ด้านสถาปั ตยกรรมมาใช้ โดยอาจทําให้ ร้ ูว่าแท้ ทีจริ ง
แล้ วสิงทีเราเรียกว่า “นฤยู” หรือ “นฤ ”ู นันคืออะไรและมีรูปร่างลักษณะแบบใดกันแน่
๖. ความรู้ด้านภาษาอังกฤษก็นับว่ามีความจําเป็ นในการศึกษาประวัติและความหมาย
ของคําบาลีสนั สกฤต ในปั จจุบนั มีศพั ท์บญ
ั ญัติเกิดขึนมากมาย โดยนิยมนําคําบาลีสนั สกฤตมาใช้
ในการบัญ ญัติศพั ท์ การมีความรู้ในด้ านภาษาบาลีสนั สกฤตเพี ยงอย่างเดีย วไม่สามารถทํ าให้
เข้ าใจศัพท์ บัญ ญัติได้ ทุก คํา เนืองจากศัพท์ บัญ ญัติที เกิ ดขึนไม่ได้ มีความหมายตรงตามศัพท์
ภาษาอัง กฤษเสมอไป ทํ าให้ เ กิ ด ความเข้ าใจผิ ด ในความหมายของศัพท์ บัญ ญั ตินันได้ เช่ น
อุป ลัก ษณ์ ตามรู ป ศัพ ท์ ห มายถึ ง ลัก ษณะย่ อย แต่เ ราไม่ไ ด้ ใ ช้ ค วามหมายตามรู ป ศัพ ท์ บ าลี
สันสกฤต เราใช้ ความหมายตามศัพท์ภาษาอังกฤษว่า Metaphor ซึงหมายถึงการเปรียบเทียบด้ วย
การกล่าวว่าสิงหนึงเป็ นอีกสิงหนึงโดยใช้ คําแสดงการเปรี ยบเทีย บว่า “เป็ น” หรื อ “คือ” ในกรณี
ดังกล่าวการมีความรู้ ภาษาอังกฤษจะช่วยให้ เข้ าใจศัพท์ บัญญัติทีเป็ นภาษาบาลีสนั สกฤตได้ ดี
ยิ งขึน หรื อ บางครังถ้ าเราไม่ร้ ู ความหมายของคําศัพท์ บัญ ญัติ แต่เ รารู้ ความหมายของศัพ ท์
ภาษาอังกฤษก็ช่วยให้ เราเข้ าใจศัพท์บญ
ั ญัติทีเป็ นภาษาบาลีสนั สกฤตได้ เช่น เราไม่ร้ ูว่า กิมิวิทยา
ซึงมาจาก กฤมิ + วิ ท ยา ว่า หมายถึ ง อะไรแต่เ รารู้ ว่า กิ มิ วิ ท ยามาจากศัพ ท์ ภ าษาอัง กฤษว่า
Helminthology ซึงแปลว่า วิชาว่าด้ วยหนอน สิงนีก็ทําให้ เราสามารถเดาความหมายของกิมิวิทยา
ได้ ด้วยเช่นกัน
๗. ความรู้เกียวกับวรรณคดีไทยก็เป็ นประโยชน์ในการศึกษาประวัติและความหมายของ
คําบาลีสันสกฤต การศึก ษาวรรณคดีไทยในบางครังทํ าให้ เ ห็น ถึงความนิ ยมในการใช้ คําบาลี
สันสกฤตในความหมายทีแตกต่างไป กวีบางท่านนิยมใช้ คําบาลีสนั สกฤตในความหมายเดิมของ
เจ้ าของภาษา แต่กวีบางท่านก็จะใช้ คําบาลีสนั สกฤตในความหมายทีกลายไป เช่น อิจฉา ทีไทย
รับมาจากคําว่า อิจฺฉา ตามความหมายเดิมหมายถึง ความอยาก ความต้ องการ ความปรารถนา
แต่กวีไทยนํามาใช้ ทังในความหมายเดิมและความหมายทีกลายไปคือการเห็นคนอืนได้ ดีแล้ วไม่
พอใจ อยากจะมีเหมือนอย่างคนอืน เป็ นต้ น การศึกษาวรรณคดีไทยดังกล่าวทําให้ เห็นลักษณะ
ของการกลายความหมายของคําบาลีสนั สกฤตและการนําคําบาลีสนั สกฤตไปใช้ ในความหมายที
แตกต่างกันไป

นอกจากนีการศึกษาวรรณคดีไทยจะทําให้ เห็นรูปแบบการแผลงศัพท์ของกวี ถ้ าหากเราจํา
ลักษณะและแนวเทียบของการแผลงคําของกวีไทยได้ ก็จะเป็ นประโยชน์อย่างยิงในการศึกษาคํา
บาลีสนั สกฤต กล่าวคือทําให้ ทราบถึงทีมาของคําศัพท์นนได้
ั ไม่ยาก และช่วยให้ อ่านวรรณคดีไทย
ได้ เข้ าใจดียิงขึน
ความรู้ตา่ ง ๆ ดังทีได้ กล่าวมาถือว่าจําเป็ นและเป็ นประโยชน์อย่างยิงในการศึกษาประวัติ
และความหมายของคํา บาลี สัน สกฤต โดยความรู้ ต่าง ๆ เหล่านี จะทํ า ให้ เ กิ ดความเข้ า ใจใน
ความหมายของคําศัพท์ บ าลีสัน สกฤต ช่วยในการสืบ ค้ น ที มาของคําศัพท์ ตลอดจนทํ าให้ เ ห็น
ลักษณะการกลายเสียงและกลายความหมายของศัพท์บาลีสนั สกฤตเมือเรายืมมาใช้ ในภาษาไทย
อีกด้ วย

