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การใช้ค�ำแผลงภาษาเขมรในการสร้างสรรค์วรรณศิลป์
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ชลธิชา จันทร์ขาว1,  อนันต์ อารีย์พงศ์2 และ จริญญา ธรรมโชโต2
1
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
จังหวัดสงขลา 90000
2
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
จังหวัดสงขลา 90000
อีเมล: vernear_pang@hotmail.com
บทคัดย่อ
บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาลักษณะการใช้คำ� แผลงภาษาเขมรใน
การสร้างสรรค์วรรณศิลป์ ในแบบเรียนวรรณคดีวจิ กั ษ์ชนั้ มัธยมศึกษา ของกระทรวง
ศึกษาธิการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
จ�ำนวน 27 เรื่อง โดยตรวจสอบและหาความหมายของค�ำแผลงภาษาเขมรจาก
พจนานุกรมเขมร-ไทย ฉบับทุนพระยาอนุมานราชธน เล่ม 1-5 หนังสือร่องรอย
ภาษาเขมรในภาษาไทยของอุไรศรี วรศะริน พจนานุกรม ค�ำยืมภาษาเขมรใน
ภาษาไทยและหนังสือเขมรใช้ไทยยืมของศานติ ภักดีค�ำ และพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 โดยเสนอผลการศึกษาด้วยวิธกี ารพรรณนาวิเคราะห์
ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะการใช้คำ� แผลงภาษาเขมรในการสร้างสรรค์วรรณศิลป์
ในแบบเรียนวรรณคดีวิจักษ์ชั้นมัธยมศึกษามี 2 ประเด็น ได้แก่ การใช้ค�ำแผลง
ภาษาเขมรเพื่อการเล่นเสียงสัมผัสในฉันทลักษณ์และการใช้ค�ำแผลงภาษาเขมร
เพื่อการเล่นค�ำในฉันทลักษณ์ บทความนี้ จึงแสดงให้เห็นถึงการน�ำค�ำยืมและค�ำ
แผลงภาษาเขมรมาใช้ในภาษาไทย รวมทั้งแสดงให้เห็นภูมิรู้และความสามารถ
ของกวีในการน�ำค�ำยืมและค�ำแผลงภาษาเขมรเป็นจ�ำนวนมากมาใช้ประพันธ์จน
เป็นวรรณคดีที่มีความไพเราะและน่าสนใจ
ค�ำส�ำคัญ: ค�ำแผลง, ภาษาเขมร, แบบเรียนวรรณคดีวิจักษ์
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Abstract
This article is intended for educational purposes by investigating
the use of words derived from Khmer language in 27 pieces of
literary work in the Thai textbook series for literary appreciation in
Matthayomsuksa level (High School) approved in B.E. 2551 by the
Ministry of Education as the foundation core curriculum. The words
were checked for their meanings according to 1) the Khmer-Thai
dictionary number 1-5 compiled by Praya Anumarnrartchaton, 2) Traces
of Khmer Language in Thai Language Book by Uraisri Varasarin,
3) Dictionary of Borrowed Words from Khmer language in Thai language
and 4) Khmer Use - Thai Borrow Book of Santi Pakdeekam, and 5) The
Dictionary of Royal Academy, B.E. 2554. The data were reported in
descriptive form. The study indicates two issues in adoption of words
derived from Khmer in the literary work series of Matthayomsuksa
2. The use of derived Khmer language served firstly the rhyming
schemes and sounds, and secondly the poetic and word play in

124

สารอาศรมวั ฒ นธรรมวลั ย ลั ก ษณ์

Walailak Abode of Culture Journal

prosody. The demonstration of borrowed words and derived Khmer
language used in Thai language reflects the wisdom and poetic ability
of the poets to employ a large number of derived Khmer words and
borrowed words to create melodious and interesting literature.
Keywords: derived word, Khmer language, thai textbook literary
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ภาษาเป็นเครือ่ งมือทีม่ นุษย์กำ� หนดขึน้ เพือ่ ใช้ในการติดต่อสือ่ สาร เพราะ
มนุษย์ใช้ภาษาในการแสดงออกถึงความรู้สึกนึกคิด หรือความต้องการของตน
ต่อผู้อื่น นอกจากนี้ภาษายังเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่มีวิวัฒนาการมายาวนาน
และมีลักษณะแตกต่างกัน การติดต่อสื่อสาร จึงย่อมส่งผลต่อการแลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมทางภาษา สิง่ นีจ้ งึ เป็นประเด็นส�ำคัญทีท่ ำ� ให้ภาษาเจริญงอกงาม ช่วยให้
การสือ่ สารความหมายและการติดต่อสัมพันธ์สะดวกยิง่ ขึน้ (Sangponsit, 1981)
กล่าวว่าภาษาทุกภาษาจะมีภาษาอื่น ๆ เข้ามาปะปน เพราะภาษาเป็นเครื่องมือ
ในการสื่อสารและสื่อความคิดของมนุษย์ ภาษาจึงนับเป็นวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง
ที่มีการถ่ายทอดและหยิบยืมกัน ท�ำให้ภาษามีค�ำใช้มากขึ้น และท�ำให้สะดวก
ในการติดต่อสื่อสารกัน กล่าวคือภาษาเขมรกับภาษาไทยมีความสัมพันธ์ใกล้
ชิดทางสภาพภูมิศาสตร์ ทางประวัติศาสตร์ และทางการเมืองการปกครอง
(Kodkanok, 1999) ได้กล่าวถึงอิทธิพลของเขมรที่มีต่อไทย ในสมัยอยุธยาว่า
ไทยรับเอาเขมรเป็นแม่แบบของวัฒนธรรมในทุกด้าน ทัง้ ลัทธิความเชือ่ ทางศาสนา
พราหมณ์ ระบบการเมืองการปกครอง สถาปัตยกรรม ศิลปะ วรรณกรรม และ
ภาษา ซึง่ ภาษาเขมรและภาษาไทยแม้เป็นภาษาต่างตระกูลกัน แต่เนือ่ งจากเขมร
และไทย มีอาณาเขตติดต่อกัน มีความสัมพันธ์กันมาเป็นเวลาช้านานทั้งในฐานะ
มิตรและศัตรู จึงท�ำให้มีค�ำยืมภาษาไทยในภาษาเขมรเป็นจ�ำนวนมาก และขณะ
เดียวกันก็มีค�ำยืมภาษาเขมรจ�ำนวนไม่น้อยที่ยืมมาใช้ในภาษาไทย
การยืมภาษาเขมรเข้ามาใช้ในภาษาไทยมีจ�ำนวนมาก และครอบคลุม
ในทุกวงศัพท์ (Worrasarin, 2010) จ�ำแนกค�ำเขมรในไทยออกเป็น 7 ประเภท
ได้แก่ ศัพท์เกีย่ วกับชีวติ บุคคลและสังคม ความช�ำนาญด้านต่าง ๆ ธรรมชาติ สัตว์
พฤกษศาสตร์ และราชาศัพท์ โดยค�ำยืมภาษาเขมรที่ปรากฏในภาษาไทยจะมี
ลักษณะการยืมทัง้ การยืมค�ำเดิมและค�ำแผลง เพราะภาษาเขมร จัดอยูใ่ นตระกูล
มอญ-เขมร เป็นภาษาค�ำติดต่อ (agglutinative language) จึงมีการเติมหน่วย
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ค�ำเติม (affixation) ทั้งการเติมหน่วยค�ำเติมหน้า (prefix) และการเติมหน่วย
ค�ำเติมกลาง (infix) การเติมหน่วยค�ำถือเป็นวิธีการสร้างค�ำที่เป็นลักษณะเฉพาะ
ของภาษาเขมรที่เรียกว่า การแผลงค�ำ (derived word) ซึ่งการสร้างค�ำแผลง
ในภาษาเขมรโดยการเติมหรือการแทรกหน่วยค�ำเติมทัง้ การเติมหน่วย หน้าศัพท์
และการเติมหน่วยกลางศัพท์นนั้ (Tongkamwan, 1971) ได้อธิบายว่า ค�ำแผลง
ชนิดที่เรียกว่า ค�ำเติมหน้า หรืออุปสรรคมีอยู่เป็นจ�ำนวนมาก ได้แก่ อุปสรรค
บงฺ, บญฺ, บณฺ, บนฺ และบํ เช่น เกีต ความหมาย เกิด แผลงเป็น บงฺเกีต
ความหมาย ท�ำให้เกิด อุปสรรค กญฺ, กณฺ, กนฺ และกํ เช่น แบก ความหมาย
แตก แผลงเป็น กํแบก หรือ กมฺแบก ความหมาย ซึ่งแตก สิ่งที่แตก อุปสรรค
ป, ผ, พ และ ภ เช่น จาญ่ ความหมาย แพ้ แผลงเป็น ผฺจาญ่ ความหมาย
ท�ำให้แพ้ อุปสรรค สํ เช่น รวม ความหมาย รวม แผลงเป็น สํรวม ความหมาย
ท�ำให้รวม และอุปสรรค ปฺร เช่น มูล ความหมาย รวบรวมกัน แผลงเป็น
ปฺรมูล ความหมาย ท�ำให้รวบรวมกัน ค�ำแผลงชนิดที่เรียกว่า ค�ำเติมกลาง
มีหลายลักษณะ ได้แก่ ค�ำเติม -ํณ หรือ -ํน เช่น เจียร ความหมาย เจียน
แผลงเป็น จํเนียร ความหมาย เศษที่เจียนออกไป ค�ำที่ลงนิคหิตอาคม -ํเช่น
เกฺฎา ความหมาย ร้อน แผลงเป็น กํเฎา ความหมาย ไอร้อน ความร้อน
ค�ำที่เติม -ํห เช่น ขึง ความหมาย โกรธ เคือง แผลงเป็น กํหึง หรือ กมฺหึง
ความหมาย ความโกรธ ความเคือง ค�ำที่เติม น เช่น เกีย ความหมาย หนุน
แผลงเป็น เขฺนีย ความหมาย สิ่งที่ใช้ส�ำหรับหนุน คือ หมอน ค�ำที่แทรก ร
แล้วเติม ณ หรือ น เช่น ทูล ความหมาย ทูน แผลงเป็น ทฺรนูล ความหมาย
จ�ำนวนของทีพ่ อจะทูนไปได้เทีย่ วหนึง่ ค�ำทีเ่ ติม บ เช่น ร�ำ ความหมาย ร�ำ แผลงเป็น
รบ�ำ ความหมาย การเล่นฟ้อนร�ำ และค�ำที่เติม ม เช่น เลีส ความหมาย เกิน
หรือ ล่วง แผลงเป็น เลฺมีส ความหมาย ล่วงเกิน หรือฝ่าฝืน
การสร้างค�ำดังกล่าวน�ำมาใช้ในภาษาไทยเป็นจ�ำนวนมาก ทั้งในชีวิต
ประจ�ำวันและน�ำมาใช้ในการประพันธ์ประเภทร้อยกรอง เพื่อเพิ่มค�ำขึ้นใช้ใน
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ภาษาและเพือ่ ประโยชน์ทางความไพเราะ ของเสียงสัมผัสในการแต่งค�ำประพันธ์
จึงท�ำให้ผวู้ จิ ยั สนใจศึกษาค�ำแผลงภาษาเขมรในภาษาไทย จากแบบเรียนวรรณคดี
วิจกั ษ์ชนั้ มัธยมศึกษา เนือ่ งจากภาษาไทยมีกฎเกณฑ์ทางภาษาทีซ่ บั ซ้อน มีการน�ำ
ภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทยเป็นจ�ำนวนมาก ทั้งในการเรียนการสอนใน
ชีวิตประจ�ำวัน และในการแต่งค�ำประพันธ์ ผู้ใช้จึงต้องเข้าใจหลักภาษาและใช้
ภาษาให้ถูกต้อง สามารถสื่อสารหรือน�ำมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การศึกษา
ครัง้ นีจ้ งึ แสดงให้เห็นหลักการใช้ภาษาและความงดงามของภาษาเขมรในวรรณคดี
เห็นความเคลือ่ นไหวของการใช้คำ� แผลงภาษาเขมรในวรรณคดีอย่างต่อเนือ่ งตัง้ แต่
สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ปัจจุบัน และเป็นแนวทางในการศึกษาการ
สร้างค�ำประเภทค�ำแผลง รวมทั้งเป็นคลังค�ำศัพท์ในการศึกษาวรรณคดีที่ปรากฏ
ในแบบเรียนวรรณคดีวิจักษ์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาด้วย
วิธีด�ำเนินการวิจัย
การศึกษาครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเอกสาร (documentary research)
และเสนอผลการวิจัยในรูปแบบการพรรณนาวิเคราะห์ (descriptive analysis)
โดยด�ำเนินการศึกษาตามขั้นตอนดังนี้ (1) ส�ำรวจข้อมูลจากหนังสือ บทความ
วิทยานิพนธ์ งานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาลักษณะ
การยืม ค�ำแผลงที่ปรากฏในแบบเรียนวรรณคดีวิจักษ์ชั้นมัธยมศึกษา จ�ำนวน 27
เรือ่ ง (2) จ�ำแนกและจัดหมวดหมูข่ อ้ มูลตามขอบเขตด้านเนือ้ หาเฉพาะค�ำยืมและ
ค�ำแผลง ภาษาเขมรทีผ่ วู้ จิ ยั สามารถสันนิษฐานเบือ้ งต้นว่าเป็นค�ำภาษาเขมร แล้ว
น�ำมาตรวจสอบ และหาความหมายของค�ำจากพจนานุกรมเขมร-ไทย ฉบับทุน
พระยาอนุมานราชธน เล่ม 1-5 หนังสือร่องรอยภาษาเขมรในภาษาไทยของอุไร
ศรี วรศะริน พจนานุกรมค�ำยืมภาษาเขมรในภาษาไทยและหนังสือเขมรใช้ไทย
ยืม ของศานติ ภักดีคำ� และพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 และ
วิเคราะห์ค�ำแผลงที่ปรากฏในแบบเรียนวรรณคดีวิจักษ์ชั้นมัธยมศึกษาด้านต่าง ๆ
ตามประเด็นในวัตถุประสงค์และขอบเขตด้านเนื้อหาอย่างละเอียด (3) น�ำเสนอ
ผลการศึกษาโดยวิธีการ พรรณนาวิเคราะห์
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ผลและอภิปรายผล
การศึกษาค�ำแผลงภาษาเขมรในการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ที่ปรากฏใน
แบบเรียนวรรณคดีวิจักษ์ ชั้นมัธยมศึกษา จ�ำนวน 27 เรื่อง ได้แก่ เรื่องนิราศ
ภูเขาทอง โคลงโลกนิติ สุภาษิตพระร่วง กาพย์พระไชยสุริยา กาพย์เห่ชมเครื่อง
คาวหวาน บทเสภาสามัคคีเสวก ตอนวิศวกรรมา และสามัคคีเสวก โคลงภาพ
พระราชพงศาวดาร บทละครเรื่องรามเกียรติ์ ตอนนารายณ์ปราบนนทก กาพย์
ห่อโคลงประพาสธารทองแดง โคลงสุภาษิต พระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กลอนดอกสร้อยร�ำพึงในป่าช้า พระอภัยมณี ตอนพระ
อภัยมณีหนีนางผีเสื้อสมุทร อิศรญาณภาษิต บทพากย์เอราวัณ นมัสการมาตา
ปิตุคุณและนมัสการอาจริยคุณ อิเหนา ตอน ศึกกะหมังกุหนิง นิราศนรินทร์ค�ำ
โคลง มงคลสูตรค�ำฉันท์ มหาเวสสันดรชาดก กัณฑ์มัทรี ลิลิตตะเลงพ่าย บท
ละครพูดค�ำฉันท์เรื่องมัทนะพาธา คัมภีร์ฉันทศาสตร์ แพทยศาสตร์สงเคราะห์
เสภาเรือ่ งขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา กาพย์เห่เรือ สามัคคีเภทค�ำฉันท์
ไตรภูมพิ ระร่วง ตอนมนุสสภูมิ ขัตติยพันธกรณี ผลการศึกษาปรากฏลักษณะการ
ใช้ ค�ำแผลงภาษาเขมรในการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ 2 ลักษณะ ได้แก่ การใช้
ค�ำแผลงภาษาเขมรเพื่อการเล่นเสียงสัมผัสในฉันทลักษณ์ และการใช้ค�ำแผลง
ภาษาเขมรเพื่อการเล่นค�ำในฉันทลักษณ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. การใช้ค�ำแผลงภาษาเขมรเพื่อการเล่นเสียงสัมผัสในฉันทลักษณ์  
เป็นกลวิธสี ำ� คัญทีก่ วีตอ้ งพิถพี ถิ นั ในการสร้างความงดงามของภาษาด้านเสียงเพือ่
ให้คำ� ประพันธ์มคี วามไพเราะและสละสลวย การใช้คำ� แผลงภาษาเขมรเพือ่ การเล่น
เสียงสัมผัสในฉันทลักษณ์ ผูว้ จิ ยั แยกการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ การใช้
ค�ำแผลงภาษาเขมรเพื่อการเล่นเสียงสัมผัสสระ และการใช้ค�ำแผลงภาษาเขมร
เพื่อการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ ดังนี้
		1.1 การใช้ค�ำแผลงภาษาเขมรเพื่อการเล่นเสียงสัมผัสสระ
คือ ค�ำที่มีเสียงสระเดียวกัน และหากมีตัวสะกดต้องเป็นตัวสะกดที่อยู่ในมาตรา
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เดียวกัน การเล่นเสียงสัมผัสสระปรากฏ 2 ลักษณะ ได้แก่ (1) การเล่นเสียงสัมผัส
นอก คือ ค�ำท้ายวรรคต้นไปสัมผัสกับค�ำ ในวรรคต่อไปตามแบบและต้อง ไม่
ซ�ำ้ เป็นค�ำเดียวกัน ด้วยสัมผัสนอกนีเ้ ป็นสัมผัสบังคับ คือ ต้องเป็นสัมผัสสระและ
มีตามข้อบังคับของฉันทลักษณ์ จากการศึกษาการใช้ค�ำแผลงเพื่อการเล่นเสียง
สัมผัสสระพบการเล่นเสียงสัมผัสนอก 2 ลักษณะ ได้แก่ สัมผัสระหว่างวรรค  
คือ สัมผัสที่เกิดจากค�ำสุดท้ายของวรรคต้นสัมผัสกับค�ำอื่นในวรรคต่อไปตาม
ข้อบังคับของฉันทลักษณ์ อีกทั้งต้องไม่ใช่ค�ำเดียวกัน ซึ่งพบการใช้จ�ำนวน 26
ครัง้ เช่น ...ทัง้ อาวุธต่างต่างก็ชำ� นาญ จะผลาญบนหลังม้าเห็นยากใจ (Literacy
matthayomsuksa level 4, 2014) จากค�ำประพันธ์ข้างต้น ค�ำว่า “ช�ำนาญ”
มาจากภาษาเขมรว่า ชํนาญ เป็นค�ำแผลง ภาษาเขมรและภาษาไทยมีความหมาย
เดียวกัน คือ เชี่ยวชาญ จัดเจน มาจากค�ำเดิมภาษาเขมรว่า ชาญ ภาษาเขมร
และภาษาไทยมีความหมายเดียวกัน คือ ช�ำนาญ เชี่ยวชาญ ค�ำว่า ช�ำนาญ
ปรากฏในต�ำแหน่งสุดท้ายของวรรคที่สาม ส่งสัมผัสไปยังค�ำที่สองของวรรคที่สี่
คือค�ำว่า “ผลาญ” เป็นค�ำแผลงมาจากภาษาเขมรว่า ผฺลาญ มีความหมายคือ
ท�ำให้พนิ าศ ไทยใช้ในความหมายว่า ท�ำลายให้หมดสิน้ ไป บางทีหมายถึง ท�ำลาย
ทรัพย์สินให้หมดสิ้นไป เช่น ผลาญพ่อผลาญแม่ คือ ท�ำลายทรัพย์สมบัติของ
พ่อแม่ให้หมดสิน้ ไป มาจากค�ำเดิมภาษาเขมรว่า ลาญ มีความหมายว่า วินาศ เสีย
หาย อันตราย ไทยใช้ในความหมายว่า แตก หัก ท�ำลาย สัมผัสระหว่างบท  คือ
สัมผัสที่เกิดจากค�ำของบทแรกสัมผัสกับค�ำอื่น ๆ ของบทต่อไปตามข้อบังคับของ
ฉันทลักษณ์ และต้องไม่ใช่ค�ำเดียวกัน ซึ่งพบการใช้จ�ำนวน 6 ครั้ง เช่น
...สินสมุทรสุดฉลาดไม่อาจบอก อย่าซ�้ำหลอกลวงแม่พูดแก้ไข
มิใช่การมารดาจะคลาไคล		
ขอเชิญไปอยู่ในถ�้ำให้ส�ำราญ
ซึ่งจะให้ไปบอกออกมาหา		
พระบิดาขี้ขลาดไม่อาจหาญ
พระแม่อย่าทารกรรมให้ร�ำคาญ ไม่ช้านานบิตุรงค์คงจะมา...
(Literacy matthayomsuksa level 3, 2014)
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จากค�ำประพันธ์ขา้ งต้นค�ำว่า “ส�ำราญ” มาจากภาษาเขมรว่า สมฺราล เป็น
ค�ำแผลงทีม่ คี วามหมายว่า ท�ำให้เบาลง ปลดเปลือ้ ง ไทยใช้ในความหมายว่า สุขสบาย
ท�ำให้สุขสบาย มาจากค�ำเดิมภาษาเขมรว่า สฺราล มีความหมายว่า เบา
ไทยใช้ในความหมายว่า ส�ำราญ ค�ำว่า ส�ำราญปรากฏในต�ำแหน่งค�ำสุดท้าย
ของวรรคที่สี่ของบทแรกส่งสัมผัสไปยังค�ำสุดท้ายของวรรคแรกในบทต่อไปคือ
ค�ำว่า “หาญ” มาจากภาษาเขมรว่า หาน มีความหมายคือ หาญ กล้า ไทย
ใช้ในความหมายว่า กล้า เก่ง เช่น ทหารหาญ (2) การเล่นเสียงสัมผัสใน
คือ สัมผัสที่ปรากฏอยู่ในวรรคเดียวกัน ค�ำสัมผัสในมีทั้งสัมผัสสระและสัมผัส
พยัญชนะส่งสัมผัสในวรรคเดียวกันและไม่ได้เป็นสัมผัสบังคับ แต่กวีนิยมใช้สัมผัส
ในเพื่อให้เกิดเสียงไพเราะยิ่งขึ้น จากการศึกษาพบการใช้ค�ำแผลงเพื่อสัมผัสสระ
ภายในวรรคจ�ำนวน 21 ครั้ง เช่น ...จึงด�ำรัสตรัสสั่งไปทันที ให้เสนีน�ำแขกเมือง
มา... (Literacy matthayomsuksa level 4, 2014) จากค�ำประพันธ์มีการ
เล่นเสียงสัมผัสในวรรคเดียวกันปรากฏชิดกัน 2 ค�ำคือค�ำว่า “ด�ำรัส” กับค�ำว่า
“ตรัส” เป็นการสัมผัสสระ อะ โดยค�ำว่า “ด�ำรัส” มาจากภาษาเขมรว่า ฎํราส่
เป็นค�ำแผลง มีความหมายว่า ด�ำรัส ไทยใช้ในความหมายว่า พูด (ใช้แก่เจ้านาย)
มาจากค�ำเดิมภาษาเขมรว่า “ตราส่”  มีความหมายว่า ตรัส ไทยใช้ในความ
หมายว่า พูด
1.2 การใช้ ค� ำ แผลงภาษาเขมรเพื่ อ การเล่ น เสี ย งสั ม ผั ส
พยัญชนะ คือ การใช้คำ� ทีม่ เี สียงพยัญชนะต้นเสียงเดียวกัน วางไว้ในต�ำแหน่งต่าง ๆ
ในบทประพันธ์ ท�ำให้บทประพันธ์มคี วามไพเราะคล้องจอง จากการศึกษาพบการ
ใช้ค�ำแผลงเพื่อการเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ จ�ำนวน 41 ครั้ง เช่น ...เสียงเนื้อ
นกนี่ร�่ำร้องส�ำราญรังเรียกคู่คู... (Literacy matthayomsuksa level 5, 2014)
จากค�ำประพันธ์ขา้ งต้นค�ำว่า “ส�ำราญ” มาจากภาษาเขมรว่า สมฺราล เป็นค�ำแผลง
ที่มีความหมายว่า ท�ำให้เบาลง ปลดเปลื้อง ไทยใช้ในความหมายว่า สุขสบาย
ท�ำให้สุขสบาย มาจากค�ำเดิมภาษาเขมรว่า สฺราล มีความหมายว่า เบา ไทยใช้
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ในความหมายว่า ส�ำราญ กวีเลือกใช้ค�ำแผลงค�ำว่า “ส�ำราญ” เพื่อเล่นเสียง
สัมผัสอักษรกับค�ำว่า “รัง” และ “เรียก” ทั้งสามค�ำออกเสียง /ร/
2. การใช้คำ� แผลงภาษาเขมรเพือ่ การเล่นค�ำในฉันทลักษณ์ เป็นกลวิธี
การน�ำเสนอความไพเราะในกาพย์กลอนนอกจากเกิดจากเสียงสูงเสียงต�ำ่ เสียงสัน้
เสียงยาว เสียงหนักเสียงเบา และสัมผัส การเล่นค�ำเป็นอีกวิธีหนึ่งที่ท�ำให้บท
กวีเกิดความไพเราะ เพราะฉะนั้นกวีจึงถือว่าการเล่นค�ำ เป็นศิลปะที่ส�ำคัญ โดย
ใช้อักษร ค�ำ วลี หรือข้อความเป็นพิเศษ นอกเหนือไปจากที่ก�ำหนดไว้ตามกฎ
เกณฑ์ เพื่อหวังผลในทางวรรณศิลป์ ท�ำให้เกิดเสียงประกอบและจังหวะลีลาที่
ช่วยให้ไพเราะยิ่งขึ้น การใช้ค�ำแผลงภาษาเขมรเพื่อการเล่นค�ำใน ฉันทลักษณ์ ผู้
วิจยั แยกการศึกษาออกเป็น 2 ประเด็น ได้แก่ การใช้คำ� แผลงเพือ่ การซ�ำ้ ค�ำ และ
การใช้ค�ำแผลงเพื่อการซ้อนค�ำ ดังนี้
		2.1 การใช้ค�ำแผลงภาษาเขมรเพื่อการซ�้ำค�ำ คือ การใช้ค�ำ
เดียวกันกล่าวซ�้ำ หลายแห่งในบทประพันธ์หนึ่งบท เพื่อย�้ำความให้หนักแน่นขึ้น
การซ�ำ้ ค�ำในแง่วรรณศิลป์ จะช่วยสร้างความชัดเจนหนักแน่นของสารทีก่ วีตอ้ งการ
สื่อ จากการศึกษาพบการใช้จ�ำนวน 14 ครั้ง เช่น ...แต่ต้องท�ำนูลวะจะนะซ�้ำ
ดุจะได้ท�ำนูลมา... (Literacy matthayomsuksa level 5, 2014) จากค�ำ
ประพันธ์กวีซ�้ำค�ำว่า “ท�ำนูล” ด้วยวิธีการซ�้ำค�ำเดียวกัน แต่ปรากฏการวาง
หลายต�ำแหน่ง “ท�ำนูล” มาจากภาษาเขมรว่า ทนํ ลู เป็นค�ำแผลงทีม่ คี วามหมาย
ว่า การทูล เนื้อความที่ทูล ไทยใช้ในความหมายว่า บอก กล่าว ยกขึ้นเทินหัว
มาจากค�ำเดิมภาษาเขมรว่า ทูล มีความหมายว่า ทูล บอก ไทยใช้ในความหมาย
ว่า บอก กล่าว (ใช้แก่เจ้านาย)
2.2  การใช้ค�ำแผลงภาษาเขมรเพื่อการซ้อนค�ำ คือ การเอา
ค�ำเต็มสองค�ำซึง่ ต่างเสียง แต่มคี วามหมายเหมือนหรือคล้ายคลึงกันมาควบให้ซอ้ น
กัน เพือ่ ไขความในอีกค�ำหนึง่ ให้ชดั เจน จากการศึกษาพบการใช้ จ�ำนวน 45 ครัง้
เช่น ...ทัง้ โคลงและฉันท์ตู ข้าจึงตริดำ� ริตาม... (Literacy matthayomsuksa level
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6, 2014) จากค�ำประพันธ์จะเห็นว่า ตริด�ำริ เป็นค�ำซ้อน กล่าวคือ ค�ำทั้งสอง
มีความหมายเดียวกันคือ คิด ไตร่ตรอง ตริ เป็นค�ำเดิมมาจากภาษาเขมรว่า ตฺ
ริะ ภาษาเขมรและภาษาไทยมีความหมายเดียวกันว่า คิด ตรึกตรอง และ ด�ำริ
เป็นค�ำแผลงมาจากภาษาเขมรว่า ฎํริะ ภาษาเขมรและภาษาไทยมีความหมาย
เดียวกันว่า คิด ไต่ตรอง
การศึกษาครั้งนี้จึงแสดงให้เห็นว่ากวีได้เลือกสรรค�ำภาษาเขมรมาใช้เป็น
จ�ำนวนมาก ทั้งในหมวดของค�ำราชาศัพท์ และหมวดค�ำทั่วไปในชีวิตประจ�ำ
วัน เพื่อให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายที่แท้จริงอันก่อให้เกิดจินตภาพในการศึกษา
วรรณคดีในแบบเรียนวรรณคดีวจิ กั ษ์ชนั้ มัธยมศึกษา แสดงให้เห็นความเคลือ่ นไหว
ในการน�ำค�ำแผลงมาใช้ในการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัย
รัตนโกสินทร์ โดยการศึกษาวรรณคดีสมัยสุโขทัย จ�ำนวน 1 เรื่อง พบการใช้
ค�ำแผลงในการเล่นเสียงเพื่อสัมผัสและการเล่นค�ำในฉันทลักษณ์ จ�ำนวน 7 ครั้ง
การศึกษาวรรณคดีสมัยอยุธยา จ�ำนวน 2 เรื่อง พบการใช้ค�ำแผลงในการเล่น
เสียงเพื่อสัมผัสและการเล่นค�ำในฉันทลักษณ์ จ�ำนวน 5 ครั้ง และการศึกษา
วรรณคดีสมัยรัตนโกสินทร์ จ�ำนวน 24 เรื่อง พบการใช้ค�ำแผลงในการเล่นเสียง
เพื่อสัมผัสและการเล่นค�ำในฉันทลักษณ์รองลงมา จ�ำนวน 141 ครั้ง และด้วย
สาเหตุเพราะวรรณคดีในสมัยรันตโกสินทร์มีจ�ำนวนเรื่องและจ�ำนวนบทมากกว่า
วรรณคดีสมัยอืน่ ๆ จึงแสดงให้เห็นว่ามีการใช้คำ� แผลงภาษาเขมรในการสร้างสรรค์
วรรณศิลป์ในสมัยรัตนโกสินทร์มากทีส่ ดุ รองลงมาคือสมัยสุโขทัย และสมัยอยุธยา
น้อยที่สุด จึงกล่าวได้ว่าการศึกษาครั้งนี้เป็นประโยชน์ต่อการแต่งค�ำประพันธ์
อันจะน�ำไปสู่ความความไพเราะและความงดงามทางวรรณศิลป์เป็นอย่างยิ่ง
สรุปผลการวิจัย
การศึ ก ษานี้ มุ ่ ง แสดงให้ เ ห็ น ลั ก ษณะการใช้ ค� ำ แผลงภาษาเขมรใน
การสร้ า งสรรค์ ว รรณศิลป์ในแบบเรียนวรรณคดีวิจัก ษ์ ชั้ นมั ธยมศึ ก ษา ของ
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การใช้คำ� แผลงภาษาเขมรในการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ ในแบบเรียนวรรณคดีวจิ กั ษ์ชนั้ มัธยมศึกษา
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กระทรวงศึกษาธิการ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 จ�ำนวน 27 เรือ่ ง เมือ่ ศึกษาวรรณคดีประเภทร้อยกรองทัง้ หมดพบลักษณะ
การใช้ค�ำแผลงเพื่อการเล่นเสียงสัมผัสในฉันทลักษณ์ คือ การเล่นเสียงสัมผัส
สระ จ�ำนวน 32 ครั้ง การเล่นเสียงสัมผัสพยัญชนะ จ�ำนวน 41 ครั้ง และ
การใช้ค�ำแผลงภาษาเขมรเพื่อการเล่นค�ำในฉันทลักษณ์ คือ การซ�้ำค�ำ จ�ำนวน
14 ครั้ง การซ้อนค�ำ จ�ำนวน 45 ครั้ง จึงสะท้อนให้เห็นความส�ำคัญของการน�ำ
ค�ำแผลงภาษาเขมรมาใช้ในการสร้างสรรค์วรรณศิลป์ และแสดงให้เห็นความรู้
ความสามารถของกวีในการน�ำค�ำยืมและค�ำแผลงภาษาเขมรเป็นจ�ำนวนมากมา
ใช้ประพันธ์จนเป็นวรรณคดีที่มีความไพเราะ
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