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บทคัดย่อ
การวิจยั ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ 1) ศึกษาการเปลีย่ นแปลงค�ำยืมภาษาบาลีทปี่ รากฏในภาษาไทย
2) วิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงทางความหมายของค�ำยืมภาษาบาลีทปี่ รากฏในภาษาไทย กลุม่ ตัวอย่างค�ำยืม
ภาษาบาลีที่ไทยน�ำมาใช้ โดยสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย จ�ำนวน 50 ค�ำ ซึ่งเป็นค�ำที่ปรากฏในหนังสือแบบเรียน
ภาษาไทยและในชีวิตประจ�ำวัน
ผลการวิจยั พบว่า การศึกษาเรือ่ ง การเปลีย่ นความหมายของค�ำยืมภาษาบาลีทปี่ รากฏในภาษาไทย
พบว่า ค�ำศัพท์ภาษาบาลีทพี่ บนัน้ ล้วนเป็นค�ำทีค่ นไทยรับมาใช้เป็นระยะเวลานานหลายปีแล้ว ซึง่ บางครัง้
อาจจะเข้าใจว่าเป็นภาษาไทยของเราเองแต่หากผู้ศึกษาได้ศึกษาหลักเกณฑ์และได้รู้จักวิเคราะห์ค�ำศัพท์
จะท�ำให้ผู้ศึกษามีความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นและสามารถรู้ว่าค�ำใดเป็นภาษาไทยแท้ หรือค�ำใดเป็นค�ำยืม
หรือแม้กระทั่งน�ำค�ำบาลีมาดัดแปลงใช้ให้เข้ากับภาษาไทย ในด้านความหมายค�ำศัพท์ที่ผู้วิจัยได้ท�ำการ
ศึกษาพบว่า มีทั้งความหมายคงเดิม ความหมายแคบเข้า ความหมายกว้างออก และความหมายย้ายที่
ซึง่ เป็นธรรมชาติของค�ำยืมทีม่ กั จะมีการเปลีย่ นแปลงให้เข้ากับระบบของภาษาทีย่ มื มา เพือ่ ให้สามารถออก
เสียงได้สะดวกและเพือ่ ประโยชน์ของการใช้ภาษาทีห่ ลากหลาย ซึง่ สะท้อนให้เห็นภูมปิ ญ
ั ญาด้านภาษาของ
ผู้ที่น�ำค�ำศัพท์ต่างๆ มาสื่อสารกับภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
ค�ำส�ำคัญ: ค�ำยืมภาษาบาลี; การเปลี่ยนแปลงทางความหมายของค�ำภาษาบาลี
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Abstract
This research aims to study: 1) to study the change theory of Pali loan words that
appear in Thai and 2) to analyze the meaning change of the Pali loanwords that appears
in Thai. The sample of Pali loan words used in Thai by simple sampling in 50 words that
appears in Thai textbooks and in everyday life.
The results showed that: A study on changing the meaning of Pali loan words
appearing in the Thai language have found that all the Pali words found are words that
Thai people have been using for many years, which sometimes may be understood as
Thai own language. But if the students have studied the rules and have learned to analyze
the vocabulary, it will make the students more easily understand and be able to know
which words are real Thai or which words are borrowings or even adapt Pali words to
match the Thai language. In terms of the vocabulary that the researcher has studied, it
is found that there is both a constant, narrow, broad, and displaced meaning that is the
nature of the borrowings that are often changing with the system of borrowed languages
for convenient pronunciation and for the benefit of using a variety of languages, which
reflects the linguistic wisdom of those who bring words to communicate well with Thai.
Keywords: Pali loanwords; A change in the meaning of Pali words

1. บทน�ำ

ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร
ดังนั้นเมื่อแต่ละชาติมีการติดต่อสัมพันธ์กันจึงเป็น
เรือ่ ง ปกติวสิ ยั ทีจ่ ะมีการหยิบยืมภาษาของชาติอนื่
มาใช้ ไม่ มีภ าษาใดในโลกที่ไ ม่มีค�ำในภาษาอื่ น
เข้ามาปะปน การน�ำค�ำหรือลักษณะทางภาษาของ
อีกภาษา เข้าไปใช้ในภาษาของตนย่อมเกิดขึ้น
เมื่อคนต่างภาษากันต้องท�ำการติดต่อ หรือมีความ
สัมพันธ์กนั เป็นระยะเวลานาน ก็จะมีการยืมเกิดขึน้
การยืมคือการที่ภาษาหนึ่งน�ำเอาค�ำ  หรือลักษณะ
ทางภาษาของอีกภาษาหนึ่งเข้าไปใช้ในภาษาของ

ตนเอง ภาษาไทยของเราก็เช่นกันได้มกี ารยืมค�ำมา
จากภาษาอื่นมาใช้ปะปนอยู่ในภาษาไทยตั้งแต่
โบราณกาล ตัง้ แต่สมัยของพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราช
ก็ยังปรากฏค�ำยืมมาจากภาษาบาลี สันสกฤตและ
เขมรเข้ามาปะปนอยูม่ ากมาย ค�ำภาษาต่างประเทศ
ในภาษาไทยหรือค�ำยืม เป็นความรู้ส่วนหนึ่งที่มี
ความส�ำคัญต่อการเรียนรู้ภาษาไทย เพราะจะช่วย
ให้ผู้เรียนได้ทราบถึงลักษณะของค�ำไทยแท้และ
สาเหตุของการน�ำค�ำภาษาอืน่ มาใช้ในภาษาไทยอีก
ซึง่ สาเหตุของการน�ำค�ำภาษาต่างประเทศมาใช้มอี ยู่
หลายปัจจัย เช่น การมีอาณาเขตประเทศติดต่อกัน

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2564)

เช่น ภาษาเขมร ภาษามลายู ภาษาพม่า การติดต่อ
ทางการค้า เช่น ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรัง่ เศส
ฯลฯ ในด้านศาสนา เช่น ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต
เป็นต้น (ส�ำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2559)
ความหมายของคาํ ยืม มีทงั้ คงความหมาย
เดิ มไว้ แ ละเปลี่ ยนแปลงความหมายไปจากเดิม
ทัง้ แคบ เข้า กว้างออก และย้ายที่ การเปลีย่ นแปลง
แห่งความหมายของคําเป็นลําดับมาในปัจจุบันนั้น
อาจห่างจากความหมายเดิมได้มาก แต่ถ้าสืบสาย
การเปลี่ ย นแปลงความหมายเป็ น ลํ า ดั บ มาแล้ ว
จะเห็ น เค้ า ความหมายเดิ ม คลี่ ค ลายมาเหมื อ น
ดั ง ต้ น ไม้ แ ตกกิ่ ง ก้ า นสาขาและผลิ ด อกออกผล
จนลู ก ความหมายต่ า งจากต้ น ความหมายได้
ถ้าศึกษาค้นคว้าทีม่ าของคาํ แล้ว จะได้รสของคาํ ต่างๆ
อย่างประณีตขึ้นอีกมาก (นราธิปพงศ์ประพันธ์,
พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่น, 2514, หน้า
124-125) การเปลี่ยนแปลงความหมายของคํา
เป็นปรากฏการณ์ทเ่ี กิดขึน้ เป็นธรรมดาในทุกภาษา
ดังนั้นเมื่อคนส่วนใหญ่ใช้ภาษาอย่างไร ภาษาใน
ลั ก ษณะนั้ น ย่ อ มถู ก ต้ อ ง การเปลี่ ย นแปลงใดๆ
ในเรื่องภาษาจึงขึ้นอยู่กับผู้ใช้ส่วนใหญ่ บุคคลใด
บุคคลหนึ่งจะดึงภาษาให้เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว
หรือจะหาทางยับยัง้ การเปลีย่ นแปลงของภาษาหา
ได้ไม่ ใครฝืนความจริงข้อนีผ้ นู้ นั้ คือผูไ้ ม่เข้าใจภาษา
การทีภ่ าษาไทยมีคำ� ใหม่ๆ เกิดขึน้ ในปัจจุบนั
ส่วนหนึ่งยืมมาจากภาษาต่างประเทศ ด้วยสาเหตุ
ต่างๆ อาทิ สภาพภูมปิ ระเทศ การอพยพย้ายถิน่ ฐาน
การติดต่อค้าขาย การศึกษา ศาสนา วรรณคดี
เป็นต้น ภาษาไทยมีค�ำ  ยืมจากภาษาต่างประเทศ
มาเป็นเวลาช้านาน หลักฐานชิน้ แรก คือ ศิลาจารึก
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ของพ่อขุนรามค�ำแหง ได้ปรากฏค�ำยืมจากภาษา
บาลี สั น สกฤตและเขมรอยู ่ ห ลายค� ำ  เช่ น ค� ำ ว่ า
พระอฏฐารศ (พระสั ง ฆราช) ศริ ส ชชนาไล
(ศรี สั ช นาลั ย ) พรนษา (ฤดู ฝ น ปั จ จุ บั น เขี ย น
พรรษา) เป็นต้น โดยเฉพาะการยืมค�ำ  ภาษาบาลี
สันสกฤตจากอินเดียมาใช้ในภาษาไทยนั้น เป็นสิ่ง
ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง เนื่องจากภาษาดังกล่าวต่าง
ตระกูลกันและภาษาไทยมักยืมค�ำ  บาลีสันสกฤต
มาใช้ในการจดบันทึกวรรณกรรมศาสนาเพราะ
ดินแดนทีเ่ ป็นประเทศไทยและดินแดนโดยรอบต่าง
ก็ ไ ด้ รั บ อารยธรรมมาจากอิ น เดี ย โดยเฉพาะ
อารยธรรมทางศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ
ซึ่งศาสนาทั้งสองใช้ค�ำภาษาบาลีสันสกฤตทั้งใน
หลักธรรมค�ำสอน และวรรณกรรมศาสนา จึงท�ำให้
ค�ำภาษาบาลีสันสกฤตมีใช้ในวิถีชีวิตคนไทยมา
ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั (บรรจบ พันธุเมธา, 2518)
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั เห็นว่าควรอย่างยิง่ ทีไ่ ด้ศกึ ษา
การเปลีย่ นความหมายของค�ำยืมภาษาบาลีทปี่ รากฏ
ในภาษาไทย อันจะท�ำให้เราเข้าใจลักษณะภาษา
ของตนได้ดี เห็นความคล้ายคลึงหรือความแตกต่าง
ของภาษาได้ อีกทัง้ ยังไม่ปรากฏงานวิจยั ของผูใ้ ดมา
ก่อน ส่วนมากจะศึกษาควบกันทัง้ สองภาษานัน่ คือ
ภาษาบาลีกบั สันสกฤต แต่งานวิจยั ชิน้ นีผ้ ศู้ กึ ษาเน้น
ศึกษาเฉพาะภาษาบาลีภาษาเดียว

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่ อ ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงค� ำ ยื ม
ภาษาบาลีที่ปรากฏในภาษาไทย
2. เพื่อวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทาง
ความหมายของค�ำยืมภาษาบาลีทปี่ รากฏในภาษาไทย
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3. วิธีด�ำเนินการวิจัย

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร ผู้วิจัย
ได้ท�ำการศึกษาและส�ำรวจในการเก็บข้อมูลค�ำยืม
ภาษาบาลีทปี่ รากฏในภาษาไทยจากแหล่งต่างๆ ดังนี้
1. ผู ้ วิ จั ย จะเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ค� ำ ยื ม
ภาษาบาลีที่ปรากฏในภาษาไทยจากพจนานุกรม
ในหมวดหมู่ภาษาไทย
2. ขอบเขตด้านเนือ้ หา งานวิจยั นีม้ งุ่ ศึกษา
จากการวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลงความหมายของ
ค�ำยืมภาษาบาลีที่ปรากฏในภาษาไทย ในเรื่อง
ลักษณะของค�ำยืมภาษาบาลี ความหมายของค�ำยืม
ภาษาบาลี และการเปลี่ยนแปลงความหมายของ
ค�ำยืมภาษาบาลีที่ปรากฏในภาษาไทย
3. ขอบเขตข้อมูลที่น�ำมาศึกษา
3.1 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, พจนานุกรมค�ำใหม่ เล่ม 1 ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมค�ำใหม่ เล่ม 2 ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมค�ำใหม่ เล่ม 3 ฉบับ
ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน, พจนานุ ก รมไทย (มานิ ต
มานิตเจริญ, 2543; ฝ่ายวิชาการภาษาไทย บริษัท
ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน), 2552)
3.2 หนังสือทีเ่ กีย่ วข้องกับภาษาบาลี
4 เลม คือ บาลีสันสกฤตในภาษาไทย (บรรจบ
พันธุเมธา, 2518) บาลีสันสกฤตที่เกี่ยวของกับ
ภาษาไทย (ปรีชา ทิชินพงศ์, 2534) ภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทย (สุภาพร มากแจ้ง, 2535)
บาลี สั น สกฤตที่ สั ม พั นธกับภาษาไทย (สุทธิวงศ์
พงศ์ไพบูลย์, 2517)
เนื้ อ หาที่ ผู ้ วิ จั ย ใช้ ใ นการวิ จั ย ครั้ ง นี้ คื อ
พจนานุกรม หมวดหมู่ภาษาไทย รากศัพท์จาก
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ภาษาบาลี ชุดการเรียนรู้ เรือ่ งค�ำภาษาต่างประเทศ
ในภาษาไทย และประมวลค� ำ ภาษาบาลี ที่ ไ ทย
น�ำมาใช้ โดยการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส�ำรวจ
การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางความ
หมายของค�ำยืมภาษาบาลีที่ปรากฏในภาษาไทย
ผู ้ ศึ ก ษาได้ วิ เ คราะห์ แ ละเปรี ย บเที ย บการ
เปลี่ยนแปลงทางความหมายของค�ำยืมภาษาบาลี
ที่ปรากฏในภาษาไทยจากการศึกษาพจนานุกรม
ภาษาไทย: ยืมจากภาษาบาลี ภาษาไทย: รากศัพท์
จากภาษาบาลี (วิกพิ เี ดีย, 2562) ประมวลค�ำภาษา
บาลีที่ไทยน�ำมาใช้ โดยเลือกค�ำที่เรียงตามการ
เปลี่ยนแปลงในด้านความหมาย 3 ลักษณะ ได้แก่
ความหมายแคบเข้า (Narrowing) ความหมาย
กว้างออก (Widening) และความหมายย้ายที่
(Transference) ดังตัวอย่างต่อไปนี้
3.2.1 ค� ำ ยื ม ภ า ษ า บ า ลี ที่ มี
ความหมายแคบเข้า (Narrowing) มี 2 ลักษณะ คือ
ใช้ในความหมายจ�ำกัด เลือกใช้แค่ความหมายเดียว
ดังตัวอย่าง
- กุสุม เดิมหมายถึง ดอกไม้ โกสุม
โรคประจ�ำเดือนของหญิง ประจ�ำเดือนของหญิง
ประจ�ำเดือน ระดูหญิง ไทยใช้กับ มาลย์ เป็นกุสุมา
บ้าง กุสุมาลย์บ้าง ในความหมายแคบเข้าเหลือ
เพียง ดอกไม้ ดังตัวอย่างที่ปรากฏในกลอนล�ำจาก
วรรณคดีเรื่อง ผู้ชนะสิบทิศ เพลง กุสุมาอธิษฐาน
เพลงที่รักแสนรัก ผลงานอมตะของยาขอบว่า
มืด มน ยามย�่ำสนธยา มองฟ้าพาใจ
อาวรณ์
ร้าวรอน อกข้าเอย.. หวน นึกถึงตัวข้า
ชะตา..เอ๋ย ต้องจากคู่ชื่นเชย
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กลอน ใช้เป็นชื่อบุคคลบ้าง เช่น ธุวพร (ผู้มีพร
ขวัญใจข้า
ยั่งยืน, ผู้เลิศตลอดกาลนาน) เป็นต้น
ทน อาดูรข้าสูญสิ้นพรหมจารีย์ โดย
3.2.2 ค�ำยืมภาษาบาลีทมี่ คี วาม
ใจมิมีรักปรารถนา
หมายกว้างออก (Widening) มี 2 ลักษณะ คือ
อกโอ้กุสุมา เหมือนเทวาฟ้าสั่ง
ใช้คำ� ทีม่ คี วามหมายจ�ำกัดให้หมายได้ทวั่ ไปและเพิม่
เหมื อ นดั ง ตะวั น ดั บ ยาม..อั บ จน ความหมายขึ้ น นอกเหนื อ จากความหมายเดิ ม
หลีก..ไม่พ้น
ดังตัวอย่าง
ข้าอยูอ่ ย่างทนทรมาน ร้าวราญวิญญา
- กณฺฑ เดิมใช้หมายถึง ลูกปืน ลูกศร
น�้ำตาร่วงริน..
ลูกธนู ก้าน ราก ล�ำต้น ท่อน ท่อนไม้ ไม้เท้า วรรค
รักเดียวข้ามอบมังฉงาย แล้ว..มลาย ตอน หมวด อวกาศ โอกาส ร�ำข้าว เป็นต้น ไทยใช้
ไป..สิ้น เป็นต้น
กัณฑ์ ในความหมายกว้างออก หมายถึง ข้อความ
- อุตุ เดิมหมายถึง คราว หน้า ฤดู ระดูของ ที่แต่งเป็นค�ำเทศน์เรื่องหนึ่งๆ ที่จบลงคราวหนึ่งๆ,
หญิง โรงประจ�ำเดือนของหญิง ไทยใช้ อุตุ ในความ ตอนหนึ่งๆ ของค�ำเทศน์ที่เป็นเรื่องยาว เช่น มหา
หมายแคบเข้าเหลือเพียง ฤดู เช่นปรากฏในค�ำว่า เวสสันดรชาดก กัณฑ์ทศพร กัณฑ์หมิ พานต์ เป็นต้น
อุตุนิยมวิทยา ซึ่งมาจากค�ำว่า อุตุ เป็นภาษาบาลี ยกตัวอย่างเช่น การเอาเงินติดเทียนบูชากัณฑ์เทศน์
ไทยเอามาใช้เป็น “ฤดู” หมายถึงการเปลี่ยนแปลง หรือเรียกการเอาเงินหรือสิ่งของบูชาธรรมเนื่องใน
สภาพอากาศหมุนเวียนไปเป็นรอบ ส่วนค�ำว่า นิยม การเทศน์ว่า ติดกัณฑ์เทศน์ เป็นต้น
ก็หมายถึง ชอบ สนใจ ดังนัน้ “อุตนุ ยิ มวิทยา” ก็คอื
- โขม เดิมใช้หมายถึง ผ้าทอด้วยเปลือกไม้
ศาสตร์ที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับการหมุนเวียนเปลี่ยน ผ้าเปลือกไม้ ผ้าขาว ผ้าป่าน ผ้าใยไหม (ผ้าลินิน)
ไปของสภาพอากาศ เป็นต้น
ผ้าโขมะ โขมพัตถ์ (ผ้าท�ำด้วยเยื่อไม้) ใช้เป็นศัพท์
- กทลี เดิมหมายถึง กล้วย กล้วยมีเมล็ด ประกอบว่า โขมพัตถ์ โขมพัสตร์ และแผลงเป็น
ต้นกล้วย ธง นางเห็น ชะมด ไทยใช้ในความหมาย โขษมพัสตร์บ้าง เป็นต้น ไทยใช้หมายถึง ผ้าใยไหม
แคบเข้าเหลือเพียง กล้วย ดังตัวอย่างที่ปรากฏใน ผ้าขาว ผ้าป่าน ในความหมายกว้างออกยกตัวอย่าง
วรรณคดีไทยเรื่อง “กทลีตานี” ความหมายก็คือ ผ้าที่ปรากฏในพระไตรปิฎกว่า ผ้าโขมพัสตร์ คือ
ต้นกล้วยตานี นั่นเอง
ผ้าทีเ่ นือ้ ละเอียดอย่างยิง่ มีสขี าว อันมีถนิ่ ก�ำเนิดมา
- ธุว เดิมหมายถึง เทีย่ ง คงที่ มัน่ คง ประจ�ำ  จากโขมรัฐ คือ ที่เมือง โขมะ นั่นเอง จึงเรียกผ้า
ยืนที่ ยั่งยืน แน่วแน่ แน่นอน เนือง เนืองๆ บ่อย ที่มาจากโขมรัฐ ว่า ผ้าโขมพัสตร์ เป็นต้น
ทุกเมื่อ เป็นนิตย์ ความตรึก ธุวะ ชื่อของนิพพาน
- คณ เดิมใช้หมายถึง การนับ การค�ำนวณ
พระนิพพาน ไทยใช้ในความหมายแคบเข้าเหลือ หมวดหมู่ ฝูง พวก ประชุม หมูแ่ ห่งภิกษุ คณะ (กลุม่
เพียง เที่ยง มั่น ยกตัวอย่างที่ปรากฏในธุวธรรมค�ำ ชนกลุ่มหนึ่งๆ หรือแผนกหนึ่งๆ ของมหาวิทยาลัย)

176 Dhammathas Academic Journal

ไทยใช้เป็นคณะ ในความหมายกว้างออกเหลือเพียง
หมู่ พวก ดังตัวอย่างทีป่ รากฏในชือ่ กลุม่ คนผูร้ ว่ มกัน
เพื่อการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น คณะกรรมการ
คณะสงฆ์ คณะนักท่องเที่ยว ปรากฏในหน่วยงาน
ในมหาวิทยาลัย หรือสถาบันที่เทียบเท่า ซึ่งรวม
ภาควิชาต่างๆ ที่จัดการเรียนการสอนวิชาในสาย
เดียวกันเช่น คณะนิติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์
เป็นต้น
3.2.3 ค� ำ ยื ม ภ า ษ า บ า ลี ที่ มี
ความหมายย้ายที่ (Transference) มีลกั ษณะคล้าย
ความหมายกว้างออก แต่ความหมายของค�ำจะ
เปลีย่ นแปลงไปเป็นความหมายใหม่ ดังตัวอย่าง
- กฐิน เดิมใช้หมายถึง ไม้สะดึง คือไม้
ส�ำหรับขึงผ้าให้ตงึ เพือ่ จะได้ตดั ได้ตามต้องการ กฐิน
ใช้เป็นชื่อของการท�ำบุญตามกาลอย่างหนึ่ง ด้วย
การน�ำผ้าไปทอด ณ วัดที่มีพระจ�ำพรรษาตั้งแต่
5 รูปขึน้ ไป (ถ้ามีพระไม่ถงึ 5 รูป จะไปน�ำพระทีว่ ดั
อื่นมาให้ครบ 5 รูป เพื่อรับกฐินนั้น ท�ำไม่ได้ ผิด
วินยั ) มีกำ� หนดตัง้ แต่แรม 1 ค�ำ 
่ เดือน 11 ถึงขึน้ 15
ค�่ ำ  เดื อ น 12 เรี ย กว่ า ทอดกฐิ น ผ้ า พิ เ ศษที่
พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตแก่ภิกษุสงฆ์เฉพาะกฐิน
กาล, ตามศัพท์แปลว่า ไม้สะดึง คือ กรอบไม้สำ� หรับ
ขึ้งผ้าที่จะเย็บเป็นจีวร, อีกนัยหนึ่งค�ำว่า แปลว่า
แข็ง กักขฬะ สาหัส เลว หยาบ หยาบคาย หยาบ
ช้า ด่วน รีบ เป็นต้น ไทยใช้ในความหมายย้ายที่
เหลือเพียง ผ้าพิเศษที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตแก่
ภิกษุสงฆ์เฉพาะกฐินกาล, ไม้สะดึง คือ กรอบไม้
ส�ำหรับขึงผ้าทีจ่ ะเย็บเป็นจีวร ยกตัวอย่างทีป่ รากฏ
ในกลอนบุญวันทอดกฐินที่มีผู้ประพันธ์ไว้ว่า
กฐินวัดป่า เจริญราช ในปีนี้
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สามัคคี ศรัทธา สร้างกุศล
ทุกเพศวัย ตั้งใจจริง มิ่งมงคล
มาสร้างผลคุณค่า มหาบุญ
ร่วมสร้างโบสถ์ โบราณ สืบสานศิลป์
ร่วมสร้างถิ่น ธรรมสถาน บันดาลคุณ
เป็นแดนธรรม น�ำสุขใจ ใจอิ่มอุ่น...
- ขม ขมา เดิมใช้หมายถึง อดทน อดกลั้น
บางครัง้ ใช้ กษมะ กษมา (การขอให้อดโทษ การขอ
ขมาโทษ ภาษาพูดเป็นขอษมา) การกล่าวค�ำขอ
โทษ เช่น ไปขมาศพ, การยกโทษให้เมือ่ อีกฝ่ายหนึง่
ยอมรับผิด เช่น ขอขมา, ษมา ไทยใช้เป็น ขมา ใน
ความหมายย้ายทีเ่ หลือเพียง ค�ำขอโทษ การยกโทษ
ให้เมื่ออีกฝ่ายหนึ่งยอมรับผิด เช่น ขอขมา, ษมา
เป็นต้น ยกตัวอย่างทีป่ รากฏในค�ำขอขมากรรมบิดา
มารดาว่า
“ข้ า พเจ้ า ขอน้ อ มบู ช าแด่ อ งค์ ส มเด็ จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมพระธรรมและพระสงฆ์
วันนี้ ข้าพเจ้า มีความตั้งใจจะท�ำพิธี กราบขอขมา
อโหสิกรรม ต่อบิดามารดาขอองค์สมเด็จพระสัมมา
สั ม พุ ท ธเจ้ า พร้ อ มทั้ ง พระธรรม และพระสงฆ์
ได้ โ ปรดลบั น ดาลให้ ก ารขอขมากรรมในครั้ ง นี้
จงบรรลุผลส�ำเร็จ ตามที่ปรารถนาด้วยเถิด”
- ชนปท เดิมใช้หมายถึง ต�ำบล บ้านเมือง
ประเทศ ชื่อหน่วยการปกครองของอินเดียโบราณ
หน่วยหนึ่งใน 5 หน่วย คือ คาม นิคม นคร รัฐ
ชนบท (แคว้น) เช่น อังคะ มคธะ กาสี โกศล วัชชี
ซึ่งเรียกว่า มหาชนบท ชุมชน ท้องถิ่น บ้านนอก
เขตแดนที่พ้นจากเมืองหลวงออกไป ไทยใช้เป็น
ชนบท ในความหมายย้ายที่เหลือเพียง บ้านนอก,
เขตแดนที่พ้นจากเมืองหลวงออกไป ยกตัวอย่างที่

ปีที่ 21 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มีนาคม 2564)

ปรากฏในเนือ้ เพลงกระเทยชนบท ผลงานของคณะ
เสียงอิสานว่า
“..อนุรักษ์กะเทยคนจน หนึ่งต�ำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ส่งเสริมกะเทยพื้นบ้าน เอาไว้สร้างสีสัน
ในงานวัดงานวา หนับหนุนกะเทยชนบท ให้เขามี
อนาคต ต่อไปภายหน้า สงสารกะเทยบ้านนอก
หลูโตนกะเทยบ้านนอก ผูห้ น้าหม่นอ้อกลอกแน่คะ
แน่ค๊า...” เป็นต้น

4. สรุปผลการวิจัย

สรุ ป ผลการวิ จั ย ในการศึ ก ษาเรื่ อ งการ
เปลี่ยนความหมายของค�ำยืมภาษาบาลีที่ปรากฏ
ในภาษาไทย พบว่า ค�ำศัพท์ภาษาบาลีที่พบนั้น
ล้วนเป็นค�ำที่คนไทยรับมาใช้เป็นระยะเวลานาน
หลายปีแล้ว ซึ่งบางครั้งอาจจะเข้าใจว่าเป็นภาษา
ไทยของเราเองแต่หากผู้ศึกษาได้ศึกษาหลักเกณฑ์
และได้ รู ้ จั ก วิ เคราะห์ค�ำศัพ ท์ จะท�ำให้ผู้ศึก ษา
มีความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้น และสามารถรู้ว่าค�ำใด
เป็นภาษาไทยแท้ หรือค�ำใดเป็นค�ำยืม หรือแม้
กระทัง่ น�ำค�ำบาลีมาดัดแปลงใช้ให้เข้ากับภาษาไทย
ในด้านความหมายค�ำศัพท์ที่ผู้วิจัยได้ท�ำการศึกษา
พบว่า มีทั้งความหมายคงเดิม ความหมายแคบ
เข้า ความหมายกว้างออก และความหมายย้ายที่
ซึง่ เป็นธรรมชาติของค�ำ ยืมทีม่ กั จะมีการเปลีย่ นแปลง
ให้เข้ากับระบบของภาษาที่ยืมมา เพื่อให้สามารถ
ออกเสียงได้สะดวก และเพื่อประโยชน์ของการใช้
ภาษาที่หลากหลาย ซึ่งสะท้อนให้เห็นภูมิปัญญา
ด้านภาษาของผู้ที่น�ำค�ำศัพท์ต่างๆ มาสื่อสารกับ
ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
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การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อศึกษาและ
วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางความหมายของ
ค�ำยืมภาษาบาลีที่ปรากฏในภาษาไทย ผลการวิจัย
เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ ก� ำ หนดไว้ สามารถ
อภิปรายผลการวิจัยได้ดังนี้
1. ผลจากการศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ค� ำ ยื ม ภาษาบาลี ต ามหลั ก ของนั ก ภาษาศาสตร์
พบว่ามี 3 ด้านด้วยกัน คือ การเปลีย่ นแปลงภายใน
การเปลี่ยนแปลงภายนอก และการเปลี่ยนแปลง
ด้านตัวอักษร มีข้อสังเกตว่าแต่ละทฤษฎีมีความ
แตกต่ า งกั น ที่ ค วามหมายและกระบวนการ
เปลี่ยนแปลง นั่นคือ การเปลี่ยนแปลงภายในเป็น
ไปตามธรรมชาติและอิทธิพลของภาษาโดยไม่ได้รบั
อิ ท ธิ พ ลจากภาษาอื่ น เข้ า มาปะปน ขณะที่ ก าร
เปลีย่ นแปลงภายนอกได้รบั อิทธิพลจากภาษาอืน่ ที่
มีความสัมพันธ์สืบทอดวัฒนธรรมกันมาแต่สมัย
โบราณ ส่วนการเปลีย่ นแปลงด้านตัวอักษรเกีย่ วกับ
การคิดสัญลักษณ์แทนเสียงพูดขึ้นมาใหม่ เรียกว่า
“สัทอักษร” นั่นเอง
2. ผลจากการศึกษาค�ำยืมที่ปรากฏใน
ภาษาไทย ผูว้ จิ ยั พบว่า เป็นค�ำทีใ่ ช้ในวิชาการแขนง
ต่างๆ ตลอดจนชื่อบุคคล ชื่อสถานที่ ไม่ใช่เฉพาะ
แต่ในทางศาสนาเท่านั้น โดยน�ำมาใช้ด้านศิลปะ
และดนตรี เช่น มโหรีสังคีต ดุริยางค์ทางการละคร
ใช้ในด้านดาราศาสตร์ เช่น สุริยคติ จันทรคติ
อังคาร พุธ มีนาคม ธนู มังกร ฯลฯ เกี่ยวกับการ
แต่งกาย เช่น เครื่องทรงของพระมหากษัตริย์ อาทิ
มงกุฎ ชฎา สังวาล อินทรธนู มาลา ฯลฯ เกี่ยวกับ
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สิ่งก่อสร้าง เช่น อาสน์ศาลา ปราสาท บุษบก สถูป
เจดีย์ เคหะ เป็นต้น
3. ผลจากการวิเคราะห์การเปลีย่ นแปลง
ทางความหมายของค�ำยืมภาษาบาลีที่ปรากฏใน
ภาษาไทย ผู้วิจัยพบว่า มีการน�ำค�ำยืมภาษาบาลีที่
มีความหมายแคบเข้ามาใช้ในภาษาไทยมากที่สุด
เพราะมี ก ารคงรู ป ค� ำ ไว้ ต ามแบบของบาลี เช่ น
ค�ำว่า กมฺม น�ำมาใช้เป็น กรรม กปฏ น�ำมาใช้เป็น
กบฏ เป็นต้น ส่วนค�ำยืมภาษาบาลีที่มีความหมาย
กว้ า งออก นิ ย มน� ำ มาใช้ ใ นภาษาไทยเป็ น มาก
เหมือนกัน เพราะเป็นค�ำที่มีความหมายจ�ำกัดให้
หมายได้ทั่วไป และเพิ่มความหมายขึ้นนอกเหนือ
จากความหมายเดิม เช่นค�ำว่า กณฺฑ น�ำมาใช้เป็น
กัณฑ์ ในภาษาไทย เป็นต้น และค�ำยืมภาษาบาลีที่
มีความหมายย้ายที่ นิยมน�ำมาใช้ในภาษาไทยทัว่ ไป
เพราะความหมายของค�ำจะเปลี่ยนแปลงไปเป็น
ความหมายใหม่ เมื่อน�ำมาใช้ในภาษาไทยมีคงรูป
ค�ำไว้ตามแบบของบาลี เช่นค�ำว่า อธิปฺปาย น�ำมา
ใช้ในภาษาไทยเป็น อธิบาย เป็นต้น

6. ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะผลวิจัยไปใช้ประโยชน์
ในบรรดาภาษาต่างประเทศทีม่ คี วามสัมพันธ์
เกี่ยวข้องกับภาษาไทย เห็นจะไม่มีภาษาใดเกิน
ภาษาบาลี ทัง้ นีเ้ พราะยืมค�ำมาใช้มากมาย ไม่ใช่แต่
ค�ำที่ใช้ในศาสนาแต่เป็นค�ำที่ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
ค�ำทีใ่ ช้ในวิชาการต่างๆ ชือ่ บุคคล ชือ่ สถานที่ ก็เป็น
ค�ำภาษาบาลีเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่เราก็อย่าลืมว่า
บางค�ำเราน�ำมาดัดแปลงเสียงบ้าง บางค�ำเราก็ยืม
ค�ำของเขามาตกแต่งใหม่ให้ได้ความหมายที่เรา
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ต้องการ อย่างไรก็ดี แม้ว่าภาษาบาลีจะไม่ใช่ค�ำ
ไทยแท้เป็นภาษาของเรา แต่เราก็ไม่ควรมองข้าม
หรือไม่เห็นคุณค่า เพราะภาษาบาลี เปรียบเสมือน
ขุมทรัพย์แห่งถ้อยค�ำ  ที่ให้เราเลือกตักตวงถ้อยค�ำ
มาใช้ตามต้องการไม่วา่ จ�ำเป็นค�ำสูงใช้ในราชาศัพท์
ในศาสนา ในวิทยาการแขนงต่างๆ ตลอดมาจนถึง
ค�ำธรรมดาสามัญที่ใช้กันแพร่หลายทั่วไป ก็ล้วนใช้
ค�ำภาษาบาลีเป็นอันมาก จนดูเหมือนว่าถ้าเราไม่ได้
ยืมค�ำบาลีมาใช้ เราอาจจะพูดไม่ได้อย่างที่เรา
ต้องการจะพูด
2. ข้อเสนอแนะเพื่อวิจัยครั้งต่อไป
2.1 ควรมี ก ารศึ ก ษาผลสั ม ฤทธิ์
ทางการเรียนวิชาภาษาไทยโดยเฉพาะเนื้อหาที่
เกีย่ วกับค�ำยืมภาษาบาลี ควบคูก่ บั ทักษะอืน่ ๆ เช่น
คิดวิเคราะห์ คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และทักษะ
การอ่านภาษา ฯลฯ
2.2 ควรมีการศึกษาเพือ่ เปรียบเทียบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ที่จัดการเรียนรู้ภาษาบาลี
ที่ใช้ในภาษาไทยในสาระการเรียนรู้อื่นๆ
2.3 ควรมีการส่งเสริมให้มีการเรียน
การสอนเนื้อหาสาระเกี่ยวกับค�ำยืมภาษาบาลีใน
ภาษาไทยในด้านบริบทหรือความหมายต่างๆ

7. องค์ความรู้ที่ได้รับ

องค์ความรูท้ ไี่ ด้รบั จากการศึกษาเรือ่ ง การ
เปลีย่ นความหมายของค�ำยืมภาษาบาลีทปี่ รากฏใน
ภาษาไทย สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ในด้ า นวิ ช าภาษาศาสตร์ ช่ ว ยให้
นักศึกษาได้เรียนรู้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงความ
หมายของค�ำยืมภาษาบาลีที่น�ำมาใช้ในภาษาไทย

วารสารวิชาการธรรมทรรศน์
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2. ในด้านการใช้ภาษา ช่วยให้อาจารย์
นิ สิ ต นั ก ศึ ก ษา ได้ รู ป แบบการเรี ย นรู ้ ค� ำ ศั พ ท์
ค�ำภาษาบาลีใหม่ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง
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3. ในด้านวิชาการ จัดเป็นแหล่งเรียนรู้
ทางวิชาการให้แก่อาจารย์ นักศึกษาและผู้ที่สนใจ
ได้ศึกษาหาความรู้และใช้เป็นแหล่งอ้างอิง

ภาพที่ 1 องค์ความรู้ที่ได้รับ
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