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Abstract
The objective of this study is to analyze Pali and Sanskrit loan words
and to classify their meanings in Samutthrakhot Khamchan. The result of this
study concludes that a total of 980 load words are used and they are divided
into three main classifications with 3 types: 1) Four types of syllable of loan
words are discovered: 1.1) a word with one syllable, 1.2) a word with two
syllables, 1.3) a word with three syllables and 1.4) a word with four syllables.
Of these types, the two-syllable words, totaling 480 words, appeared at the

238

วิวิธวรรณสาร 			

ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 (พฤษภาคม - สิงหาคม) 2564

highest level of 48.98 percent. 2) Four types of combination of loan words
are discovered: 2.1) a three-part loan word combination, 2.2) a general
four-part loan word combination, 2.3) a specific four-part loan word
combination and 2.4) a five-part loan word combination. Of these types, a
three-part loan word combination is the most established with a total of 1,501
syllables, accounting for 60.06 percent. And 3) Five types of comparison of
loan words are discovered: 3.1) a changing of vowels, 3.2) a changing of final
consonants, 3.3) a changing of initial consonants, 3.4) an adding of the silent
syllable, and 3.5) an adding of the vowel “a”. Of these types, an adding of
silent syllable is most conducted in a total of 48 words, accounting for 41.73
percent. As for the classification of meanings, it is found that the group of
things has the largest number of 479 words, accounting for 48.88 percent.
Keywords: Loanwords, Forms of Pali, Forms of Sanskrit, Meanings

บทคัดย่อ

บทความวิจยั นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ วิเคราะห์รปู ค�ำยืมภาษาบาลีสนั สกฤตทีป่ รากฏ
ในวรรณคดีเรื่อง สมุทรโฆษค�ำฉันท์ และเพื่อจ�ำแนกประเภทความหมายของค�ำยืมภาษา
บาลีสันสกฤตที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องสมุทรโฆษค�ำฉันท์ ผลการศึกษาพบค�ำยืมภาษา
บาลีและสันสกฤตจ�ำนวน 980 ค�ำ วิเคราะห์ได้ 3 ประเด็น คือ 1) จ�ำนวนพยางค์ของค�ำยืม
มี 4 แบบ ได้แก่ค�ำ 1 พยางค์ ค�ำ 2 พยางค์ ค�ำ 3 พยางค์ และค�ำ 4 พยางค์ ทั้งนี้พบค�ำ 2
พยางค์มากที่สุด จ�ำนวน 480 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 48.98 2) การประสมอักษรพบ 4 แบบ
ได้แก่ อักษรแบบ 3 ส่วน แบบ 4ส่วนปกติ แบบ 4 ส่วนพิเศษ และแบบ 5 ส่วน ทั้งนี้ พบ
ลักษณะการประสมอักษรแบบ 3 ส่วนมากทีส่ ดุ จ�ำนวน 1,501 พยางค์ คิดเป็นร้อยละ 60.06
และ 3) การเปรียบเทียบรูปค�ำยืม พบ 5 ลักษณะ ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสระ การ
เปลี่ยนแปลงตัวสะกด การเปลี่ยนแปลงพยัญชนะต้น การเติมตัวการันต์ และการเติม
อ (อะ) โดยพบการเติมตัวการันต์มากที่สุดจ�ำนวน 48 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 41.73 ส่วน
การจ�ำแนกประเภทความหมายพบความหมายกลุ่มสรรพสิ่งมีจ�ำนวนมากที่สุดถึง 479 ค�ำ
คิดเป็นร้อยละ 48.88
ค�ำส�ำคัญ: รูปค�ำยืม ค�ำยืมภาษาบาลี ค�ำยืมภาษาสันสกฤต ความหมาย
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บทน�ำ
ในปัจจุบันพบว่ามีการใช้ค�ำยืมภาษาต่างประเทศปรากฏอยู่ในชีวิตประจ�ำวัน
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นชื่อคน สัตว์ สิ่งของสถานที่ อาหาร ผัก ผลไม้ ค�ำที่ใช้กับพระสงฆ์ และ
ค�ำราชาศัพท์ ฯลฯ เป็นต้น การยืมค�ำภาษาอื่นเข้ามาใช้นั้นจึงเป็นผลท�ำให้ภาษาไทยมีค�ำ
ใช้มากขึ้น และภาษาต่างประเทศที่มีอิทธิพลต่อภาษาไทย ในปัจจุบันไทยรับค�ำยืมภาษา
บาลีสนั สกฤตเนือ่ งจากปัจจัยทางศาสนาเพราะประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่
ในคัมภีร์ทางศาสนามีการบันทึกเป็นภาษาบาลีและสันสกฤตจึงจ�ำเป็นต้องเรียนรู้ภาษา
บาลีสันสกฤตด้วย ดังที่ Panjareon (2018, p.17) กล่าวถึงค�ำยืมที่ปรากฏในภาษาไทยว่า
“ค�ำยืมที่ปรากฏอยู่ในภาษาไทยมากกว่าภาษาใดคือภาษาบาลีและสันสกฤต รองลงมาคือ
ภาษาเขมร ภาษาจีนซึ่งเดิมมีค�ำยืมอยู่ในล�ำดับที่ 3 ปัจจุบันมีน้อยกว่าค�ำยืมภาษาอังกฤษที่
เพิม่ มากขึน้ เรือ่ ย ๆ” การทีเ่ ราต้องรับค�ำยืมภาษาอืน่ มาเป็นค�ำยืมในภาษาไทยนัน้ เชือ่ ว่าเป็น
ผลสืบเนื่องมาจากความสัมพันธ์กับชาติเจ้าของภาษาค�ำยืมหรือด้วยการถ่ายเทหรือยอมรับ
ความเจริญก้าวหน้าแห่งวัฒนธรรมระหว่างชาติด้านต่าง ๆ เช่น ศาสนา วิชาการ และสังคม
ส�ำหรับเหตุผลของภาษาไทยทีจ่ ำ� เป็นต้องมีคำ� ยืมนัน้ มาจากความจ�ำเป็นทีต่ อ้ งมีคำ� เรียกสิง่ ที่
ไม่มี ในค�ำไทยใช้มาก่อน โดยเฉพาะค�ำเรียกสิ่งใหม่ หรือสิ่งที่ไม่เคยพบเห็นมาก่อน
เมื่อเห็นว่าค�ำที่ใช้เรียกสิ่งนั้นมีอยู่ในภาษาอื่นจึงรับมาใช้เป็นค�ำยืมเช่น บุญ
สวรรค์ สันดาน วิญญาณ ฤทธิ์ สิทธิ เป็นต้น ล้วนเป็นค�ำที่ไม่มีใช้ในภาษาไทย มาก่อน ความ
ขาดแคลนของค�ำในภาษาไทยเป็นอีกเหตุแห่งการรับยืมค�ำ เหตุผลรองลงมาคือประเด็นการ
สร้างสรรค์งานวรรณกรรมในภาษา ที่จ�ำเป็นต้องมีค�ำพ้องความใช้อย่างหลากหลาย กรณีนี้
แม้จะมีคำ� ไทยใช้อยูบ่ า้ งแล้ว แต่การสร้างสรรค์วรรณกรรมทีม่ เี งือ่ นไขก�ำหนดด้านวรรณศิลป์
จ�ำเป็นต้องมีค�ำพ้องความให้เลือกใช้ได้อย่างเพียงพอ จึงมีคำ� ยืมปรากฏเป็นค�ำพ้องความ
หมาย เช่น พยัคฆ์ ปักษี วิหค นคร ธานี บุรี อาวุธ ยุทธภัณฑ์ อรัณย์ พนา มัจฉา ฯลฯ
เป็นต้น ความจ�ำเป็นในการใช้ถอ้ ยค�ำในภาษาเฉพาะกรณี เช่น ใช้เป็นค�ำราชาศัพท์และใช้คำ�
ที่ไพเราะหรือเหมาะสมกว่าค�ำที่มีใช้อยู่เดิมอย่างการใช้ค�ำว่า กาสร แทนค�ำว่า ควาย ค�ำว่า
สุนัข แทนค�ำว่า หมา ตลอดถึงการใช้ค�ำว่า อุจจาระ ปัสสาวะ จากภาษาบาลีและสันสกฤต
แทนค�ำไทยที่มีใช้อยู่เดิมเป็นตัวอย่างการรับค�ำยืมในลักษณะนี้
ค�ำยืมภาษาบาลีสันสกฤตนั้นเป็นภาษาที่เก่าแก่มีใช้ในภาษาไทยมานาน ดังที่
Panjareon (2018, pp.15–16) กล่าวถึงหลักฐานที่พบข้อความภาษาบาลีและสันสกฤต
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ไว้ว่า “หลักฐานชิ้นแรกที่พบว่ามีค�ำจากภาษาสันสกฤต ปรากฏเป็นค�ำยืมในภาษาไทยคือ
ศิลาจารึกหลักที่ 1 (พ.ศ.1826) ของพ่อขุนรามค�ำแหงมหาราชและจากการพบจารึกคาถา
เย ธมมา เป็นภาษาบาลีบนแผ่นอิฐที่เมืองอู่ทอง (อาณาจักรทวารวดี) สุพรรณบุรี ซึ่งเป็น
จารึกตัง้ แต่พทุ ธศตวรรษที่ 12 (ประมาณปีพทุ ธศักราช 1350) จึงถือเป็นหลักฐานการปรากฏ
ของภาษาบาลีในภูมิภาคนี้”
จากข้อมูลที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ท�ำให้เห็นว่าภาษาบาลีและสันสกฤตเข้ามาในไทย
เป็นเวลาช้านานและแสดงให้เห็นว่าค�ำยืมภาษาบาลีและสันสกฤตมีอิทธิพลต่อภาษาไทย
เป็นอย่างมากตั้งแต่อดีตจวบจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังสามารถพบเห็นค�ำภาษาบาลีและ
สันสกฤตได้จากบทประพันธ์ต่าง ๆ ของกวีในแต่ละสมัยเนื่องจากกวีแต่ละท่านมีการน�ำ
ค�ำจากภาษาบาลีและสันสกฤตเข้ามาใช้อย่างแพร่หลาย เพราะเป็นภาษาที่มีความไพเราะ
ประณีต อ่านยาก ต้องอาศัยความเข้าใจจึงจะสามารถอ่านได้ และยังแสดงถึงความรู้ความ
สามารถของทัง้ กวีผแู้ ต่งและผูอ้ า่ นได้เป็นอย่างดีเมือ่ ภาษาบาลีและสันสกฤตเข้ามาปะปนกับ
ภาษาไทยมากขึ้นจึงเป็นเหตุให้วรรณกรรมในแต่ละยุคสมัยมีคำ� ยืมภาษาบาลีและสันสกฤต
ปะปนอยู่มากเช่นกัน
วรรณกรรมเรื่อง สมุทรโฆษค�ำฉันท์ เป็นวรรณกรรมที่มีความส�ำคัญมากเรื่อง
หนึ่งของไทยด้วยปรากฏว่ามีกวีส�ำคัญของไทยถึง 3 ท่าน แต่งสืบต่อกันมา เริ่มด้วย
พระมหาราชครู สมเด็จพระนารายณ์มหาราช และสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระ
ปรมานุชิตชิโนรส ซึ่งเป็นวรรณกรรมที่ได้รับการยอมรับว่าแต่งดีมีความไพเราะและ
ความประณีตเป็นอย่างมาก ดังที่ หนังสือสมุทรโฆษค�ำฉันท์ (Phramaharatchakhru,
2003, p.1) ได้กล่าวไว้ในค�ำน�ำว่า “สมุทรโฆษค�ำฉันท์ เป็นวรรณคดีที่ได้รับการยกย่อง
จากวรรณคดีสโมสรว่า เป็นเรื่องที่แต่งดีเป็นเยี่ยมในกระบวนค�ำฉันท์ ผู้แต่งเป็นกวีที่ชื่อ
เสียง ได้แต่งเรื่องราวของพระสมุทรโฆษต่อกันรวม 3 ส�ำนวน ซึ่งล้วนแต่เป็นค�ำฉันท์ที่
ไพเราะ ส่วนแรกเป็นส�ำนวนของพระมหาราชครู ส่วนที่สองเป็นของสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช และส่วนทีส่ ามเป็นส�ำนวนของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชติ ชิโนรส
ซึ่งเนื้อหาเป็นการกล่าวถึงความรักและการพลัดพรากของพระสมุทรโฆษและนางพินทุมดี
โดยดัดแปลงมาจาก สมุทรโฆสชาดก ใน ปัญญาสชาดก ใช้เวลาในการแต่งต่อกันมา
ยาวนานกว่า 250 ปี ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์ในสมัยรัชกาลที่
3 ท�ำนองการแต่งฉันท์และกาพย์ที่มีความไพเราะประณีตบรรจงนี้ยากที่จะหาเรื่องใด
เทียบได้”
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ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงพิจารณาเห็นว่าค�ำยืมทีก่ วีทงั้ 3 ท่าน เลือกมาใช้ในการประพันธ์นนั้
ล้วนเป็นค�ำที่กวี คัดสรรมาเป็นอย่างดี มีความไพเราะและมีความหลากหลายของค�ำ อีก
ทั้งความต่างของยุคสมัยจะบ่งบอกได้ว่าในสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์มีค�ำให้ศึกษา
มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาการวิเคราะห์รูปค�ำและการจ�ำแนกประเภท
ความหมายของค�ำยืมภาษาบาลีสันสกฤตที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่อง สมุทรโฆษค�ำฉันท์

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อวิเคราะห์รูปค�ำยืมภาษาบาลีและสันสกฤตที่ปรากฏในวรรณคดี
เรื่อง สมุทรโฆษค�ำฉันท์
2. เพื่อวิเคราะห์ความหมายของค�ำยืมภาษาบาลีสันสกฤตที่ปรากฏในวรรณคดี
เรื่องสมุทรโฆษค�ำฉันท์

กรอบแนวคิดของการวิจัย
ในการวิเคราะห์รูปค�ำผู้วิจัยจะยึดหลักการและทฤษฎีโครงสร้างพยางค์ของ
พระยาอุปกิตศิลปสาร (Phraya Uppakitsinlapasan, 2003, p.18) และในการจ�ำแนก
ประเภทความหมายผู้วิจัยจะยึดหลักการและทฤษฎีอรรถศาสตร์ (Ethnosemantic) ของ
ไนดา (Nida, 1975, p.174)

ขอบเขตของการวิจัย
ผู้วิจัยเก็บรวบรวมข้อมูลค�ำยืมจากวรรณคดีเรื่อง สมุทรโฆษค�ำฉันท์ฉบับที่จัด
พิมพ์ โดยองค์การค้าของคุรุสภาพิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2556 โดยการน�ำมาวิเคราะห์เปรียบ
เทียบรูปค�ำและความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
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ระเบียบวิธีวิจัย
1. ทบทวนเอกสาร บทความ หนังสือ ต�ำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา
เรื่องภาษาบาลีสันสกฤตกับภาษาไทย ตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับการยืมค�ำภาษาบาลี
สันสกฤต การประสมอักษรและโครงสร้างค�ำการจ�ำแนกประเภทความหมาย
2. การเลือกแหล่งข้อมูลที่จะศึกษาผู้วิจัยเลือกเรื่องสมุทรโฆษค�ำฉันท์ ฉบับที่
จัดพิมพ์ โดยองค์การค้าของคุรุสภา พิมพ์ครั้งที่ 11 พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นฉบับที่มีรูปค�ำที่
สมบูรณ์ที่สุด
3. การเก็บข้อมูลเมื่อได้เอกสารฉบับที่จะใช้ในการเก็บข้อมูลแล้ว ผู้วิจัยด�ำเนิน
การคัดเลือกค�ำศัพท์และเก็บรวบรวมค�ำศัพท์ทเี่ ป็นค�ำยืมภาษาบาลีสนั สกฤตจากสมุทรโฆษ
ค�ำฉันท์ และบริบทของค�ำลงในตาราง แล้วจัดข้อมูลค�ำโดยเรียงตามล�ำดับอักษร ก-ฮ ทั้งนี้
ผูว้ จิ ยั จัดค�ำทีน่ า่ จะมาจากค�ำต้นทางภาษาบาลีสนั สกฤต ค�ำเดียวกันหรือมีรากศัพท์เดียวกัน
ไว้ด้วยกัน ดังตัวอย่างตาราง
4. การตรวจสอบข้อมูลหลังจากการรวบรวมค�ำศัพท์ ผู้วิจัยจะตรวจสอบค�ำศัพท์
นั้นกับพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ. 2554 หนังสือและเอกสารที่ให้ข้อมูลเกี่ยว
กับค�ำศัพท์ภาษาบาลีสันสกฤต และพจนานุกรม หนังสือ และเอกสารที่ให้ข้อมูลค�ำศัพท์
ภาษาและวรรณคดีไทยโดยสรุปในรูปแบบตาราง ทั้งนี้จัดล�ำดับเรียงตามตัวอักษร ก-ฮ
ดังตัวอย่างในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ตัวอย่างค�ำยืมภาษาบาลีสันสกฤตในสมุทรโฆษค�ำฉันท์
คำ�ยืม
คำ�ภาษาบาลี
คำ�ยืม
ในสมุทรโฆษคำ�ฉันท์ ในพจนานุกรม และสันสกฤต
กษัตรีย์

กษัตรีย์

(ป. ขตฺติย)

พนิดา

พนิดา

(ป., ส. วนิตา)

ราชสีห์

ราชสีห์

(ป. ราช + สีห;
ส. ราช + สึห)

ความหมาย
น. พระเจ้าแผ่นดิน,
คนในวรรณะที่ 2 แห่ง
สังคม.
น. วนิดา, หญิง,
หญิงสาว.
น. พญาสิงโต, สิงหราช
หรือ สี.

Vol.5 No.2 (May - August) 2021			

WIWITWANNASAN

243

ตัวอย่างบทประพันธ์ที่ปรากฏค�ำยืมภาษาบาลีสันสกฤตในสมุทรโฆษค�ำฉันท์
		
๏ เนืองนาคอสุรกษัตรีย์
โอนมณีโมลี
บ�ำบวงในบาทกมล
(Phramaharatchakhru, p. 2)
		
๏ เสร็จพระโลมลาพนิดา
ประพาสพรางวังสาร
					

จักเสด็จลีลา
(Phramaharatchakhru, p. 33)

		
๏ ท้าวใดอันทรงเพชรเสด็จ รถราชสีหฉ์ วาง
อัมพรพรรณพรายรตนในกลาง
รณรงคดูแสดง
(Phramaharatchakhru, p. 111)
5. การวิเคราะห์คำ� ยืมภาษาบาลีสนั สกฤตในด้านรูปค�ำและความหมายของค�ำยืม
ภาษาในสมุทรโฆษ ค�ำฉันท์
		
5.1 การวิเคราะห์รูปค�ำ ผู้วิจัยใช้ทฤษฎีโครงสร้างพยางค์ของพระยา
อุปกิตศิลปสาร (Phraya Uppakitsinlapasan, 2003, p.18) และ สุชาดา เจียพงษ์
(Jiaphong, 2019, pp. 62-63) การศึกษาวิเคราะห์ การเปลีย่ นแปลงด้านรูปค�ำของภาษา
บาลีสันสกฤตในวรรณคดีเรื่องสมุทรโฆษค�ำฉันท์ในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้แบ่งการศึกษาวิเคราะห์
ออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
			
5.1.1 การวิเคราะห์โครงสร้างพยางค์
			
ผูว้ จิ ยั ได้กำ� หนดใช้สญ
ั ลักษณ์ประกอบค�ำอธิบายการวิเคราะห์
โครงสร้างพยางค์ สามารถก�ำหนดอักษรย่อได้ต่อไปนี้
			
พ
แทนเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว
			
พพ
แทนเสียงพยัญชนะต้นควบ
			
ส
แทนเสียงสระเสียงสั้น
			
สส
แทนเสียงสระเสียงยาวและสระเสียงประสม
			
น
แทนเสียงพยัญชนะสะกด ง น ม ย ว
			
ก
แทนเสียงพยัญชนะสะกด ก ด บ
			
1
แทนเสียงวรรณยุกต์สามัญ
			
2
แทนเสียงวรรณยุกต์เอก
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3		
แทนเสียงวรรณยุกต์โท
			4		
แทนเสียงวรรณยุกต์ตรี
			
5		
แทนเสียงวรรณยุกต์จัตวา
และสามารถวิเคราะห์ได้ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 ตัวอย่างการวิเคราะห์โครงสร้างพยางค์ในสมุทรโฆษค�ำฉันท์
คำ�ยืมใน
สมุทรโฆษคำ�ฉันท์

คำ�อ่าน

โครงสร้างพยางค์

จำ�นวนพยางค์

กษัตรีย์
พนิดา
ราชสีห์

[กะ-สัด–ตฺรี]
[พะ-นิ–ดา]
[ราด-ชะ–สี]

พส1– พสก1– พพสส1
พส4 + พส4 + พส1
พสสก3 + พส4 + พสส5

3
3
3

		
5.1.2 การวิเคราะห์การประสมอักษร
		
ผู้วิจัยได้ก�ำหนดใช้สัญลักษณ์ประกอบค�ำอธิบายในการวิเคราะห์การ
จ�ำแนกประสมอักษร สามารถก�ำหนดได้ต่อไปนี้
		
การประสมอั ก ษรแบบ 3 ส่ ว น คื อ การประสมอั ก ษรของพยางค์
ที่ประกอบด้วย พยัญชนะต้น สระ และวรรณยุกต์ จะใช้สัญลักษณ์ (1)
		
การประสมอักษรแบบ 4 ส่วนปกติ คือการประสมอักษรของพยางค์
ที่ประกอบด้วย พยัญชนะต้น สระ พยัญชนะสะกด และวรรณยุกต์ จะใช้สัญลักษณ์ (2)
		
การประสมอักษรแบบ 4 ส่วนพิเศษ คือการประสมอักษรของพยางค์
ที่ประกอบด้วย พยัญชนะต้น สระ ตัวการันต์ และวรรณยุกต์ จะใช้สัญลักษณ์ (3)
		
การประสมอั ก ษรแบบ 5 ส่ ว น คื อ การประสมอั ก ษรของพยางค์
ทีป่ ระกอบด้วย พยัญชนะต้น สระพยัญชนะสะกด ตัวการันต์ และวรรณยุกต์จะใช้สญ
ั ลักษณ์
(4) ดังตัวอย่างการวิเคราะห์การประสมอักษรในตารางที่ 3
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ตารางที่ 3 ตัวอย่างการวิเคราะห์การประสมอักษรในสมุทรโฆษค�ำฉันท์
คำ�ยืมใน
สมุทรโฆษคำ�ฉันท์

กษัตรีย์
พนิดา
ราชสีห์

		

คำ�อ่าน

โครงสร้างพยางค์

[กะ – สัด – ตฺรี] พส1– พสก1– พพสส1
[พะ – นิ – ดา] พส4 + พส4 + พส1
[ราด – ชะ – สี] พสสก3 + พส4 + พสส5

การประสม
อักษร

(1) – (2) – (3)
(1) – (1) – (1)
(2) – (1) – (3)

5.1.3 การเปรียบเทียบรูปค�ำการเปรียบเทียบรูปค�ำในหนังสือวรรณคดีเรือ่ งสมุทร
โฆษค�ำฉันท์กับพจนานุกรมราชบัณฑิตสถาน ฉบับ พ.ศ. 2554 โดยผู้วิจัยได้แบ่งการจ�ำแนก
การเปรียบเทียบรูปค�ำ ออกเป็น 5 ลักษณะ ดังนี้
			
1. การเปลี่ยนแปลงสระ
			
2. การเปลี่ยนแปลงตัวสะกด
			
3. การเปลี่ยนแปลงพยัญชนะต้น
			
4. การเติมตัวการันต์
			
5. การเติม อ (อะ)
5.2 การวิเคราะห์ความหมายของค�ำยืมภาษาบาลีสันสกฤตที่ปรากฏในวรรณคดี
เรื่อง สมุทรโฆษค�ำฉันท์ โดยจัดจ�ำแนกประเภทความหมายตามทฤษฎีอรรถศาสตร์ ดังนี้
		
แนวคิดเกีย่ วกับการจ�ำแนกค�ำประเภทความหมายตามแนวอรรถศาสตร์
		
การจ�ำแนกประเภทความหมาย ไนดา (Nida, 1975, p.174) และ
จินดารัตน์ บุญพันธ์ (Boonphan, 2004, p. 20-25) กล่าวถึงวงความหมาย (Semantic
Domains) ประกอบด้วยกลุม่ ความหมายทีม่ อี งค์ประกอบทางความหมายย่อย (Semantic
Component) ทีแ่ น่นอนร่วมกัน เช่น สรรพสิง่ วัตถุเคลือ่ นที่ มวลสาร สิง่ ประดิษฐ์ เหตุการณ์
กระบวนการ สภาพ เป็นต้น แบ่งค�ำนามออกเป็นกลุ่ม ดังนี้
			 1.สรรพสิ่ง (Entites) ประกอบด้วย
				
1.1 สิ่งไม่มีชีวิต (Inanimate)
					
- ธรรมชาติ ได้แก่
					
- สิ่งประดิษฐ์หรือสิ่งก่อสร้าง (Manufactured
					
or Constructed entities)
			 1.2 สิ่งมีชีวิต (Animate Entities)
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1.3 มนุษย์ (Human Being)
			
1.4 สิ่งนอกเหนือธรรมชาติ (Supernatural Powers or
beings)
			 2. เหตุการณ์ (Events)
			
2.1 ทางกายภาพ (บรรยากาศ ของเหลว เสียง การเผาไหม้
เป็นต้น)
			
2.2 ทางสรีระ (การกิน การผลิต การหลับ การตาย เป็นต้น)
			
2.3 ความรู้สึก (ได้ยิน สัมผัส เห็น รส กลิ่น เป็นต้น)
			
2.4 อารมณ์ (ความต้องการ ความกลัว ความเศร้า เป็นต้น)
			
2.5 สติปัญญา (ความคิด การตัดสินใจ ความจ�ำ เป็นต้น)
			
2.6 การสื่อสาร (พูด เขียน อ่าน เป็นต้น)
			
2.7 ความสัมพันธ์ (คล้อยตามกัน ตรงข้ามกัน พบปะ
เป็นต้น)
			
2.8 การควบคุม (ควบคุม บังคับ ลงโทษ เป็นต้น)
			
2.9 การเคลื่อนไหว (เคลื่อนที่ ไป มา เป็นต้น)
			
2.10 การกระทบ (เบรก ชน ตี ฆ่า เป็นต้น)
			
2.11 การส่งผ่าน (ให้ รับ เป็นต้น)
			
2.12 การกระท�ำซับซ้อน (เกษตรกรรม การท�ำอาหาร เป็นต้น
		 3. นามธรรม (Abstracts)
			
3.1 เวลา (วันนี้ พรุ่งนี้ อนาคต เป็นต้น)
		3.2 ระยะทาง (ศอก เป็นต้น)
		3.3 ปริมาณ
		3.4 อัตราความเร็ว (ช้า เร็ว เป็นต้น)
		3.5 อุณหภูมิ (ร้อน หนาว เป็นต้น)
		3.6 สี (ด�ำ ม่วง ขาว เป็นต้น)
		3.7 จ�ำนวน (1 2 3 เป็นต้น)
		3.8 สถานภาพ รวย จน อิสระ เป็นต้น)
		3.9 ลักษณะ (สะอาด ซื่อสัตย์ เป็นต้น)
		3.10 ความดึงดูดใจ (มีเสน่ห์ ส่วย น่าเกลียด เป็นต้น)
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เป็นต้น)

3.11
3.12
3.13
3.14
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วัย (แก่ หนุ่ม โบราณ ใหม่ เป็นต้น)
ความจริงเท็จ (จริง เท็จ ชื่อสัตย์ เป็นต้น)
ความดีเลว (ดี เลว ผิด ถูก เป็นต้น)
ความสามารถ (สามารถ ไม่สามารถ แข็งแรง อ่อนแอ

3.15 สุขภาพ (สบายดี ป่วย แข็งแรง อ่อนแอ เป็นต้น)

		
4. ความเกี่ยวโยงระหว่างสิ่ง ๆ หนึ่งกับสิ่งอื่น ๆ (Relationals)
		
4.1 ระยะ (บน ล่าง รอบ ๆ หน้า หลัง เป็นต้น)
4.2 เวลา (เมื่อ ขณะที่ ระหว่าง ตั้งแต่ เป็นต้น)
4.3 การชี้เฉพาะ (นี่ นั่น โน่น เป็นต้น)
4.4 เหตุผล (เพราะ เนื่องจาก แต่ เป็นต้น)
		
5.2.1 เมื่ อ ค้ น หาค� ำ ยื ม ภาษาบาลี สั น สกฤตที่ ป รากฏในวรรณคดี
เรื่ อง สมุ ท รโฆษค� ำฉัน ท์ ครบทุก ค�ำแล้ว จึงน�ำมาแปลความหมายโดยใช้ พ จนานุ ก รม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ปี พ.ศ.2554 เป็นตัวเทียบเคียง
		
5.2.2 เมื่อแปลความหมายครบทุกค�ำแล้วจึงน�ำมาจ�ำแนกประเภท
ความหมาย โดยเรียงจากพยัญชนะ ก-ฮ ตามล�ำดับ ดังตัวอย่างในตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ตัวอย่างการวิเคราะห์การจ�ำแนกประเภทความหมายของค�ำยืมภาษาบาลี
สันสกฤตในสมุทรโฆษค�ำฉันท์
คำ�ยืม

ความหมายตามพจนานุกรม

กษัตรีย์

น. พระเจ้าแผ่นดิน, คนในวรรณะ สรรพสิ่ง
ที่ 2 แห่งสังคม.
(1) น. ลำ�นํ้า แม่นํ้า สายนํ้า ทะเล สรรพสิง่
(2) น. ชื่อแม่นํ้าสำ�คัญสายหนึ่งใน
ชมพูทวีป ปัจจุบันอยู่ในประเทศ
อินเดียและปากีสถาน.
ว. ใหญ่โต โอ่โถง กว้างขวาง ;
นามธรรม
ยิ่งใหญ่ เลิศล้น ; ประเสริฐ ดี.

สินธุ

โอฬาร

ประเภทความหมาย

ความหมาย
ย่อย
สิ่งมีชีวิต :
มนุษย์
สิ่งมีชีวิต :
ธรรมชาติ
ลักษณะ
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ตัวอย่างบทประพันธ์ที่ปรากฏค�ำยืมภาษาบาลีสันสกฤตในสมุทรโฆษค�ำฉันท์
		
๏ ปางกรีฑาแสนยากร
ไปยังภูธร
คือพินทุทัตกษัตรีย์
(Phramaharatchakhru, p. 8)
		
๏ ปางนางซัดสินธุอบาล
พิลาปถึงกษัตรีย์
		
๏ ไพทรประดับครีบ
แลล่งแลพิศไพ
			

สายชลพัดพาน
(Phramaharatchakhru, p. 7)
คือดั่งตาอันแว่นไว
ฑุรทองอันโอฬาร
(Phramaharatchakhru, p. 137)

สรุปผลการวิจัยและอภิปรายผลการวิจัย
สรุปผลการวิจัยผลการวิจัยเรื่องค�ำยืมภาษาบาลีสันสกฤตในสมุทรโฆษค�ำฉันท์ :
การวิเคราะห์รูปค�ำและจ�ำแนกประเภทความหมาย
1. การวิเคราะห์รปู ค�ำภาษาบาลีและสันสกฤต ในวรรณคดีเรือ่ งสมุทรโฆษค�ำฉันท์
ผู้วิจัยได้แบ่งผลการศึกษาวิเคราะห์ ออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การวิเคราะห์จ�ำนวนพยางค์
การวิเคราะห์การประสมอักษร และการวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงรูปค�ำยืมดังสรุปตาม
ล�ำดับดังนี้
		
1.1 การวิเคราะห์จ�ำนวนพยางค์ของค�ำยืมภาษาบาลีและสันสกฤตใน
วรรณคดีเรื่องสมุทรโฆษค�ำฉันท์ ผู้วิจัยสามารถจ�ำแนกค�ำยืมภาษาบาลีสันสกฤตที่ปรากฏ
ในวรรณคดีสมุทรโฆษค�ำฉันท์ ได้จ�ำนวนทั้งสิ้น 980 ค�ำทั้งนี้ค�ำส่วนใหญ่จะมีลักษณะของ
โครงสร้างพยางค์แบบที่ 2 คือโครงพยางค์แบบ 2พยางค์ มีจ�ำนวนค�ำทั้งสิ้น 480 ค�ำ คิด
เป็นร้อยละ 48.98 รองลงมาคือลักษณะของโครงสร้างพยางค์แบบที่ 3 คือโครงพยางค์แบบ
3 พยางค์ มีจ�ำนวนค�ำทั้งสิ้น 313 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 31.95 รองลงมาคือลักษณะของ
โครงสร้างพยางค์แบบที่ 1 คือโครงพยางค์แบบ 1 พยางค์ มีจำ� นวนค�ำทัง้ สิน้ 156 ค�ำ คิดเป็น
ร้อยละ 15.91 และสุดท้ายคือลักษณะของโครงสร้างพยางค์แบบที่ 4 คือโครงพยางค์แบบ 4
พยางค์ มีจ�ำนวนค�ำทั้งสิ้น 31 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 3.16 ของจ�ำนวนค�ำทั้งหมดดังตารางที่ 5

WIWITWANNASAN

Vol.5 No.2 (May - August) 2021			

249

ตารางที่ 5 การวิเคราะห์จ�ำนวนพยางค์ของค�ำยืมภาษาบาลีสันสกฤตในสมุทรโฆษค�ำฉันท์
จำ�นวนพยางค์
คำ�แบบ 1 พยางค์
คำ�แบบ 2 พยางค์
คำ�แบบ 3 พยางค์
คำ�แบบ 4 พยางค์
รวม

จำ�นวนคำ�
156
480
313
31
980

ร้อยละ
15.91
48.98
31.95
3.16
100

		
1.2 การวิเคราะห์การประสมอักษรในวรรณคดีเรื่องสมุทรโฆษค�ำฉันท์
จากผลการวิเคราะห์พบลักษณะของการประสมอักษรแบบ 3 ส่วน มากที่สุดมีจ�ำนวน
พยางค์ทั้งสิ้น 1,501 พยางค์ คิดเป็นร้อยละ 60.06 รองลงมาคือลักษณะของการประสม
อักษรแบบ 4 ส่วนปกติ มีจ�ำนวนพยางค์ทั้งสิ้น 854 พยางค์ คิดเป็นร้อยละ 34.18รองลงมา
คือลักษณะของการประสมอักษรแบบ 5 ส่วน มีจ�ำนวนพยางค์ทั้งสิ้น 140 พยางค์ คิดเป็น
ร้อยละ 5.60 และน้อยที่สุดคือลักษณะของการประสมอักษรแบบ 4 ส่วนพิเศษ มีจ�ำนวน
พยางค์ทั้งสิ้น 4 พยางค์ คิดเป็นร้อยละ 0.16 ดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 การประสมอักษรของค�ำยืมภาษาบาลีสันสกฤตในสมุทรโฆษค�ำฉันท์
ลักษณะการประสมอักษร
การประสมอักษรแบบ 3 ส่วน
การประสมอักษรแบบ 4 ส่วนปกติ
การประสมอักษรแบบ 4 ส่วนพิเศษ
การประสมอักษรแบบ 5 ส่วน
รวม

จำ�นวนพยางค์
1,501
854
4
140
2,499

ร้อยละ
60.06
34.18
0.16
5.60
100

		
1.3 การเปรียบเทียบรูปค�ำยืมภาษาบาลีสนั สกฤตในวรรณคดีเรือ่ งสมุทร
โฆษค�ำฉันท์กบั ค�ำในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 นัน้ พบจ�ำนวนค�ำทีม่ รี ปู
ต่างกันจ�ำนวน 115 ค�ำ โดยมีลกั ษณะการเปลีย่ นแปลงในลักษณะที่ 4 คือการเติมตัวการันต์
มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 48 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 41.73 เช่น ขัณฑ เปลี่ยนเป็น ขัณฑ์ รองลงมาคือ
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การเปลี่ยนแปลงสระ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 32 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 27.83 เช่น กลป์ เปลี่ยนเป็น
กัลป์ รองลงมาคือการเปลี่ยนแปลงตัวสะกด มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 16 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 13.91
เช่น อับสร เปลี่ยนเป็น อัปสร รองลงมาคือการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะต้น มีจ�ำนวนทั้ง
สิ้น 11 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 9.57 เช่น กาษร เปลี่ยนเป็น กาสร และน้อยที่สุดคือการเติม
อ (อะ) มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 8 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 6.96 ภิบาล เปลี่ยนเป็น อภิบาล ดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 การเปลี่ยนแปลงรูปค�ำยืมภาษาบาลีสันสกฤตในสมุทรโฆษค�ำฉันท์
ลักษณะการเปลี่ยนแปลงรูปคำ�ยืม
การเปลี่ยนแปลงสระ
การเปลี่ยนแปลงตัวสะกด
การเปลี่ยนแปลงพยัญชนะต้น
การเติมตัวการันต์
การเติม อ (อะ)
รวม

จำ�นวนคำ�
32
16
11
48
8
115

ร้อยละ
27.83
13.91
9.57
41.73
6.96
100

2. การวิเคราะห์ความหมายของค�ำยืมภาษาบาลีสันสกฤตที่ปรากฏในวรรณคดี
เรื่องสมุทรโฆษค�ำฉันท์ ผู้วิจัยได้จ�ำแนกประเภทความหมายออกเป็นกลุ่มและหมวดย่อย
พบว่าค�ำยืมภาษาบาลีสันสกฤตมีจ�ำนวนทั้งสิ้น 980 ค�ำ สามารถจ�ำแนกกลุ่มประเภทความ
หมายได้เป็น 4 ประเภทใหญ่ ได้แก่ 1) ความหมายเกี่ยวกับสรรพสิ่ง เช่นค�ำว่า พสุธา พายุ
ราชสีห์ เป็นต้น 2) ความหมายเกี่ยวกับเหตุการณ์ เช่น ค�ำว่า กรีฑา บูชา ประดิษฐ์ เป็นต้น
3) ความหมายเกีย่ วกับนามธรรม เช่น ค�ำว่า ลักษมี มธุรส มงคล เป็นต้น และ 4) ความหมาย
เกี่ยวกับความเกี่ยวโยงระหว่างสิ่ง ๆ หนึ่งกับสิ่งอื่น ๆ เช่น ค�ำว่า นาฬิกา ทิศ อุดร เป็นต้น
ทั้งนี้สามารถสรุปได้ว่าความหมายของค�ำยืมที่ปรากฏจ�ำนวนมากที่สุดจัดอยู่
ในประเภทความหมายเกี่ยวกับสรรพสิ่ง มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 479 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 48.88
รองลงมาคือความหมายเกี่ยวกับนามธรรม มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 281 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 28.67
รองลงมาคือความหมายเกี่ยวกับเหตุการณ์ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 207 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 21.12
และความหมายที่พบน้อยที่สุดคือความหมายเกี่ยวกับความเกี่ยวโยงระหว่างสิ่ง ๆ หนึ่งกับ
สิ่งอื่น ๆ มีจ�ำนวนทั้งสิ้น 13 ค�ำ คิดเป็นร้อยละ 1.33 ดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 การจ�ำแนกความหมายของค�ำยืมภาษาบาลีสันสกฤตในสมุทรโฆษค�ำฉันท์
ประเภทความหมาย
สรรพสิ่ง
เหตุการณ์
นามธรรม
ความเกี่ยวโยงระหว่างสิ่ง ๆ หนึ่งกับสิ่งอื่น ๆ
รวม

จำ�นวน
479
207
281
13
980

ร้อยละ
48.88
21.12
28.67
1.33
100

อภิปรายผลการวิจัย
ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์รูปค�ำออกเป็น 3 ส่วนพบว่างานวิจัยของ จตุพร โคตร
กนก (Khotkanok, 2014) ได้วจิ ยั เรือ่ งการศึกษารูปค�ำศัพท์และความหมายของค�ำยืมภาษา
เขมรในสมุทรโฆษค�ำฉันท์โดยผลการศึกษาพบว่าค�ำยืมภาษาเขมรไม่นยิ มใช้รปู พยัญชนะเดิม
ที่ใช้ในภาษาบาลีสันสกฤตแต่ใช้รูปพยัญชนะกลางทั้งนี้มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ
ผูว้ จิ ยั กล่าวคือ รูปค�ำบาลีสนั สกฤตทีป่ รากฏในวรรณคดีเรือ่ งสมุทรโฆษ มีโครงสร้างพยางค์
และการประสมอักษรที่หลากหลายพยางค์ การประสมอักษรเป็นพยางค์แต่ละพยางค์นั้น
จะพิจารณาทั้งรูปและเสียงประกอบกัน ซึ่งมีจ�ำนวนพยางค์ไม่แน่นอน คือตัดพยางค์ที่มี
น�้ำหนักออก หรือแปลงพยางค์ที่มีน�้ำหนักเบาพยางค์ใดพยางค์หนึ่งให้มีน�้ำหนักด้วยการ
ออกเสียง /อ/ ให้เป็นเสียงสะกด และเติมเสียงวรรณยุกต์ตามอักขรวิธีของไทยแสดงให้
เห็นถึงลักษณะของค�ำยืมที่ภาษาไทยได้ยืมค�ำมาจากหลายภาษา และภาษาที่ปรากฏใน
วรรณคดีสมุทรโฆษค�ำฉันท์นั้น ส่วนใหญ่จะเป็นค�ำยืมภาษาเขมร และภาษาบาลีสันสกฤต
นอกจากนี้เมื่อพิจารณางานวิจัยของ จตุพร โคตรกนก (Khotkanok, 2014) จะพิจารณา
ลักษณะทางโครงสร้างค�ำแยกโครงสร้างค�ำตามรูปอักษรเป็นค�ำพยางค์เดียว ค�ำสองพยางค์
และค�ำหลายพยางค์ แต่การวิจัยของผู้วิจัยนี้ จะพิจารณาลักษณะทางโครงสร้างค�ำโดย
ใช้ทฤษฎีโครงสร้างพยางค์และการประสมอักษร อย่างไรก็ตามผลการวิเคราะห์ลักษณะ
โครงสร้างพยางค์ในค�ำยืมภาษาบาลีและสันสกฤตของผู้วิจัยและเปรียบเทียบผลการ
วิจัยภาษาเขมรของจตุพร โคตรกนก (Khotkanok, 2014) มีผลที่เหมือนกันโดยพบว่าค�ำ
ส่วนใหญ่จะมีลักษณะโครงสร้างแบบ 2 พยางค์
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ส่วนผลการศึกษาด้านความหมาย ของการศึกษาด้านความหมายจากงานวิจัย
ของจตุพร โคตรกนก (Khotkanok, 2014) พบว่าค�ำยืมภาษาเขมรแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม
ใหญ่ คือ กลุ่มที่ 1 ค�ำยืมที่มีความหมายตรงกับค�ำต้นทางภาษาเขมรสมัยโบราณและ
ภาษาเขมรสมัยกลาง กลุ่มที่ 2 แยกออกเป็น 3 กลุ่มย่อย คือ ค�ำยืมที่มีความหมายตรง
กับค�ำต้นทางสมัยปัจจุบันและมีความหมายตรงกับในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554 ค�ำยืมทีม่ คี วามหมายสัมพันธ์กบั ค�ำภาษาเขมรเท่านัน้ และมีคำ� ยืมทีม่ คี วามหมาย
สัมพันธ์กบั ความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ค�ำยืมกลุม่ สุดท้าย
เป็นค�ำยืมทีม่ คี วามหมายเฉพาะในสมุทรโฆษค�ำฉันท์เท่านัน้ คือไม่พบความหมายทีส่ มั พันธ์กบั
พจนานุกรมทีใ่ ช้อา้ งอิง ผลการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าค�ำยืมภาษาเขมรในภาษาไทยจ�ำนวน
หนึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปและความหมายอันเนื่องมาจากการดัดแปลงของกวี จากการ
ศึกษาท�ำให้ทราบว่างานวิจยั ของ จตุพร โคตรกนก (Khotkanok, 2014) ได้ศกึ ษาความหมาย
ของค�ำยืมภาษาเขมรในรูปแบบของความสัมพันธ์ แต่ในส่วนของผู้วิจัยได้ศึกษาความหมาย
ของค�ำยืมภาษาบาลีสันสกฤตในรูปแบบของการจ�ำแนกประเภทหมวดหมู่ของความหมาย
ทั้งค�ำยืมภาษาเขมรและค�ำยืมภาษาบาลีสันสกฤตที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่อง สมุทรโฆษ
ค�ำฉันท์ เป็นค�ำที่กวีเลือกสรรมาใช้ในการประพันธ์เนื่องจากมีสัมผัสที่สละสลวย และ
ความหมายที่งดงาม นอกจากนี้กลุ่มประเภทความหมายของค�ำยืมภาษาบาลีสันสกฤต
มักเป็นกลุม่ ความหมายเกีย่ วกับสรรพสิง่ นามธรรมเหตุการณ์ ความเกีย่ วโยงระหว่างสิง่ หนึง่
กับสิ่งอื่น ๆ กล่าวคือเป็นค�ำศัพท์เกี่ยวกับศัพท์เรียกสรรพสิ่ง ศัพท์ทางศาสนา และศัพท์ที่
ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน รวมถึงศัพท์ที่ใช้ในการแต่งค�ำประพันธ์ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
สุกัญญาโสภี ใจกล�่ำ Jaikhlam (2006) พบค�ำยืมประเภทความหมายเกี่ยวกับสติปัญญา
อารมณ์ ความรู้สึก และคุณค่า ซึ่งหมายรวมถึงค�ำศัพท์เกี่ยวกับหลักธรรมค�ำสั่งสอนทาง
พุทธศาสนามากที่สุด
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ข้อเสนอแนะ
1. จากผลการวิเคราะห์ค�ำยืมภาษาบาลีและสันสกฤตในสมุทรโฆษค�ำฉันท์ : การ
วิเคราะห์รปู ค�ำและความหมาย สังเกตได้วา่ รูปค�ำบางรูปค�ำมีรปู แบบการเขียนไม่เหมือนกับ
ในพจนานุกรมไทยฉบับปัจจุบันอาจศึกษาเปรียบเทียบรูปค�ำบาลีสันสกฤตในวรรณคดีสมัย
ต่างๆเพื่อให้เห็นวิธีการยืมค�ำและวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงรูปค�ำ
2. ค�ำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทยปรากฏหลักฐานตั้งแต่สมัยสุโขทัย จนถึง
ปัจจุบนั มีคำ� ยืมหลายภาษา ในการศึกษาครัง้ ต่อไปอาจศึกษาค�ำยืมของแต่ละสมัยเพือ่ เปรียบ
เทียบลักษณะรูปค�ำ รวมถึงศึกษาประวัติความเป็นมาของค�ำยืมแต่ละสมัย หรืออาจศึกษา
เปรียบเทียบค�ำยืมภาษาใดภาษาหนึง่ ตัง้ แต่สโุ ขทัยเปรียบเทียบกับสมัยต่าง ๆ จนถึงปัจจุบนั
เพื่อศึกษาวิวัฒนาการของรูปค�ำและประเภทความหมาย
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