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บทคัดย่อ

บทความนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือน�าเสนอผลการส�ารวจงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัค�ายืม

ภาษาบาลีสนัสกฤต ผลการศึกษาพบว่าสามารถแบ่งงานวิจัยได้เป็น 2 กลุ่ม คือ                     

งานวิจยัท่ีศกึษาเฉพาะค�ายืมภาษาบาลีสนัสกฤต และงานวิจยัท่ีศกึษาค�ายืมซึง่จะมี

การศกึษาค�ายืมภาษาบาลีและสนัสกฤตอยู่ด้วย จากการศกึษางานวิจยัทัง้สองกลุม่

พบวา่ ลกัษณะของข้อมลูท่ีใช้ในศกึษาแบง่ออกเป็น ข้อมลูจากพจนานกุรม หนงัสือ

แบบเรียนภาษาไทย ต�ารา วรรณกรรม วรรณคดี และจารึกสมยัต่าง ๆ ขอบเขต                    

ของเนือ้หาพบการศึกษาเก่ียวกับท่ีมาของค�า การจดัหมวดหมู่ค�าตามท่ีมาของค�า                  

การเปลี่ยนแปลงรูปค�า การเปลี่ยนแปลงเสียง การเปลี่ยนแปลงความหมาย                             

การสร้างกรอบความคิดในการศกึษาน�ามาจากค�าอธิบายของนกัวิชาการท่ีเก่ียวกบั

ภาษาและไวยากรณ์ไทย ภาษาและไวยากรณ์บาลีและสันสกฤต ภาษาศาสตร์                     

เชน่ ระบบเสียงภาษาไทย  ระบบเสยีงภาษาบาลีและสนัสกฤต  การเปลี่ยนแปลงเสยีง 

การเปลี่ยนแปลงความหมาย การเปลี่ยนแปลงของค�ายืม แหลง่อ้างอิงท่ีส�าคญัท่ีสดุ

ของงานวิจยัภาษาบาลีและสนัสกฤตในภาษาไทย คือ พจนานกุรมไทย พจนานกุรม

บาลีและพจนานกุรมสนัสกฤต 

ค�าส�าคัญ:  การส�ารวจงานวิจยั, ภาษาบาลีและสนัสกฤต, ภาษาบาลีและสนัสกฤตในภาษาไทย,  

ค�ายืม

1 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์ มหาวิทยาลยับรูพา
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Abstract

This research aims to present the result of surveying the research                  

works which studied Pali and Sanskrit loanwords. There are two groups of 

research works, i.e. the research works which studied loanwords which                       

were either Pali or Sanskrit and the research works which studied the                        

loanwords including both Pali and Sanskrit. 

From the study of two types of research works, it was found that                      

the studied data were found in Thai dictionaries, Thai language school                      

textbooks, literature and inscriptions of the various periods. To the scopes                            

of the studied subject matters, they were divided into the study of word                      

origin, the classification of word groups based on word origin, the change                

of word forms, the change of word sounds, the change of word meanings. 

The concepts of the studies were taken from the explanation                                   

concerning scholars’ explanation of Thai language and its grammar; Pali                    

and Sanskrit languages and their grammar; linguistics such as sound                          

system of Thai language, sound system of Pali and Sanskrit languages, the 

change of sounds, the change of meanings and the change of loanwords. 

Thai dictionary, Pali dictionary and Sanskrit dictionary were the most 

important references of the research works on Pali and Sanskrit in Thai                    

language.

Keywords:  the Survey of Research Works, Pali and Sanskrit Language, Pali and Sanskrit                       

in Thai Language, Loanwords

ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

ภาษาบาลสีนัสกฤตเข้ามาปะปนในไทยเป็นเวลานาน เหน็ได้จากการท่ีมีค�ายืม

ภาษาบาลีสนัสกฤตในเอกสารส�าคญัตา่ง ๆ เช่น จารึก เอกสารโบราณ วรรณกรรม 

วรรณคดี พจนานุกรม หนังสือ ต�ารา นอกจากนัน้ยังพบค�ายืมภาษาบาลีและ              
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สันสกฤตท่ีใช้โดยทั่วไปในสังคมไทย เช่น ใช้เป็นค�าสามัญ ค�าราชาศัพท์ หรือ                    

ศพัท์บญัญัติต่าง ๆ ส่งผลให้การศึกษาค้นคว้าเก่ียวกับค�ายืมภาษาบาลีสนัสกฤต                     

มีมาเป็นเวลานาน โดยอยูใ่นรูปวิทยานิพนธ์ ปริญญานิพนธ์ การศกึษาค้นคว้าอิสระ 

และรายงานการวิจยั

ผู้วิจยัในฐานะผู้สอนวิชาภาษาบาลีสนัสกฤตในภาษาไทย ระดบัปริญญาตรี

และวิชาสมัมนางานวิจัยทางภาษาไทย ระดับปริญญาโท ได้อ่านเอกสารและได้                       

ศกึษางานวิจยัท่ีเก่ียวกบัค�ายืมภาษาบาลีสนัสกฤตเป็นจ�านวนมาก เพ่ือใช้เป็นข้อมลู

ในการสอน   ผู้วจิยัยงัไมพ่บวา่มีผู้สนใจส�ารวจ รวบรวม หรือสงัเคราะห์งานวจิยัท่ีศกึษา

เก่ียวกบัค�ายืมภาษาบาลีสนัสกฤตไว้ ซึง่ผู้ วิจยัเห็นวา่หากมีการส�ารวจ รวบรวม หรือ

สงัเคราะห์งานวิจยัดงักลา่วไว้อย่างเป็นระบบ จะเป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการเรียน

การสอนวิชาท่ีเก่ียวข้องกับภาษาบาลีสนัสกฤต หรือวิชาภาษาบาลีและสนัสกฤต                   

ในภาษาไทย และอาจใช้เป็นแนวทางในการท�าวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัค�ายืมภาษาบาลี                  

และสนัสกฤตได้อีกด้วย 

เน่ืองจากงานวิจัยท่ีเก่ียวกับภาษาบาลีสนัสกฤตมีอยู่จ�านวนไม่น้อย และ                  

ค่อนข้างหลากหลายทัง้ในส่วนท่ีเป็นค�ายืม การสร้างค�า วรรณคดีบาลี วรรณคดี

สันสกฤต รวมถึงงานวิจัยท่ีน�าความรู้เก่ียวกับภาษาบาลีและสันสกฤตไปใช้                                 

ในการวิเคราะห์ เช่น งานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการตัง้ช่ือ ดงันัน้ในเบือ้งต้นผู้วิจยัจึงสนใจ                 

ส�ารวจงานวิจัยท่ีเก่ียวกับค�ายืมภาษาบาลีสนัสกฤตก่อน เพ่ือท�าให้ทราบลกัษณะ                    

ข้อมลู กรอบความคดิหรือแนวคดิหรือทฤษฎี รวมทัง้ประเดน็ของการศกึษาในงานวจิยั

ท่ีเก่ียวกบัค�ายืมภาษาบาลีสนัสกฤต และน�าผลการศกึษาไปใช้ในการเรียนการสอน

วิชาภาษาบาลีสันสกฤตในภาษาไทยและวิชาสัมมนางานวิจัยทางภาษาไทย                       

ตลอดจนใช้เป็นแนวทางในการวจิยัท่ีเก่ียวกบัค�ายืมภาษาบาลสีนัสกฤตส�าหรับผู้สนใจ

ตอ่ไป 

วัตถุประสงค์ของการวจิยั

งานวิจยันีมี้วตัถุประสงค์เพ่ือส�ารวจลกัษณะข้อมลู แนวคิดท่ีใช้ในงานวิจยั              

รวมทัง้ประเดน็ของการศกึษาในงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัค�ายืมภาษาบาลีสนัสกฤต 
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ขอบเขตของการวจิยั แบ่งออกเป็นได้ดงันี ้

ขอบเขตของข้อมูล

ข้อมูลงานวิจัยค�ายืมภาษาบาลีและสันสกฤตท่ีเก็บจากเว็บไซต์โครงการ                 

เครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS) และเว็บไซต์ส�านักหอสมุดของ

มหาวิทยาลยัตา่ง ๆ 

ขอบเขตของเนือ้หา

การส�ารวจงานวิจัยท่ีเก่ียวกับค�ายืมภาษาบาลีสันสกฤต แบ่งการศึกษา                     

เป็นประเดน็ตอ่ไปนี ้

1.  ลกัษณะข้อมลูท่ีใช้ในงานวิจยั

2.  แนวคิดท่ีใช้ในงานวิจยั

3.  ประเดน็ของการศกึษาท่ีใช้ในงานวิจยั

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ

1. ท�าให้ทราบลักษณะข้อมูล แนวคิดท่ีใช้ในงานวิจัย และประเด็นของ                   

การศกึษาท่ีใช้ในงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัค�ายืมภาษาบาลีสนัสกฤต

2. ผลการศกึษาสามารถใช้เป็นแนวทางในการวจิยัท่ีเก่ียวกบัค�ายืมภาษาบาลี

สนัสกฤตในอนาคต

วธีิด�าเนินการวจิยั

การศึกษาใช้วิธีการศึกษาแบบวิจัยเอกสาร (Documentary Research)               

โดยมีขัน้ตอนดงันี ้

1.  การรวบรวมข้อมลู 

  1.1 ศกึษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง

  1.2  เก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับค�ายืมภาษาบาลี                   

และ/หรือภาษาสนัสกฤต จากการสืบค้นในเว็บไซต์โครงการเครือข่ายห้องสมดุใน

ประเทศไทย (ThaiLIS) และเวบ็ไซต์ส�านกัหอสมดุของมหาวิทยาลยัตา่ง ๆ
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2.  การวิเคราะห์ข้อมลู 

3.  การน�าเสนอผลการวิจยั อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ

ผลการศกึษา

จากการศึกษาพบว่างานวิจัยท่ีเก่ียวกับค�ายืมภาษาบาลีสนัสกฤตแบ่งเป็น                    

2 กลุ่ม คือ งานวิจยัท่ีศึกษาเฉพาะค�ายืมภาษาบาลีสนัสกฤตและงานวิจยัท่ีศึกษา                  

ค�ายืมซึง่มีการศกึษาค�ายืมภาษาบาลีและสนัสกฤตรวมอยูด้่วย 

1.  งานวจิยัที�ศกึษาเฉพาะค�ายืมภาษาบาลีสันสกฤต

  จากการศึกษาพบว่างานวิจยัท่ีศึกษาเฉพาะค�ายืมภาษาบาลีสนัสกฤต 

จ�านวน 12 เร่ือง ซึ่งสามารถแบ่งตามลกัษณะข้อมูลท่ีใช้ในงานวิจัย แนวคิดท่ีใช้                        

ในงานวิจยั และประเดน็ของการศกึษาท่ีใช้ในงานวิจยั ได้ดงันี ้

  1.1  ลกัษณะข้อมลูท่ีใช้ในงานวิจยั

     ข้อมลูท่ีใช้ในงานวิจยัแบ่งออกเป็น ข้อมลูจากวรรณกรรมท้องถ่ิน 

วรรณกรรมพทุธศาสนา วรรณกรรมไทย หนงัสือหรือต�ารา และพจนานกุรม ซึ่งใน                   

งานวิจยับางเร่ืองระบขุ้อมลูท่ีใช้วิจยัในช่ือเร่ือง ในขณะท่ีงานวิจยับางเร่ืองไม่ได้ระบุ

ข้อมลูท่ีใช้วจิยัในช่ือเร่ือง  แตส่ามารถทราบข้อมลูท่ีใช้ในงานวจิยัได้จากหวัข้อขอบเขต

ของข้อมลู 

    จากการศกึษาพบวา่ลกัษณะข้อมลูท่ีใช้ในการวจิยัท่ีเก่ียวกบัค�ายืม

ภาษาบาลีและสนัสกฤต มีดงันี ้

    1.1.1  ข้อมลูจากวรรณคดีหรือวรรณกรรม

          งานวจิยัท่ีใช้ข้อมลูจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมในการศกึษา

ค�ายืมภาษาบาลีสนัสกฤตในไทยพบ 7 เร่ือง คือ 

      1. การศกึษาเชิงวเิคราะห์ภาษาบาล-ีสนัสกฤตในวรรณกรรม

ท้องถ่ิน นครศรีธรรมราช ประเภทนิทานและค�าสอน (ประเสริฐ ศรีราชพฒัน์, 2530)

      2. ค�ายืมภาษาบาลีและสันสกฤตในมหาชาติค�าหลวง               

กณัฑ์ทศพร (อทุยัวรรณ นิยมมี, 2534)
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      3.  ค�ายืมภาษาบาลีและสันสกฤตในวรรณกรรม เ ร่ือง                     

มหาภารตยทุธ ของ สภุร ผลชีวิน (อมรรัตน์ อมราพิทกัษ์, 2539)

      4.  ศึกษาการเปลี่ยนแปลงค�ายืมภาษาบาลีและสันสกฤต                    

ท่ีปรากฏในพระปฐมสมโพธิกถา (สราวธุ จนัสีทา, 2542)

      5.  ลกัษณะไวยากรณ์ของค�ายืมจากภาษาบาลีและภาษา

สนัสกฤตท่ีปรากฏในพระปฐมสมโพธิกถา (จิรภทัร แก้วกู่, 2545)

      6.  การวิเคราะห์ศัพท์บาลีสันสกฤตในวรรณกรรมล้านนา 

(นิมิตร สทิธิศภุเศรษฐ์, 2549)

      7. ค�ายืมภาษาสนัสกฤตในนิทานเวตาล (ศราวธุ หลอ่ดี, 2557)

       จากงานวิจัยทัง้ 7 เร่ือง พบว่าสามารถแบ่งข้อมูลจาก

วรรณคดีหรือวรรณกรรมท่ีน�ามาศกึษาได้เป็น วรรณคดีพทุธศาสนา ได้แก่ มหาชาติ

ค�าหลวง พระปฐมสมโพธิกถา วรรณกรรมท้องถ่ิน ได้แก่ วรรณกรรมท้องถ่ิน

นครศรีธรรมราช เช่น โนรา กายนคร จิตกุมาร พระยาชมพู วรรณกรรมค�ากาพย์                   

เร่ืองมหาภารตยุทธ ของ สภุร ผลชีวิน วรรณกรรมล้านนา เร่ืองสวุณัณะจกัก่าค�า                  

และนางสบิสองท่ีเมืองนาย วรรณกรรมแปล เร่ืองนิทานเวตาล

    1.1.2  ข้อมลูจากหนงัสือหรือต�ารา

       งานวิจยัท่ีใช้ข้อมลูจากหนงัสือหรือต�าราในการศกึษาค�ายืม

ภาษาบาลีสนัสกฤตพบ 3 เร่ือง คือ 

      1.  การวิเคราะห์ค�าบาลีสันสกฤตในภาษาไทย ค�ากิตก์                   

ค�าอปุสรรค ค�าสมาส-สนธิ และค�าตทัธิต (พฒัน์ เพง็ผลา, 2532)

      2.  วิ เคราะห์การใช้รูปศัพท์ภาษาบาลีในหนังสือเ รียน                 

ภาษาไทยชุดทกัษสมัพนัธ์ ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น (พระมหาสมเกียรติ ศรีรุณ,  

2546)

      3.  การรวบรวมค�าศัพท์ภาษาบาลีในวิชาภาษาไทยระดับ                    

ชัน้มธัยมศกึษา (วชัรีย์ เพชรรัตน์, 2553)

       ข้อมลูท่ีใช้ในการศกึษาค�ายืมภาษาบาลสีนัสกฤตประเภท

หนังสือหรือต�ารา ได้แก่ หนังสือบาลีไวยากรณ์เล่มกิตก์ อุปสรรค สมาส-สนธิ                          

 

 

 

 

 

 

 

 



194
วารสารวิชาการมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  ปีท่ี 26  ฉบบัท่ี 51

พฤษภาคม - สงิหาคม  2561

และค�าตัทธิต ของคณะสงฆ์, แบบเรียนสันสกฤตส่วนท่ีเป็นค�าสันสกฤตศึกษา                        

เล่ม 1-2-3-4 ของ สนฺตงฺกโร ภิกฺขุ และต�าราภาษาบาลีสนัสกฤตระดบักลางของ                      

นายอภิชาน ปานเจริญ นอกจากนีย้งัพบข้อมลูในการวจิยัจากหนงัสือเรียนภาษาไทย        

ทัง้ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้นและมธัยมศกึษาตอนปลาย คือ หนงัสือเรียนภาษาไทย

ชุดทักษสัมพันธ์และหนังสือเรียนรายวิชาพืน้ฐานภาษาไทย วรรณคดีวิจักษ์                              

ซึง่หนงัสือทัง้สองชดุจดัพิมพ์โดยกระทรวงศกึษาธิการจากการศกึษา 

    1.1.3  ข้อมลูจากพจนานกุรม

          งานวิจัยท่ีใช้ข้อมูลจากพจนานุกรมในการศึกษาค�ายืม                

ภาษาบาลีสนัสกฤตในไทยพบ 2 เร่ือง คือ

      1.  การศึกษาเปรียบเทียบค�ายืมภาษาบาลีในภาษาไทย               

และภาษาลาว (วิสตูร อุน่ใจ, 2542)

      2.  การศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านค�าและความหมายของ              

ค�าบาลี-สนัสกฤตในพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2542 

(สกุญัญาโสภี ใจกล�่า, 2549)

       การใช้ข้อมูลจากพจนานุกรมในการวิจัยของงานวิจัย                  

ทัง้ 2 เร่ืองผู้ วิจัยใช้พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน ซึ่งเป็นพจนานุกรมท่ีเป็น

มาตรฐานของไทย

  1.2  แนวคิดท่ีใช้ในงานวิจยั 

    จากการศึกษาพบว่างานวิจัยท่ีศึกษาเฉพาะค�ายืมภาษาบาลี

สนัสกฤตทัง้ 12 เร่ือง มีงานวิจัยเพียง 4 เร่ืองท่ีผู้ วิจัยระบุแนวคิดท่ีใช้ในงานวิจัย                         

ไว้ในหวัข้อกรอบความคิด/ทฤษฎี ได้แก่ งานวิจยัเร่ืองศกึษาการเปลี่ยนแปลงค�ายืม

ภาษาบาลีและสนัสกฤตท่ีปรากฏในพระปฐมสมโพธิกถา (สราวธุ จนัสีทา, 2542)                 

งานวิจัยเร่ืองการศึกษาเปรียบเทียบค�ายืมภาษาบาลีในภาษาไทยและภาษาลาว       

(วิสูตร อุ่นใจ, 2542) งานวิจัยเร่ืองลักษณะไวยากรณ์ของค�ายืมจากภาษาบาลี                      

และภาษาสนัสกฤตท่ีปรากฏในพระปฐมสมโพธิกถา (จิรภทัร แก้วกู่, 2545) และ                 

งานวิจยัเร่ืองค�ายืมภาษาสนัสกฤตในนิทานเวตาล (ศราวธุ หลอ่ดี, 2557) 
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    แนวคดิท่ีใช้ในการวิจยัท่ีระบไุว้สามารถสรุปได้ดงันี ้

    1.  แนวคิดเก่ียวกบัค�ายืม ของวิไลวรรณ ขนิษฐานนัท์ (2526)

    2.  แนวคิดเ ก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะค�ายืมบาลี                                                

ของ พฒัน์ เพง็ผลา (2525) และสภุาพร มากแจ้ง (2527)

    3.  แนวคิดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของเสียง ของวิไลวรรณ                               

ขนิษฐานนัท์ (2526) และบรรจบ พนัธุเมธา (2532) แนวคิดเก่ียวกบัการกลายเสียง                

ค�ายืมบาลี ของ พฒัน์ เพง็ผลา (2525) และสภุาพร มากแจ้ง (2527)

    4.  แนวคิดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงความหมาย ของพระยา

อนมุานราชธน (2511) และประเภทของการเปลีย่นแปลงความหมายของ Zgusta (1971)  

    5.  แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะไวยากรณ์ของภาษาบาลีและสนัสกฤต 

ของวรลกัษณ์ พบับรรจง (ม.ป.ป.)

    6.  แนวคิดเก่ียวกบัลกัษณะไวยากรณ์ของภาษาไทย ของพระยา                 

อปุกิตศลิปสาร (2539)

     จากข้อมลูดงักลา่วข้างต้น พบวา่ ผู้วจิยัได้ระบแุนวคดิในการวจิยั                

ไว้ในหวัข้อกรอบความคิด/ทฤษฎี ได้แก่ แนวคิดเก่ียวกับค�ายืม การเปลี่ยนแปลง                     

รูปลักษณะค�ายืม การเปลี่ยนแปลงหรือการกลายเสียงค�ายืม การเปล่ียนแปลง                  

ความหมายและประเภทของการเปลี่ยนแปลงความหมายค�ายืม ลกัษณะไวยากรณ์

ของภาษาบาลีและสนัสกฤต และลกัษณะไวยากรณ์ของภาษาไทย ส่วนงานวิจัย                   

ท่ีไม่ได้ระบุแนวคิดในการวิจยัไว้ในหวัข้อกรอบความคิด/ทฤษฎี จะใช้เอกสารและ                 

งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องมาสรุปเป็นเกณฑ์หรือกรอบความคิดในการศกึษา

  1.3  ประเดน็ของการศกึษาท่ีใช้ในงานวิจยั 

    เม่ือแบง่ประเดน็ของการศกึษาตามข้อมลูท่ีใช้ในการวิจยั สามารถ

สรุปประเดน็ของการศกึษาท่ีใช้ในงานวิจยั ได้ดงันี ้

    1.3.1  ข้อมลูจากวรรณคดีหรือวรรณกรรม

       งานวิจยัท่ีใช้ข้อมลูจากวรรณคดีหรือวรรณกรรม มีประเด็น               

ในการศึกษาซึ่งแบ่งได้เป็น การศึกษาเร่ืองเสียง การศึกษาเร่ืองค�า การศึกษาเร่ือง              

ความหมาย และการศกึษาเร่ืองลกัษณะทางไวยากรณ์ ดงันี ้
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      1)  การศึกษาเร่ืองเสียง เช่น การศึกษาการเปลี่ยนแปลง                   

ของเสียงหรือการกลายเสียงพยัญชนะ เสียงสระ วรรณยุกต์ การเพ่ิมเสียง                                   

การตัดเสียง การสับเสียง หรือการกลมกลืนเสียง พบในงานวิจัยเร่ืองต่อไปนี ้                               

การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาษาบาลี-สนัสกฤตในวรรณกรรมท้องถ่ิน นครศรีธรรมราช

ประเภทนิทานและค�าสอน (ประเสริฐ ศรีราชพฒัน์, 2530) ค�ายืมภาษาบาลีและ

สนัสกฤตในมหาชาตคิ�าหลวงกณัฑ์ทศพร (อทุยัวรรณ นิยมมี, 2534) ค�ายืมภาษาบาลี

และสันสกฤตในวรรณกรรม เร่ืองมหาภารตยุทธ ของ สุภร ผลชีวิน (อมรรัตน์                        

อมราพิทกัษ์, 2539) ศกึษาการเปลี่ยนแปลงค�ายืมภาษาบาลีและสนัสกฤตท่ีปรากฏ             

ในพระปฐมสมโพธิกถา (สราวธุ จนัสีทา, 2542) การวิเคราะห์ศพัท์บาลีสนัสกฤต                  

ในวรรณกรรมล้านนา (นิมิตร สิทธิศุภเศรษฐ์, 2549) และค�ายืมภาษาสนัสกฤต                        

ในนิทานเวตาล (ศราวธุ หลอ่ดี, 2557)

      2)  การศกึษาเร่ืองค�า แบง่ได้ดงันี ้

       การศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปค�าหรือการเปลี่ยนแปลง                

และการสร้างค�า เช่น การตดัพยางค์ การเติมพยางค์ การตดัหรือการเติมรูปสระ                     

และพยัญชนะ การเปลี่ยนรูปสระ พยัญชนะหรือการเปลี่ยนแปลงทัง้รูปค�า หรือ                         

การน�าศพัท์บาลีสนัสกฤตมาสร้างใหม่ พบในงานวิจยัเร่ืองการศึกษาเชิงวิเคราะห์                 

ภาษาบาลี-สันสกฤตในวรรณกรรมท้องถ่ิน นครศรีธรรมราชประเภทนิทานและ                       

ค�าสอน (ประเสริฐ ศรีราชพฒัน์, 2530) ค�ายืมภาษาบาลแีละสนัสกฤตในวรรณกรรม      

เร่ืองมหาภารตยทุธ ของ สภุร ผลชีวิน (อมรรัตน์ อมราพิทกัษ์, 2539) การวิเคราะห์                  

ศพัท์บาลีสนัสกฤตในวรรณกรรมล้านนา (นิมิตร สิทธิศภุเศรษฐ์, 2549) และค�ายืม         

ภาษาสนัสกฤตในนิทานเวตาล (ศราวธุ หลอ่ดี, 2557)

       การศึกษาการจ�าแนกค�าตามท่ีมาของค�า เช่น ค�าท่ี                         

มาจากภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต ภาษาบาลีและสันสกฤต หรือค�าท่ีดัดแปลง                        

โดยใช้รูปค�าบาลีและสันสกฤตผสมกัน พบในงานวิจัยเร่ืองค�ายืมภาษาบาลีและ

สันสกฤตในวรรณกรรม เ ร่ืองมหาภารตยุทธ ของ สุภร ผลชีวิน (อมรรัตน์                                        

อมราพิทกัษ์, 2539) การแบง่หมวดค�า เป็น ค�านาม ค�ากริยา ค�าวิเศษ และการจดั                  

กลุ่มค�า เช่น กลุ่มมนษุย์และอวยัวะ กลุ่มคณุสมบตัิ กลุ่มการกระท�า กลุ่มสถานท่ี                   

พบในงานวิจยัเร่ืองภาษาสนัสกฤตในนิทานเวตาล (ศราวธุ หลอ่ดี, 2557)  
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       การศกึษาลกัษณะไวยากรณ์ของค�า เช่น ศกึษาลกัษณะ

ไวยากรณ์ค�านามและอัพยยศัพท์ ในเร่ืองลิงค์และการันต์ และศึกษาลักษณะ                         

ไวยากรณ์ของค�ากริยา ในเร่ือง ลิงค์ การันต์ กาล พจน์และวจนะ พบในงานวิจยั                  

เร่ืองลักษณะไวยากรณ์ของค�ายืมจากภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตท่ีปรากฏ                           

ในพระปฐมสมโพธิกถา ( จิรภทัร แก้วกู่, 2545)

      3)  การศกึษาเร่ืองความหมาย เชน่ การศกึษาการเปล่ียนแปลง             

ความหมายของค�า ในลกัษณะความหมายกว้างออก ความหมายแคบเข้า ความหมาย               

ย้ายท่ี หรือความหมายคงเดิม พบในงานวิจยัเร่ืองการศกึษาเชิงวิเคราะห์ภาษาบาลี-

สันสกฤตในวรรณกรรมท้องถ่ิน นครศรีธรรมราชประเภทนิทานและค�าสอน                      

(ประเสริฐ ศรีราชพฒัน์, 2530) ค�ายืมภาษาบาลีและสนัสกฤตในมหาชาติค�าหลวง

กณัฑ์ทศพร (อทุยัวรรณ นิยมมี, 2534) ค�ายืมภาษาบาลีและสนัสกฤตในวรรณกรรม  

เร่ืองมหาภารตยุทธ ของ สุภร ผลชีวิน (อมรรัตน์ อมราพิทักษ์, 2539) ศึกษา                             

การเปลี่ยนแปลงค�ายืมภาษาบาลีและสันสกฤตท่ีปรากฏในพระปฐมสมโพธิกถา                    

(สราวธุ จนัสีทา, 2542) และภาษาสนัสกฤตในนิทานเวตาล (ศราวธุ หลอ่ดี, 2557)                

ส่วนการศึกษาการเปลี่ยนแปลงความหมายในลักษณะของ การเปลี่ยนแปลง                      

ความหมายจากศพัท์เดิม และการใช้ตามความหมายของศพัท์เดิม พบในงานวิจยั                  

เร่ืองการวิเคราะห์ศพัท์บาลีสนัสกฤตในวรรณกรรมล้านนา (นิมิตร สิทธิศภุเศรษฐ์, 

2549)

       จากการศึกษาพบว่าหากใช้ข้อมูลจากวรรณคดีหรือ

วรรณกรรมในการศึกษาเก่ียวกับค�ายืมภาษาบาลีสนัสกฤต มีประเด็นท่ีสามารถ                     

ท�าการศึกษาได้ เช่น การเปลี่ยนแปลงเสียงหรือการกลายเสียง การเปล่ียนแปลง                 

รูปค�าหรือการเปลี่ยนแปลงและการสร้างค�า การเปลี่ยนแปลงความหมายของค�า                

การจ�าแนกค�าตามท่ีมาของค�า การแบ่งหมวดค�าและการจดักลุ่มค�า และลกัษณะ

ไวยากรณ์ของค�า

    1.3.2  ข้อมลูจากหนงัสือหรือต�ารา

        งานวิจัยท่ีใช้หนังสือหรือต�าราเป็นข้อมูลสามารถศึกษา                      

มีประเด็นการศึกษาแบ่งได้เป็น การศึกษาเร่ืองการเขียนค�าหรือรูปศพัท์ การศึกษา                 

เร่ืองเสยีงของค�าหรือรูปศพัท์ การศกึษาเร่ืองความหมาย การศกึษาเร่ืองการแบง่ค�า ดงันี ้
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      1)  การศึกษาเร่ืองการเขียนค�าหรือรูปศพัท์ เช่น การศึกษา         

เร่ืองการคงรูปศัพท์เดิม การเปลี่ยนรูปสระ พยัญชนะ การเพ่ิมและลดตัวอักษร                        

ของรูปศพัท์ พบในงานวิจยัเร่ืองวิเคราะห์การใช้รูปศพัท์ภาษาบาลีในหนงัสือเรียน                  

ภาษาไทยชุดทกัษสมัพนัธ์ ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น (พระมหาสมเกียรติ ศรีรุณ,           

2546)

      2)  การศกึษาเร่ืองเสยีงของค�าหรือรูปศพัท์ เชน่ การออกเสยีง               

ตามรูปศัพท์เดิมและการออกเสียงผิดไปจากรูปศัพท์เดิม พบในงานวิจัยเร่ือง                          

วิเคราะห์การใช้รูปศพัท์ภาษาบาลีในหนงัสือเรียนภาษาไทยชดุทกัษสมัพนัธ์ ระดบั

มัธยมศึกษาตอนต้น (พระมหาสมเกียรติ ศรีรุณ, 2546) การเปล่ียนแปลงเสียง                       

ของค�า เช่น การกลายเสียงโดยไม่เจตนา ได้แก่ การกลายเสียงสระ การกลายเสียง                  

พยญัชนะ การกลายเสียงเป็นวรรณยกุต์ในภาษาไทย และการกลายเสียงโดยเจตนา                  

ได้แก่ การตัดค�า การเติมค�า การเทียบแนวเทียบผิด การลากเข้าความ พบใน                           

งานวิจัยเร่ืองการวิเคราะห์ค�าบาลีสันสกฤตในภาษาไทย ค�ากิตก์ ค�าอุปสรรค                            

ค�าสมาส-สนธิ และค�าตทัธิต (พฒัน์ เพง็ผลา, 2532)

       3)  การศึกษาเร่ืองความหมาย เช่น การคงความหมาย                      

ของรูปศัพท์เดิมหรือการเปลี่ยนความหมายของรูปศัพท์จากเดิม พบในงานวิจัย                     

เร่ืองวิเคราะห์การใช้รูปศพัท์ภาษาบาลีในหนังสือเรียนภาษาไทยชุดทักษสมัพันธ์                   

ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (พระมหาสมเกียรติ ศรีรุณ, 2546) การเปล่ียนแปลง                    

ความหมายของค�า เช่น ความหมายกว้างออก ความหมายแคบเข้า ความหมาย                      

ย้ายท่ี และการกลายเสียงเพ่ือแยกความหมาย พบในงานวิจัยเร่ืองการวิเคราะห์                        

ค�าบาลีสนัสกฤตในภาษาไทย ค�ากิตก์ ค�าอุปสรรค ค�าสมาส-สนธิ และค�าตทัธิต                   

(พฒัน์ เพง็ผลา, 2532)

      4)  ศึกษาเร่ืองการแบ่งค�า ได้แก่ การแบ่งค�าตามท่ีมา เช่น                  

ค�าท่ีมาจากภาษาบาลี ค�าท่ีมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต และค�าภาษาบาลี                             

ท่ีน�ามาดัดแปลง และเร่ืองการแบ่งค�าออกเป็นหมวดต่าง ๆ เช่น ค�าศัพท์ทั่วไป                             

ค�าศัพท์ท่ีหมายถึงนักปราชญ์ ค�าศัพท์ท่ีหมายถึงผู้ หญิง หรือช่ือบุคคลท่ีเป็น                              

เครือญาติ พบในงานวิจยัเร่ืองการรวบรวมค�าศพัท์ภาษาบาลีในวิชาภาษาไทยระดบั

ชัน้มธัยมศกึษา (วชัรีย์ เพชรรัตน์, 2553)
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       ส่วนการศึกษาเร่ืองการแบ่งชนิดของค�าตามชนิดของค�า              

ในภาษาบาลีสันสกฤต เช่น ค�ากิตก์ ค�าอุปสรรคค�าสมาส-สนธิ และค�าตัทธิต                    

พบในงานวิจยัเร่ืองการวิเคราะห์ค�าบาลีสนัสกฤตในภาษาไทย ค�ากิตก์ ค�าอปุสรรค             

ค�าสมาส-สนธิ และค�าตทัธิต (พฒัน์ เพง็ผลา, 2532)

       จากการศึกษา พบว่า หากใช้ข้อมูลจากหนังสือหรือ                   

ต�าราในการศึกษาเก่ียวกับค�ายืมภาษาบาลีสันสกฤตมีประเด็นท่ีสามารถท�า                          

การศึกษา ได้แก่ ประเด็นการเขียนค�าหรือรูปศัพท์ เช่น การคงรูปศัพท์เดิม                               

การเปลี่ยนรูปสระ พยญัชนะ การเพ่ิมและลดตวัอกัษรของรูปศพัท์ เร่ืองเสียงของ                    

ค�าหรือรูปศพัท์ เช่น การเปลี่ยนแปลงเสียงของค�า การออกเสียงตามรูปศพัท์เดิม                

และการออกเสียงผิดไปจากรูปศพัท์เดิม เร่ืองความหมาย เช่น การเปลี่ยนแปลง                

ความหมายของค�าหรือรูปศพัท์ เร่ืองการแบง่ค�า เช่น การแบง่ค�าตามท่ีมา การแบง่      

ชนิดของค�าตามชนิดของค�าในภาษาบาลีสันสกฤต และการแบ่งค�าออกเป็น                      

หมวดตา่ง ๆ 

    1.3.3  ข้อมลูจากพจนานกุรม

      งานวิจัยท่ีใช้ข้อมูลจากพจนานุกรม มีประเด็นท่ีสามารถ

ท�าการศึกษาได้ คือ การศึกษาเร่ืองค�า การศึกษาเร่ืองเสียงของค�า และการศึกษา           

เร่ืองความหมายของค�า ดงันี ้

      1) การศึกษาเร่ืองค�า เช่น การเพ่ิมค�าและลกัษณะของค�า                   

ท่ีเพ่ิม การสญูค�าและลกัษณะของค�าท่ีสญูไป รวมถึงการจ�าแนกค�าเป็นหมวดหมู ่                

ต่าง ๆ พบในงานวิจยัเร่ืองการศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านค�าและความหมายของ               

ค�าบาลี-สนัสกฤตในพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2542 

(สกุญัญาโสภี ใจกล�่า, 2549) 

      2) การศกึษาเร่ืองเสยีงของค�า   เป็นการศกึษาการเปล่ียนแปลง

เสียงสระ เสียงพยัญชนะ และเสียงวรรณยุกต์ พบในงานวิจัยเร่ืองการศึกษา                  

เปรียบเทียบค�ายืมภาษาบาลีในภาษาไทยและภาษาลาว (วิสตูร อุน่ใจ, 2542)

      3) การศกึษาความหมายของค�า   เป็นการศกึษาการเปลีย่นแปลง

ความหมายของค�า เช่น ความหมายกว้างออก ความหมายแคบเข้า ความหมาย                

ย้ายท่ี หรือความหมายคงท่ี พบในงานวิจยัเร่ืองการศกึษาเปรียบเทียบค�ายืมภาษา    
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บาลีในภาษาไทยและภาษาลาว (วิสตูร อุ่นใจ, 2542) และการวิจยัเร่ืองการศกึษา               

การเปลี่ยนแปลงด้านค�าและความหมายของค�าบาลี-สันสกฤตในพจนานุกรม                

ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2542 (สกุญัญาโสภี ใจกล�่า, 2549)

       จากการศึกษาพบว่าหากใช้ข้อมูลจากพจนานุกรม                   

ในการศึกษาเก่ียวกับค�ายืมภาษาบาลีสนัสกฤตมีประเด็นท่ีสามารถท�าการศึกษา                 

ได้แก่  ประเด็นเร่ืองค�า เช่น การศึกษาเร่ืองการเพ่ิมค�า การสญูค�า การจ�าแนกค�า                     

เป็นหมวดหมู่ เร่ืองเสียง เช่น การเปลี่ยนแปลงเสียงสระ เสียงพยัญชนะ และ                          

เสียงวรรณยุกต์ เร่ืองความหมายของค�า เช่น ความหมายกว้างออก ความหมาย                   

แคบเข้า ความหมายย้ายท่ี หรือความหมายคงท่ี 

2. งานวิจัยที�ศึกษาค�ายืมซึ�งมีการศึกษาค�ายืมภาษาบาลีและสันสกฤต

รวมอยู่ด้วย 

  จากการศกึษาพบงานวิจยัท่ีศกึษาค�ายืมโดยมีค�ายืมภาษาบาลีสนัสกฤต

เป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาด้วย จ�านวน 7 เร่ือง ซึง่สามารถแบง่ตามลกัษณะข้อมลู                

ท่ีใช้ในงานวิจยั แนวคิดท่ีใช้ในงานวิจยั และประเด็นของการศึกษาท่ีใช้ในงานวิจยั                

ได้ดงันี ้

  2.1  ลกัษณะข้อมลูท่ีใช้ในงานวิจยั 

    ข้อมูลท่ีใช้ในงานวิจัยแบ่งได้เป็น ข้อมูลจากวรรณกรรมหรือ              

วรรณคดี พจนานกุรม จารึก ดงันี ้

    2.1.1  ข้อมลูจากวรรณคดีหรือวรรณกรรม 

      งานวจิยัท่ีใช้ข้อมลูจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมในการศกึษา

ค�ายืมท่ีมีค�ายืมภาษาบาลีสนัสกฤตเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาพบ 3 เร่ือง คือ 

      1.  ค�ายืมท่ีปรากฏในไตรภมิูพระร่วง (ว่าท่ีร้อยตรีเกรียงไกร 

กองเสง็ และคณะ, 2547)

      2.  วิเคราะห์การใช้ค�ายืมภาษาต่างประเทศในเพลงลูกทุ่ง                  

(พิษณพุงษ์ ญาณศริิ, 2549)

      3.  ค�ายืมท่ีปรากฏในลลิติพระลอ (ขนิษฐา เอมห้อง, 2550)
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       จากงานวิจัยทัง้ 3 เร่ือง พบว่าข้อมูลท่ีน�ามาศึกษา                  

สามารถแบง่ได้เป็น วรรณคดีพทุธศาสนา ได้แก่ ไตรภมิูพระร่วง วรรณกรรมประเภท

ลลิติ ได้แก่ ลลิติพระลอ วรรณกรรมเพลง ได้แก่ เพลงลกูทุง่

    2.1.2  ข้อมลูจากพจนานกุรม

       งานวิจัยท่ีใช้ข้อมูลจากพจนานุกรมในการศึกษาค�ายืม                   

ท่ีมีค�ายืมภาษาบาลีสนัสกฤต เป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาพบ 2 เร่ือง คือ 

      1.  วัฒนธรรมภาษาของค�ายืมท่ีปรากฏในพจนานุกรม                 

ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (ไทรงาม ประมวลศิลป์ชยั, 2532)

      2.  ค�ายืมในพจนานกุรมอีสาน (วาสนีิ กลุรัตน์, 2535)

       จากการศึกษา พบว่า  ผู้ วิจัยใ ช้พจนานุกรมฉบับ

ราชบณัฑิตยสถาน ซึ่งเป็นพจนานุกรมท่ีเป็นมาตรฐานของไทย และพจนานุกรม               

อีสาน ฉบบัปณิธานสมเดจ็พระมหาวีรวงศ์ (ตสิฺสมหาเถร) เป็นข้อมลูในการศกึษา

     2.1.3  ข้อมลูจากจารึก     

       งานวิจัยท่ีใช้ข้อมูลจากจารึกในการศึกษาค�ายืมท่ีมีค�ายืม

ภาษาบาลีสนัสกฤตเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาพบ 2 เร่ือง คือ 

      1.  ค�ายืมในจารึกสโุขทยั (วนัทนีย์ มว่งบญุ, 2532)

      2.  ค�ายืมในจารึกไทยอีสาน (พระมหาสเุทพ พรมเลศิ, 2542)

       การใช้ข้อมูลจากจารึกในงานวิจัย 2 เ ร่ืองนี ้ ผู้ วิจัย                  

ใช้ข้อมลูจากจารึกสโุขทยัตัง้แต่ พ.ศ. 1835 ถึง พ.ศ. 2006 จ�านวน 25 หลกั จาก                   

หนงัสือประชุมศิลาจารึกจดัพิมพ์โดยคณะกรรมการพิจารณาและจดัพิมพ์เอกสาร                 

ทางประวัติศาสตร์ ส�านักนายกรัฐมนตรี กรมศิลปากร สยามสมาคม และจารึก                 

อีสาน ตัง้แต ่พ.ศ. 1992-2466 จ�านวน 87 หลกั ตามล�าดบั

  2.2 แนวคิดท่ีใช้ในงานวิจยั 

    จากการศึกษาพบว่างานวิจัยท่ีศึกษาค�ายืมในไทยโดยมีค�ายืม               

ภาษาบาลีสนัสกฤตเป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาทัง้ 7 เร่ือง มีงานวิจยัเพียง 2 เร่ือง                  

ท่ีผู้ วิจยัระบแุนวคิดท่ีใช้ในงนวิจยัไว้ในหวัข้อกรอบความคิด/ทฤษฎี ได้แก่ งานวิจยั           
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เร่ืองวัฒนธรรมภาษาของค�ายืมท่ีปรากฏในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน                    

พ.ศ. 2525 (ไทรงาม ประมวลศลิป์ชยั, 2532) งานวจิยัเร่ืองค�ายืมในพจนานกุรมอีสาน                

(วาสนีิ กลุรัตน์, 2535)

    แนวคิดในการวิจยัท่ีระบไุว้สามารถสรุปได้ดงันี ้

    1.  แนวคิดเก่ียวกับการแบ่งปันวัฒนธรรมภาษา ท่ีเรียกว่า โฮบี ้           

โดเมน (Hopi Domain) ของโวจิลนิส์ (Voegelins)

    2.  แนวคิดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของรูปของค�ายืม และ                           

การเปลี่ยนแปลงค�ายืมของ วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ (2526) และพัฒน์ เพ็งผลา                

(2531) 

    3.  แนวคิดเก่ียวกบัการกลายเสียงของ บรรจบ พนัธเุมธา (2532) 

    4.  แนวคิดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงความหมายของค�ายืมของ

พระยาอนมุานราชธน (2511) 

    จากข้อมลูดงักล่าวข้างต้นพบว่าผู้ วิจัยได้ระบุแนวคิดในการวิจัย                

ไว้ในหัวข้อกรอบความคิด/ทฤษฎี ได้แก่ แนวคิดเก่ียวกับ การแบ่งปันวัฒนธรรม               

ภาษา การเปลี่ยนแปลงรูปของค�ายืม การเปลี่ยนแปลงของค�ายืม การกลายเสียง                 

และการเปลี่ยนแปลงความหมายของค�ายืม ส่วนงานวิจัยท่ีไม่ได้ระบุแนวคิดของ               

การวิจัยไว้ในหัวข้อกรอบความคิด/ทฤษฎี จะใช้เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง                     

มาสรุปเป็นเกณฑ์หรือกรอบความคิดในการศึกษา เช่นเดียวกับงานวิจัยในกลุ่มท่ี             

ศกึษาเฉพาะค�ายืมภาษาบาลีสนัสกฤต

  2.3  ประเด็นของการศึกษาท่ีใช้ในงานวิจัย ในท่ีนีจ้ะน�าเสนอเฉพาะ

ประเด็นของการศึกษาในส่วนท่ีเก่ียวกับค�ายืมภาษาบาลีสันสกฤตเท่านัน้ ซึ่ง                     

การน�าเสนอได้แบง่ตามข้อมลูท่ีใช้ในการวิจยั ดงันี ้

    2.3.1  ข้อมลูจากวรรณคดีหรือวรรณกรรม 

      งานวิจยัท่ีใช้ข้อมลูจากวรรณคดีหรือวรรณกรรมมีประเด็น             

ในการศึกษาแบ่งได้เป็น การศึกษาเร่ืองค�า การศึกษาเร่ืองเสียง การศึกษาเร่ือง                

รูปค�า และการศกึษาเร่ืองความหมายของค�า
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      1)  การศกึษาเร่ืองค�า แบง่ได้ดงันี ้

       การศึกษาการจ�าแนกค�าตามท่ีมา เช่น ค�าท่ีมาจาก                  

ภาษาบาลี ภาษาสนัสกฤต หรือภาษาบาลีและสนัสกฤต พบในงานวิจยัเร่ืองค�ายืม                 

ท่ีปรากฏในไตรภมิูพระร่วง (วา่ท่ีรอ้ยตรีเกรียงไกร กองเสง็ และคณะ, 2547) และงานวจิยั               

เร่ืองวเิคราะห์การใช้ค�ายืมภาษาตา่งประเทศในเพลงลกูทุง่ (พิษณพุงษ์ ญาณศริิ, 2549)

       การจ�าแนกประเภทการน�าค�ายืมมาใช้ เช่น การน�ามาใช้

เป็นค�ามูล ค�าสมาส-สนธิ ค�าประสม และค�าซ้อน พบในงานวิจัยเร่ืองค�ายืมท่ี                    

ปรากฏในไตรภมิูพระร่วง (วา่ท่ีร้อยตรีเกรียงไกร กองเสง็ และคณะ, 2547)

      2) การศึกษาเร่ืองเสียง ได้แก่ การศึกษาการเปล่ียนแปลง              

ด้านเสียงของค�า เช่น การตดัเสียง การเพ่ิมเสียง การกลายเสียง พบในงานวิจัย                   

เร่ืองค�ายืมท่ีปรากฏในลลิติพระลอ (ขนิษฐา เอมห้อง, 2550)  

      3) ศึกษาเร่ืองรูปค�า ได้แก่ การศึกษาการเปลี่ยนแปลง                  

รูปค�า เช่น การตดัรูปค�า การเติมรูปค�า การเปลี่ยนรูปค�า พบในงานวิจยัเร่ืองค�ายืม                 

ท่ีปรากฏในลลิติพระลอ (ขนิษฐา เอมห้อง, 2550) 

      4) ศึกษาเ ร่ืองความหมายของค�า ได้แก่ การศึกษา                               

การเปลี่ยนแปลงความหมายของค�า เช่น ความหมายกว้างออก ความหมาย                          

แคบเข้า ความหมายย้ายท่ี พบในงานวิจัยเร่ืองค�ายืมท่ีปรากฏในลิลิตพระลอ                 

(ขนิษฐา เอมห้อง, 2550) และศึกษาการให้ความหมายของค�าตามพจนานุกรม                      

พบในงานวิจัยเ ร่ืองวิ เคราะห์การใช้ค�ายืมภาษาต่างประเทศในเพลงลูกทุ่ง                                        

(พิษณพุงษ์ ญาณศริิ, 2549)

       จากการศึกษาพบว่า งานวิจัยท่ีใช้ข้อมูลจากวรรณคดี              

หรือวรรณกรรมมีประเด็นในการศึกษา คือ การจ�าแนกค�าตามท่ีมา เช่น ค�าท่ี                              

มาจากภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต หรือภาษาบาลีและสันสกฤต การจ�าแนก                    

ประเภทการน�าค�ายืมมาใช้ เช่น การน�ามาใช้เป็นค�ามลู ค�าสมาส- สนธิ ค�าประสม                   

และค�าซ้อน การเปลี่ยนแปลงด้านเสียงของค�า เช่น การตัดเสียง การเพ่ิมเสียง                      

การกลายเสียง การเปลี่ยนแปลงรูปค�า ความหมาย เช่น การตัดรูปค�า การเติม                        

รูปค�า การเปลี่ยนรูปค�าและการเปลี่ยนแปลงความหมายของค�า เช่น ความหมาย                 

กว้างออก ความหมายแคบเข้า ความหมายย้ายท่ี
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    2.3.2  ข้อมลูจากพจนานกุรม

      งานวิจัยท่ีใช้ข้อมูลจากพจนานุกรมมีประเด็นการศึกษา                 

แบ่งได้เป็น การศึกษาเร่ืองการจ�าแนกค�า การศึกษาเร่ืองรูปค�า และการศึกษา                     

เร่ืองความหมายของค�า  

      1)  การศกึษาเร่ืองการจ�าแนกค�า ได้แก่ การศกึษาการจ�าแนก                

ค�าตามหมวดหมู่ภาษา โดยการแบ่งค�าเป็นหมวดต่าง ๆ ตามลกัษณะวฒันธรรม                

ภาษา เช่น หมวดค�าท่ีเก่ียวกบัธรรมชาติ หมวดค�าท่ีเก่ียวกบัมนษุย์และพฤติกรรม                

ของมนษุย์ หมวดค�าท่ีเก่ียวกบัสติปัญญา อารมณ์ ความรู้สกึและคณุค่า หมวดค�า                     

ท่ีเก่ียวกับความสมัพนัธ์ของบุคคล พบในงานวิจยัเร่ืองวฒันธรรมภาษาของค�ายืม                    

ท่ีปรากฏในพจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 (ไทรงาม ประมวลศลิป์ชยั,               

2532)

      2)  การศึกษาเร่ืองรูปค�า ได้แก่ การศึกษาการเปลี่ยนแปลง              

รูปค�าโดยไม่เจตนา เช่น การเปลี่ยนแปลงเสียงสระ เสียงพยัญชนะและเสียง                              

วรรณยกุต์ การเปลีย่นแปลงรูปค�าโดยเจตนา เชน่ การตดัค�า การเตมิค�า การเทียบแนว             

เทียบผิดและการลากเข้าความ พบในงานวจิยัเร่ืองค�ายืมในพจนานกุรมอีสาน (วาสนีิ                     

กลุรัตน์, 2535)

      3)  การศึกษาเร่ืองความหมายของค�า ได้แก่ การศึกษา                    

การเปลีย่นแปลงความหมายของค�า เชน่ ความหมายกว้างออก ความหมายแคบเข้า               

ความหมายย้ายท่ี พบในงานวิจยัเร่ืองค�ายืมในพจนานกุรมอีสาน (วาสินี กุลรัตน์,  

2535)

       จากการศกึษาพบวา่ งานวิจยัท่ีใช้ข้อมลูจากพจนานกุรม

สามารถศึกษาได้ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ศึกษาเร่ืองค�า เช่น การจ�าแนกค�าตาม                

หมวดหมู่ภาษา โดยการแบ่งค�าเป็นหมวดต่าง ๆ ตามลักษณะวัฒนธรรมภาษา                  

ศึกษาเร่ืองรูปค�า เช่น การเปลี่ยนแปลงรูปค�าโดยไม่เจตนา การเปล่ียนแปลงรูปค�า               

โดยเจตนา และศึกษาเร่ืองความหมายของค�า เช่น การเปล่ียนแปลงความหมาย                  

ในลกัษณะความหมายกว้างออก ความหมายแคบเข้า ความหมายย้ายท่ี
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    2.3.3  ข้อมลูจากจารึก

      งานวิจัย ท่ีใ ช้ ข้อมูลจากจารึกมีประเด็นในการศึกษา                        

แบง่ได้เป็น การศกึษาเร่ืองเสียง การศกึษาเร่ืองค�า การศกึษาเร่ืองโครงสร้างพยางค์ 

และการศกึษาเร่ืองความหมายของค�า

      1)  การศึกษาเร่ืองเสียง ได้แก่ การศึกษาลกัษณะของเสียง              

เช่น การเปลี่ยนแปลงเสียงสระ พยญัชนะ การกลมกลืนเสียง การสญูและการเพ่ิม     

หน่วยเสียง พบในงานวิจยัทัง้ 2 เร่ือง คือ ค�ายืมในจารึกสโุขทยั (วนัทนีย์ ม่วงบญุ,               

2532) และค�ายืมในจารึกไทยอีสาน (พระมหาสเุทพ พรมเลศิ, 2542)

      2)  การศึกษาเร่ืองค�า เช่น การศึกษาลกัษณะทางต�าแหน่ง 

ของค�าและหน้าท่ีของค�า พบในงานวิจัยเร่ืองค�ายืมในจารึกไทยอีสาน (พระมหา                   

สเุทพ พรมเลศิ, 2542) เพียงเร่ืองเดียว

      3)  การศึกษาเร่ืองโครงสร้างพยางค์ ได้แก่ การศึกษา               

ลักษณะโครงสร้างพยางค์ เช่น การลดและการสูญพยางค์ ลักษณะการสะกด                  

การันต์ พบในงานวิจยัเร่ืองค�ายืมในจารึกสโุขทยั (วนัทนีย์ ม่วงบุญ, 2532) และ                  

งานวิจยัเร่ืองค�ายืมในจารึกไทยอีสาน (พระมหาสเุทพ พรมเลศิ, 2542)

      4)  การศึกษาเร่ืองความหมายของค�า เช่น ความหมาย                

กว้างออก ความหมายแคบเข้า ความหมายย้ายท่ี พบในงานวิจัยทัง้ 2 เร่ือง คือ                 

ค�ายืมในจารึกสุโขทัย (วันทนีย์ ม่วงบุญ, 2532) และค�ายืมในจารึกไทยอีสาน                         

(พระมหาสเุทพ พรมเลศิ, 2542) 

       จากการศึกษา พบว่า งานวิจัยท่ีใช้ข้อมูลจากจารึกมี

ประเด็นในการศึกษา ได้แก่ การศึกษาลักษณะของเสียงและโครงสร้างพยางค์                  

ลกัษณะการสะกดการันต์ เช่น การเปลี่ยนแปลงเสียงสระ พยญัชนะ การกลมกลืน   

เสียง การสูญและการเพ่ิมหน่วยเสียง การลดและการสูญพยางค์ ลักษณะทาง                  

ความหมายของค�า เช่น ความหมายกว้างออก ความหมายแคบเข้า ความหมาย               

ย้ายท่ี 
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อภปิรายผล

จากการศกึษาการอธิบายเร่ือง การส�ารวจงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัค�ายืมภาษาบาลี

สนัสกฤต พบวา่มีประเดน็ท่ีควรพิจารณาดงันี ้

1.  การตัง้ช่ืองานวิจยั 

  จากการศึกษา พบว่า งานวิจัยท่ีเก่ียวกับค�ายืมภาษาบาลีสันสกฤต                    

มีการตัง้ช่ือใน 2 ลกัษณะ คือ งานวิจยัท่ีมีค�าส�าคญัคือ “ค�ายืมภาษาบาลี  ค�ายืม                 

ภาษาสันสกฤต ค�ายืมภาษาบาลีและ/หรือภาษาสันสกฤต” ปรากฏในช่ือเร่ือง                  

ซึ่งงานวิจัยกลุ่มนีจ้ะศึกษาเฉพาะค�ายืมภาษาบาลีสนัสกฤตเท่านัน้ ส่วนงานวิจัย                         

ท่ีมีค�าส�าคญัคือ “ค�ายืม” ปรากฏในช่ือเร่ืองจะศึกษาค�ายืมจากภาษาอ่ืน ๆ โดยมี                 

การศกึษาค�ายืมภาษาบาลีและสนัสกฤตเป็นสว่นหนึง่ของการศกึษาด้วย

  จากการศกึษางานวิจยัทัง้ 2 กลุม่ดงักลา่ว ไม่พบความแตกต่างในเร่ือง

ลกัษณะข้อมลู แนวคิดท่ีใช้ในงานวิจยัและประเด็นของการศกึษา ทัง้นีเ้น่ืองมาจาก      

งานวิจยัทัง้ 2 กลุ่มศกึษาค�ายืมภาษาบาลีและสนัสกฤตในฐานะค�ายืมเช่นเดียวกนั                 

จงึมีแนวทางการศกึษาไปในทิศทางเดียวกนั   การท่ีผู้ เขียนบทความวจิยันีแ้บง่งานวจิยั

เป็น 2 กลุ่ม คือ งานวิจยัท่ีศึกษาเฉพาะค�ายืมภาษาบาลีสนัสกฤต (ช่ืองานวิจยัมี                    

ค�าส�าคญัคือ “ค�ายืมภาษาบาลี ค�ายืมภาษาสนัสกฤต ค�ายืมภาษาบาลีและ/หรือ              

ภาษาสันสกฤต”) และงานวิจัยท่ีศึกษาค�ายืมซึ่งจะมีการศึกษาค�ายืมภาษาบาลี                  

และสนัสกฤตรวมอยู่ด้วย (ช่ือของงานวิจยัมีค�าส�าคญัคือ “ค�ายืม”) เพียงเพ่ือให้ผู้ ท่ี              

สนใจศกึษาค�ายืมภาษาบาลีสนัสกฤตได้ทราบว่า หากต้องการค้นคว้าข้อมลูในเร่ือง                        

ดงักล่าว สามารถค้นได้จากงานวิจัยท่ีช่ือของงานวิจัยมีค�าส�าคญัคือ “ค�ายืม” ได้                       

ไม่จ�าเป็นต้องค้นจากงานวิจัยท่ีช่ือมีค�าส�าคญัคือ “ค�ายืมภาษาบาลี ค�ายืมภาษา

สนัสกฤต ค�ายืมภาษาบาลีและ/หรือภาษาสนัสกฤต” เทา่นัน้

2.  ลกัษณะข้อมลูท่ีใช้ในงานวิจยั

  ลักษณะข้อมูลท่ีใช้ในงานวิจัยท่ีเก่ียวกับค�ายืมภาษาบาลีสันสกฤต           

สามารถใช้ข้อมูลได้หลากหลาย เช่น เอกสารชัน้ต้นประเภทจารึก วรรณคดี                              

พุทธศาสนา เช่น มหาชาติค�าหลวง ไตรภูมิพระร่วง วรรณคดีบันเทิง เช่น ลิลิต                           

พระลอ วรรณกรรมท้องถ่ิน เชน่ วรรณกรรมท้องถ่ินนครศรีธรรมราช และวรรณกรรม
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ล้านนา วรรณกรรมค�ากาพย์ เช่น เร่ืองมหาภารตยุทธ และวรรณกรรมแปล เช่น                 

นิทานเวตาล วรรณกรรมเพลง พจนานกุรม หนงัสือ และต�ารา ทัง้นีเ้น่ืองจากภาษา      

บาลีสันสกฤตเข้ามาปนอยู่ในภาษาและสังคมไทยเป็นเวลานานและยังคงอยู่จน                   

ถึงปัจจุบัน จึงท�าให้มีค�าภาษาบาลีสนัสกฤตในเอกสารส�าคัญต่าง ๆ เช่น จารึก                    

เอกสารโบราณ วรรณกรรม วรรณคดี พจนานุกรม หนังสือ ต�ารา รามถึงค�าจาก                   

ภาษาบาลีสันสกฤตท่ีใช้โดยทั่วไปในสังคมไทย ดังปรากฏให้เห็นในภาษาพูด                     

ภาษาเขียน รวมถงึในบทเพลงอีกด้วย

3.  แนวคิดท่ีใช้ในงานวิจยั 

  ในงานวิจัยท่ีเก่ียวกับค�ายืมภาษาบาลีสันสกฤต ใช้ค�าว่า “แนวคิด”                      

ในความหมายของ “กรอบความคดิหรือทฤษฎี” โดยหมายถงึค�าอธิบายในเร่ืองตา่ง ๆ 

ของนกัวิชาการท่ีผู้ วิจยัน�ามาเป็นแนวทางในการศึกษา หรือใช้เป็นกรอบความคิด                  

ในการวิจยั 

  จากการท่ีผู้ วิจัยระบุแนวคิดท่ีใช้ในงานวิจัยไว้ พบว่า แนวคิดท่ีผู้ วิจัย                   

ระบุนัน้ ส่วนใหญ่ไม่ใช่ทฤษฎีแต่เป็นเพียงการให้ค�าอธิบายของนักวิชาการด้าน                  

ภาษา ภาษาบาลีสนัสกฤต และภาษาไทยท่ีอธิบายไว้โดยทัว่ไป ซึ่งผู้ วิจยัน�ามาใช้                

เป็นแนวทางในการศึกษาหรือการก�าหนดกรอบความคิดในการวิจัย ไม่ว่าจะเป็น                

เร่ืองค�ายืม การเปลี่ยนแปลงของเสียงของค�ายืม การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณะ                       

หรือการกลายเสียงค�ายืม การเปลี่ยนแปลงความหมายของค�ายืม ลักษณะ                    

ไวยากรณ์ของภาษาบาลีและสันสกฤต ลักษณะไวยากรณ์ของภาษาไทย และ                        

การแบง่ปันวฒันธรรมภาษา 

  ส�าหรับงานวิจัยท่ีผู้ วิจัยไม่ได้ระบุแนวคิดในการวิจัยไว้ในหัวข้อกรอบ              

ความคิด/ทฤษฎีท่ีใช้ในงานวิจยัมีอยู่จ�านวนมาก ซึง่แม้ว่าผู้วิจยัจะไม่ได้ระบแุนวคิด            

ในการวิจัยไว้ แต่ผู้ วิจัยก็ได้ก�าหนดกรอบความคิดในการวิจัยโดยใช้เอกสารและ                  

งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องมาสรุปเป็นเกณฑ์ในการวิเคราะห์โดยก�าหนดไว้ในขอบเขต                  

ของเนือ้หา

4.  ประเดน็ของการศกึษา

  ในงานวจิยัท่ีเก่ียวกบัค�ายืมภาษาบาลสีนัสกฤต มีประเดน็ท่ีนิยมศกึษาอยู ่

4 ประเดน็ ได้แก่ การศกึษาท่ีมาของค�าหรือการจ�าแนกค�าตามท่ีมา การเปลีย่นแปลง           
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รูปค�า การเปลี่ยนแปลงเสียง การเปลี่ยนแปลงความหมาย และมีประเด็นอ่ืน ๆ                   

ท่ีใช้ในการศึกษา เช่น ลกัษณะทางไวยากรณ์ของค�า การจ�าแนกค�าตามหมวดหมู ่            

ภาษา โดยการแบง่ค�าเป็นหมวดตา่ง ๆ ตามลกัษณะของวฒันธรรม

  ประเด็นการศึกษาในงานวิจัยท่ีเก่ียวกับค�ายืมภาษาบาลีสันสกฤต                         

ไม่หลากหลาย และไม่มีการน�าทฤษฎีอ่ืน ๆ มาใช้ในการศึกษา อาจเน่ืองมาจาก                      

นักวิชาการท่ีศึกษาภาษาบาลีและสันสกฤตส่วนใหญ่มักศึกษาค�ายืมภาษาบาลี

สนัสกฤตในแง่มมุท่ีเป็น “ค�ายืม” เท่านัน้ จึงท�าให้การอธิบายเร่ืองค�ายืมภาษาบาลี

สนัสกฤตเป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ อธิบายเร่ืองการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้กับ                   

ค�ายืม ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงรูปค�า การเปลี่ยนแปลงเสียง และการเปล่ียนแปลง               

ความหมาย แม้จะมีงานวิจยัท่ีใช้แนวทางอ่ืนในการศกึษา แต่ก็ไม่เป็นท่ีนิยมเท่ากบั         

การใช้แนวทางการวิเคราะห์ภาษาบาลีสนัสกฤตในฐานะค�ายืม เราจึงพบงานวิจยั                 

เพียงเร่ืองเดียวท่ีใช้แนวทางการวิเคราะห์ท่ีแตกต่างจากเล่มอ่ืน ๆ ได้แก่ งานวิจยั                   

ท่ีใช้แนวการแบง่ปันวฒันธรรมภาษาของโวจิลินส์ (Voegelins) ท่ีเรียกวา่โฮบีโ้ดเมน 

(Hopi Domain) ในการจ�าแนกค�าตามหมวดหมู่ภาษา โดยการแบ่งค�าเป็นหมวด                   

ต่าง ๆ ตามลกัษณะวฒันธรรมภาษา เช่น หมวดค�าท่ีเก่ียวกบัธรรมชาติ หมวดค�า                     

ท่ีเก่ียวกบัมนษุย์และพฤติกรรมของมนษุย์ หมวดค�าท่ีเก่ียวกบัสติปัญญา อารมณ์                  

ความรู้สกึและคณุคา่ หมวดค�าท่ีเก่ียวกบัความสมัพนัธ์ของบคุคล 

ข้อเสนอแนะ

1.  ควรน�าแนวคิดทางสังคม วัฒนธรรม หรือคติชนวิทยามาปรับใช้ใน                       

การวิจยัเก่ียวกบัค�ายืมภาษาบาลีสนัสกฤต 

2.  ควรมีการศึกษาและรวบรวมงานวิจัยท่ีเก่ียวกับภาษาบาลีและภาษา

สันสกฤตในส่วนท่ีไม่ใช้ค�ายืม เช่น งานวิจัยท่ีเก่ียวกับการสร้างค�าในภาษาบาลี

สนัสกฤต งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับอิทธิพลของภาษาบาลีสนัสกฤตท่ีมีต่อภาษาไทย                  

หรืองานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัวรรณคดีบาลีหรือวรรณคดีสนัสกฤต

 

 

 

 

 

 

 

 



วารสารวิชาการมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  ปีท่ี 26  ฉบบัท่ี 51

พฤษภาคม - สงิหาคม 2561
209

รายการอ้างองิ

เกรียงไกร กองเส็ง, เพียรทอง องัผาดผล, สิงห์ค�า สอนแปง, สมจิตร ทองตระกูล                   

และอารีย์ ค�านงึครวญ. (2547). ค�ายืมทีป่รากฏในไตรภูมิพระร่วง. วทิยานิพนธ์

ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวชิาภาษาไทย, บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยั

นเรศวร.

ขนิษฐา เอมห้อง. (2550). ค�ายืมทีป่รากฏในลิลิตพระลอ. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร            

มหาบณัฑิต, สาขาวิชาภาษาไทย, มหาวิทยาลยันเรศวร. 

จิรภทัร แก้วกู.่ (2545). ลกัษณะไวยากรณ์ของค�ายืมจากภาษาบาลีและภาษาสนัสกฤต              

ทีป่รากฏในพระปฐมสมโพธิกถา. วิทยานิพนธ์ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต, สาขา

วิชาภาษาไทย, บณัฑิตวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.

ไทรงาม ประมวลศลิป์ชยั. (2532). วฒันธรรมภาษาของค�ายืมทีป่รากฏในพจนานกุรม               

ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2525. วทิยานิพนธ์การศกึษามหาบณัฑิต, สาขา

วชิาภาษาไทย, บณัฑิตวทิยาลยั, มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ มหาสารคาม. 

นิมิตร สทิธิศภุเศรษฐ์. (2549). การวิเคราะห์ศพัท์บาลีสนัสกฤตในวรรณกรรมลา้นนา. 

วิทยานิพนธ์ศกึษาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, บณัฑิต

วิทยาลยั, มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่

ประเสริฐ ศรีราชพัฒน์. (2530). การศึกษาเชิงวิเคราะห์ภาษาบาลี-สนัสกฤตใน

วรรณกรรมทอ้งถ่ินนครศรีธรรมราชประเภทนิทานและค�าสอน. วิทยานิพนธ์

อักษรศาสตรมหาบัณฑิต, ภาควิชาภาษาตะวันออก, บัณฑิตวิทยาลัย, 

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั. 

พระมหาสมเกียรติ ศรีรุณ. (2546). วิเคราะห์การใช้รูปศพัท์ภาษาบาลีในหนงัสือ               

เรียนภาษาไทย ชุดทกัษสมัพนัธ์ ระดบัมธัยมศึกษาตอนต้น. วิทยานิพนธ์                        

ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชาการสอนภาษาไทย, บณัฑิตวิทยาลยั, 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่

พระมหาสเุทพ พรมเลศิ. (2542). ค�ายืมในจารึกไทยอีสาน. วิทยานิพนธ์ศลิปศาสตร

มหาบณัฑิต, สาขาวิชาจารึกภาษาไทย, ภาควิชาภาษาตะวนัออก, บณัฑิต

วิทยาลยั, มหาวิทยาลยัศลิปากร.

 

 

 

 

 

 

 

 



210
วารสารวิชาการมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  ปีท่ี 26  ฉบบัท่ี 51

พฤษภาคม - สงิหาคม  2561

พัฒน์ เพ็งผลา. (2532). การวิเคราะห์ค�าบาลีสนัสกฤตในภาษาไทย: ค�ากิตก์                    

ค�าอุปสรรค ค�าสมาส-สนธิ และค�าตทัธิต. ภาควิชาภาษาไทยและภาษา                 

ตะวนัออก, คณะมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์, มหาวิทยาลยัรามค�าแหง.

พิษณุพงษ์ ญาณศิริ. (2549). วิเคราะห์ค�ายืมภาษาต่างประเทศในเพลงลูกทุ่ง. 

วิทยานิพนธ์ศลิปะศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชาภาษาไทย, บณัฑิตวิทยาลยั, 

มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. 

วชัรีย์ เพชรรัตน์. (2553). การรวบรวมค�าศพัท์ภาษาบาลีในวิชาภาษาไทยระดบั                       

ชัน้มธัยมศึกษา. สถาบนัทดสอบทางการศกึษา.

วนัทนีย์ มว่งบญุ. (2532). ค�ายืมในจารึกสโุขทยั. วทิยานิพนธ์ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต,                                  

สาขาวิชาจารึกภาษาไทย. ภาควิชาภาษาตะวันออก, บัณฑิตวิทยาลัย, 

มหาวิทยาลยัศลิปากร. 

วาสนีิ กลุรัตน์. (2535). ค�ายืมในพจนานกุรมอีสาน. วทิยานิพนธ์การศกึษามหาบณัฑิต,  

สาขาวิชาภาษาไทย, บัณฑิตวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

มหาสารคาม. 

วิสูตร อุ่นใจ. (2542). การศึกษาเปรียบเทียบค�ายืมภาษาบาลีในภาษาไทยและ                

ภาษาลาว. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชาภาษาไทย, 

มหาวิทยาลยัมหาสารคาม.  

ศราวฒิุ หลอ่ดี. (2557). ค�ายืมภาษาสนัสกฤตในนิทานเวตาล. สาขาวิชาภาษาไทย, 

คณะศลิปศาสตร์, มหาวิทยาลยัพะเยา.  

สราวธุ จนัสีหา. (2542). การเปลี่ยนแปลงค�ายืมภาษาบาลีและสนัสกฤตที่ปรากฏ                

ในพระปฐมสมโพธิกถา. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, สาขาวิชา                 

ภาษาไทย, บณัฑิตวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัมหาสารคาม. 

สกุญัญาโสภี ใจกล�่า. (2549). การศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านค�าและความหมาย              

ของค� าภาษาบาลี-สันสกฤตในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน                                  

พ.ศ. 2525 และ พ.ศ. 2542. วิทยานิพนธ์ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชา

ภาษาไทย, มหาวิทยาลยันเรศวร.

อมรรัตน์ อมราพิทักษ์. (2539). ค�ายืมภาษาบาลีและสันสกฤตในวรรณกรรม                        

เร่ืองมหาภารตยทุธ ของสภุร ผลชีวิน. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต,                 

สาขาวิชาภาษาไทย, มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ ภาคใต้.  

 

 

 

 

 

 

 

 



วารสารวิชาการมนษุยศาสตร์และสงัคมศาสตร์  ปีท่ี 26  ฉบบัท่ี 51

พฤษภาคม - สงิหาคม 2561
211

อุทัยวรรณ นิยมมี. (2534). ค�ายืมภาษาบาลีและสนัสกฤตในมหาชาติค�าหลวง                 

กณัฑ์ทศพร. วิทยานิพนธ์ศลิปศาสตรมหาบณัฑิต, สาขาวิชาจารึกภาษาไทย,                       

ภาควิชาภาษาตะวนัออก, บณัฑิตวิทยาลยั, มหาวิทยาลยัศลิปากร.
 

 

 

 

 

 

 

 


