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บทคดัย่อ

	 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 ๑)	 ศึกษาพัฒนาการของค�าศัพท์เกษตร	 ๒)	 ศึกษากลุ่มค�าศัพท์เกษตร

และ	๓)	ศึกษาหลักการสร้างและความหมายของค�าศัพท์เกษตร	การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนาวิเคราะห์

ค�าศพัท์เรือ่งข้าวไทยและเร่ืองท่ีสมัพนัธ์กบัข้าวไทย	ระเบยีบวธิวีจิยัเชงิคณุภาพ	กลุม่ตวัอย่างเลอืกแบบเฉพาะเจาะจง

จากหนังสือราชกิจจานุเบกษาสมัยรัชกาลที่	๕	(พ.ศ.	๒๔๓๕)	จนถึงสมัยรัชกาลที่	๙	(พ.ศ.	๒๕๕๐)	จ�านวน	๑,๐๐๐	

ฉบับ	ผลการศึกษาพบว่าพัฒนาการค�าศัพท์เกษตรที่สัมพันธ์กับสังคมไทยมีจ�านวน	๑๕	ค�า	กลุ่มค�าศัพท์พบว่ามีกลุ่ม

ธัญพืช	กลุ่มอุปกรณ์ไถนา	กลุ่มดิน	และกลุ่มทั่ว	ๆ 	ไป	การสร้างค�าและความหมายพบมีการสร้างแบบค�าประสมเกิด

จาก	นาม+นาม=นาม,	นาม+กริยา=นาม,	กริยา+นาม=กริยา,	กริยา+กริยา=กริยา,	นาม+วิเศษณ์=วิเศษณ์,	วิเศษณ์

+นาม=วิเศษณ์,	นาม+นาม+นาม=นาม,	นาม+กริยา+นาม=กริยา,	นาม+นาม+วิเศษณ์=นาม	ค�าซ้อนพบมีการซ้อน

เพือ่ความหมายและการซ้อนเพือ่เสยีง	ค�าซ�า้พบมคี�าซ�า้แสดงความหมายพหูพจน์	ค�าซ�า้ค�าเพือ่เพิม่น�า้หนักของความ

หมายของค�า	การซ�้าค�าเพื่อลดน�้าหนักความหมายออกเป็นสัดส่วน	การซ�้าค�าเพื่อบอกความหมายเป็นเชิงคาดคะเน	

และการซ�้าค�าเป็นส�านวน	ค�าสมาสพบมี	บาลี+สันสกฤต,	สันสกฤต+บาลี,	สันสกฤต+สันสกฤต	และบาลี+บาลี	ค�า

สนธิพบมี	สระสนธิ	และนฤคหิตสนธิ	ความหมายพบ	ความหมายปรนัย	อุปมา	และตามบริบท	

ค�าส�าคัญ	:	ศัพท์เกษตร	ข้าวไทย	สังคมไทย			

1นิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต	สาขาภาษาไทย	คณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2รองศาสตราจารย์	คณบดีคณะมนุษยศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก
3ศาสตราจารย์	คณะสังคมศาสตร์	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม	
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Abstract

	 This	research	aimed	1)To	study	the	development	of	the	agricultural	terms,	2)To	study	the	

groups	of	the	agricultural	terms,	and	3)To	study	the	principles	and	the	Guilding	up	and	the	meaning	

of	the	agricultural	terms.		This	study	used	descreptive	analysis	and	qualitative	method	research.		The	

populations	were	the	books	called	Rajakiccanupersha	from	King	Rama	V’s	reign	(2435	B.E.)-King	Rama	

IX	(2500		B.E.)	1,000	editions	of	which	were	selected	from	the	specified	exemplary	groups.		The	results	

reveled	that	the	development	of	the	terms	related	to	Thai	society	about	15	words.		The	groups	of	the	

agricutural	terms	as	follows	:	the	group	of	cereal,	the	group	of	the	field	ploughing,	the	group	of	land,	

and	the	general	group.		The	principles	and	the	Guilding	up	and	the	meaning	of	the	agricultural	terms	

as	follows	:	the	compound	words	:	noun+	noun	=	noun,	noun	+	verb=	noun,	verb	+	noun=verb,	verb	

+verb=verb,	noun	+adverb=adverb,	adverb+	noun	=adverb,	noun	+	noun	+	noun	=	noun,	noun	+adverb+	

noun	=verb,	noun	+	noun	+verb=	noun,	The	overlapping	word	as	follows	:	the	overlapping	for	the	mean-

ing	and	the	overlapping	for	the	sound.		The	repeated	words	as	follow	:	to	show	the	meaning	of	gram-

mar	as	the	a	Plural	one,	to	add	more	weight	to	the	meaning	of	the	word,		to	add	the	weight	to	the	

meaning	of	the	words	to	lessen	the	weight	of	the	meaning	of	the	words	reparately,	to	repeat	the	words	

to	inform	the	estimated	or	uncertain	meanings,	repetition	of	the	words	which	were	idioms,	The	smas	

words	as	follow	:		Pali+Sanskit,	Sanskit+Pali,	Sanskit+Sanskit	Pali+Pali.		The	Sonti	words	as	follow	:	

Verval	Sonti	and	Narikahit	Sonti,	the	meaning	as	follows	:	the	directmeaming,	simile,	and	the	context.

Keywords	:	Agricultural	terms,	Thai	rice,	Thai	society				

ความส�าคญัของปัญหา
	 อารยธรรมของมนษุย์ท่ีย่ิงใหญ่และส�าคญัก็คอื

การมีภาษาในการสื่อสาร	 ภาษาของมนุษย์ที่เจริญมี	 ๒	

อย่าง	คือ	ภาษาพูดและภาษาหนังสือ	ภาษาพูดเกี่ยวกับ

เสียงพูด	 คือ	 ต้องมีผู้พูดและต้องมีผู้ได้ยิน	 ส่วนภาษา

หนงัสอืเกีย่วกบัตวัหนงัสอืต้องมคีนเขยีนตวัหนังสือ	ต้อง

มีผู ้อ่านและเข้าใจ	 เพราะฉะนั้นภาษาพูดและภาษา

หนังสือจึงแตกต่างกัน	อีกอย่างหนึ่งต้องอาศัยเสียงและ

หู	อีกอย่างหนึ่งต้องอาศัยตัวหนังสือและตา	แม้ภาษาทั้ง

สองอย่างนี้จะต่างกันด้วยประสาทส�าหรับการรับรู้แต่มี

ผลเท่ากนั	(อนมุานราชธน,		พระยา,	๒๕๒๒)	มนษุย์ด�ารง

ชีวิตอยู่ได้ก็ต้องอาศัยปัจจัยสี่ได้แก่	อาหาร	เครื่องนุ่งห่ม	

ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค	 ปัจจัยสี่ล้วนมาจากผลิตผล

ด้านการเกษตรทั้ง ส้ิน	 แต่ผลิตผลการเกษตรของ

ประเทศไทยก็ต้องมีภาษาไทยเข้าไปสัมพันธ์ด้วย	 และ

ภาษาไทยเป็นภาษาประจ�าชาติ	(National	Language)	

มีภาษามาตรฐาน	(Standard	Thai)	ใช้เป็นสื่อกลางใน

การสื่อสาร	ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียนก็ตาม

	 ภาษาไทย	เป็นภาษาที่มีภาษาบาลี	และภาษา

สันสกฤตเป็นภาษาสงเคราะห์	 อาทิ	 ค�าศัพท์ที่กล่าวว่า	

“อาหาร”	ค�าว่า	อาหาร	ราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	๒๕๔๒	

อธิบายไว้ว่า	อาหาร	หมายถึง	ของกิน	เครื่องค�้าจุนชีวิต	

เครือ่งหล่อเล้ียงชวีติ	เช่น	อาหารเช้า	อาหารปลา	อาหาร

นก	โดยปริยายหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น	

เช่น	อาหารตา	อาหารใจ	(อาหารมาจากภาษาบาลี	และ

ภาษาสันสกฤต)	 และคนไทยใช้พืชด้านการเกษตรเป็น

อาหาร	ที่ส�าคัญมากที่สุดคือ	ข้าว	ในสังคมไทยข้าวมีสิ่ง

ที่สัมพันธ์กับสิ่งต่าง	 ๆ	 หลายอย่างได้แก่	 พระราช
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พิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญอันเป็นพระราช

พิธีที่มีมาแต่สมัยโบราณและเป็นวัฒนธรรมไทยด้าน

การเกษตรประเพณีด้านการเกษตรและปัจจุบันก็ยังคง

กระท�าอยู่ทุก	ๆ 	ปี	เพื่อเป็นสิริมงคลต่อเกษตรกรและพืช

ผลของประเทศไทย	ในสมยัโบราณเป็นพธิกีรรมแบบพธีิ

พราหมณ์จนกระท่ังสมยัรัชกาลท่ี	๔	ได้มพีธิทีางพระพทุธ

ศาสนาเข้าไปด้วย	ได้กระท�าพิธีทางพระพุทธศาสนา		ณ	

พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม	 มีบทสวดที่เป็น

คาถาพืชมงคล	 นอกจากนั้นงานกสิกรรมแลพานิชการ	

ร.ศ.	๑๒๙	และ	ร.ศ.	๑๓๐	ได้มีการประกวดพันธุ์ข้าวไทย

เพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวไทยให้ดีขึ้น	 ภาษาไทย	 ภาษาบาลี	

ภาษาสนัสกฤตมส่ีวนเกีย่วข้องกบัข้าวไทยหลายอย่างเช่น

เรื่องคาถาพืชมงคลในพระราชพิธีพืชมงคลและภาษา

ไทยในงานกสิกรรมแลพานิชการ มีค�าศัพท์ที่เกี่ยวข้อง

กับเรื่องข้าวไทยมาก	และสมัยรัชกาลที่	 ๕	มีหน่วยงาน

ระดบักระทรวงดแูลเร่ืองการเกษตรรวมท้ังเร่ืองข้าวไทย

เป็นครั้งแรก	 ปี	 พ.ศ.	 ๒๔๓๕	 ประเทศไทยมีการบันทึก

เรือ่งต่าง	ๆ 	ของประเทศไทย	ตลอดจนพิธพีชืมงคล	คาถา

พืชมงคลและงานกสิกรรมแลพานิชการ	 การบันทึกไว้

เป็นภาษาไทยมาตรฐานในหนังสือราชกิจจานุเบกษา	 ผู้

วิจัยขอน�าตัวอย่างการใช้ถ้อยค�า	“ข้าว”	สมัยรัชกาลที่	๕	

ต่างจากปัจจุบัน	

	 ตัวอย่าง

	 …ชีพ่อพราหมณ์เป่าสังข ์น�าหน้าพระยา

สุรศักดิ์มนตรีไถ	๓	รอบ	แล้วหว่าน

	 เข้าเปลือก	 พร้อมด้วยเถ้าแก่ซึ่งสมมุติว่าเป็น

นางเทพี...

(ราชกิจจานุเบกษา	เล่ม	๙	เดือนพฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๓๕	

หน้า	๓๕)

	 ค�าว่า	“เข้าเปลอืก”	มาเป็นค�าว่า	“ข้าวเปลอืก”	

มีการเปลี่ยนจากสระเอา	ของค�าว่า	“เข้า”	ปัจจุบันใช้ค�า

ว่า	ข้าว	เป็นสระอา

	 นอกจากนั้นผู้วิจัยยังพบค�าว่า	“เข้าโภชน์”	ได้

ประกาศไว้ในหนงัสือราชกิจจานเุบกษา	ซ่ึงปัจจบุนัใช้ค�า

ว่า	“ข้าวโพด”	

	 ตัวอย่าง

	 ...ราชบัณฑิตและพราหมณ์จรดไถ	ๆ	ดะ	แล

ไถแปร	๓	รอบ	หว่านเข้าเปลือก

	 ด้วยท่านเถ้าแก่ทัง้	๔	ซึง่สมมตุว่ิาเป็นนางเทพี

นั้น	เจ้าพนักงานปลดพระโคออกกินเลี้ยง

	 ของเสี่ยง	 ๗	 สิ่ง	 เช่น	 ทุกปีมาพระโคกินเข้า

และเข้าโภชน์...(ราชกิจจานุเบกษา	 เล่ม	 ๙ เดือน

พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๓๖	หน้า	๒๗)

	 ค�าว่า	“เข้าโภชน์”	มาเป็น	“ข้าวโพด”	เปลี่ยน

จาก	“เข้า”	สระเอา	มาเป็น	“ข้าว”	สระอา	และ	“โภชน์”	

มาเป็น	“โพด”	เปลี่ยนจาก	“ภ”	มาเป็น	“พ”	และ	“ช”	

สะกดมาเป็น	“ด”	สะกดและตัดตัว	“น์”	ออกไป

	 นอกจากนั้น ผู ้วิจัยยังพบว ่า ข ่าวด ้าน

การเกษตรในหนังสือราชกิจจานุเบกษา ช่ือว่า “งาน

แสดงกสิกรรมแลพานิชการ”	

	 ภาษาไทยสมัยรัชกาลที่	 ๕	 มีการใช้ภาษาไทย

ต่างจากสมัยปัจจุบันหลายค�า	เช่น	การแสดงกสิกรรมแล

พานิชการ	ค�าว่า	 กสิกรรม	มาจากค�าว่า	 กสิ	 สมาสกับ	

กรรม	หรือ	กสิ+กรรม	ราชบัณฑิตยสถาน	พ.ศ.	๒๕๔๒	

กล่าวไว้ว่า	กสิ	หมายถึง	การท�านา	การเพาะปลูก	(กสิ

มาจากภาษาบาลี)	ค�าว่า	กรรม	หมายถึง	การ,	การกระ

ท�า	การงาน	กิจ	(กรรมมาจากภาษาสันสกฤต)	ดังนั้น	ค�า

ว่า	กสิกรรม	หมายถึง	งานแสดงเรื่องการท�านาหรือการ

เพาะปลูกพืชปัจจุบันจะใช้ค�าว่า เกษตร (มาจากภาษา

สันสกฤต)	 ค�าว่า	 “พานิชการ”	 ปัจจุบันจะใช้ค�าว่า	

“พาณิชยการ”	 หมายถึงการค้า การเปลี่ยนแปลงจาก

กสิกรรมเป็นเกษตร	หรือ	พานชิการเป็น	พาณชิยการ	ค�า

ศัพท์เกษตรหรือเรื่องที่สัมพันธ ์กับการเกษตรของ

ประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านภาษาไทย

หลายอย่างด้วยกัน	ดังที่พระยาอนุมานราชธน	(๒๕๒๒)	

กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยไว้ดังนี้	“...ภาษา

ไทยมีการเปล่ียนแปลงและการกลายเสยีงของค�ามีหลาย

ลักษณะ	เช่น	ค�าลากเข้าความของผูรู้	้(Learned	Etymol-

ogy)	ได้แก่	ข้าวสาน	 	ข้าวสาร	หรือ	การกลายเสียง

พยัญชนะ	สระ	วรรณยุกต์	และการกลายความหมายมา

สู่ภาษาไทยปัจจุบัน	 เช่น	 ความหมายกว้างออก	 ความ

หมายแคบเข้า	และความหมายย้ายที่	เป็นต้น...”

	 พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนา

ขวัญงานกสิกรรมแลพานิชการ	ร.ศ.	๑๒๙	และ	ร.ศ.	๑๓๐	

เป็นพระราชพธิแีละงานกสกิรรมทีส่มัพนัธ์กบัข้าวไทยมา

ตั้งแต่อดีตและปัจจุบันแต่มีภาษาไทย	 ภาษาบาลี	 และ

ภาษาสันสกฤต เข้าไปเกี่ยวข้องกับการเกษตรมาตลอด

มีการใช้ศัพท์เกษตร มีการพัฒนามาและมีการสร้างค�า
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ศัพท์ตลอดจนมีความหมายด้านภาษาเป็นเรื่องที่ควรมี

การศกึษาวจิยั	เพือ่ประโยชน์ต่อวงวชิาการด้านภาษาไทย	

และด้านการเกษตรของประเทศไทย	โดยเฉพาะข้าวไทย

ซึง่เป็นธญัพชืทีม่คีวามส�าคญัต่อประเทศและเป็นอาหาร

หลักที่ส�าคัญของคนไทย ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดัง

นั้นผู้วิจัยจึงศึกษาวิจัยด้านค�าศัพท์เกษตรเรื่องข้าวและ

เรื่องที่สัมพันธ์กับข้าวไทย	 ตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 ๒๔๓๕	 ซึ่งตั้ง

กระทรวงเกษตรพานิชการ	จนถึงปี	พ.ศ.	๒๕๕๐

วตัถุประสงค์ของการวจิยั
	 1. ศึกษาพัฒนาการค�าศัพท์เกษตร	 		

	 ๒. ศึกษากลุ่มค�าศัพท์เกษตร

	 ๓. ศกึษาหลกัการสร้างค�าและความหมายของ

ค�าศัพท์เกษตร	

(พ.ศ.	๒๔๓๕)	จนถึง	พ.ศ.	๒๕๕๐	และค�าศัพท์เกษตรเรือ่ง

ข้าวและภาษาไทยที่เกี่ยวข้องกับข้าวในงานแสดง

กสิกรรมแลพานิชการ	ร.ศ.	๑๒๙,	ร.ศ.	๑๓๐

	 ๒.		ขอบเขตของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

	 ๒.๑		ประชากรจากหนังสือราชกิจจานุเบกษา

สมัยรัชกาลที่	๕	 (พ.ศ.	๒๔๓๕)-	พ.ศ.	๒๕๕๐	มีจ�านวน	

๑,๕๐๐	 ฉบับ	 คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง	 (Purposive	

Sampling)	จ�านวน	๑,๐๐๐	ฉบับ

	 ๒.๒ ผู้เช่ียวชาญเพ่ือดูความเหมาะสมด้าน

ถ้อยค�าภาษาไทย	 ภาษาบาลี	 ภาษาสันสกฤต	 ภาษา

โบราณ และเนื้อหาโดยรวมมีคุณวุฒิด้านภาษาไทย

ภาษาบาลีภาษาสันสกฤต มีคณุวุฒิดษุฎีบัณฑิตหรอืดษุฎี

บัณฑิตกิตติมศักดิ์และท�าหน้าที่ราชบัณฑิตยสถาน	 คือ	

ศาสตราจารย ์พิเศษจ�านงค ์	 ทองประเสริฐ	 และ	

ศาสตราจารย์ ดร.อุดม	วโรตม์สิกขดิตถ์

	 ๓.		ด้านสถานที่ศึกษา	ได้แก่	ห้องพิพิธภัณฑ์

อยัการ	กรมอยัการ	ห้องสมดุสภาวจัิยแห่งชาต	ิส�านกัหอ

สมุดกลางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ห้องสมุดคณะ

มนษุยศาสตร์	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	ห้องสมุดส�านกั

ส ่งเสริมวิจัยข ้าว	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	

หอสมุดแห่งชาติ	ท่าวาสุกรี	กรุงเทพมหานคร

กรอบแนวคิด

ขอบเขตของการวจิยั
	 ๑.		ขอบเขตด้านเนื้อหา	จากหนังสือราชกิจจา

นเุบกษา	พ.ศ.	๒๔๓๕-๒๕๕๐	ค�าศัพท์เกษตรเรือ่งข้าวและ

เรือ่งทีส่มัพนัธ์กบัข้าวไทย	ศึกษาเนือ้หาค�าศพัท์ภาษาไทย	

ภาษาบาลี	ภาษาสันสกฤต	และอื่น	ๆ	ในพระราชพิธีพืช

มงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ	ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่	๕	

  

 

 . .  - . . 

   

 . . ๑ ๒ ๙ 

และ ร.ศ. ๑๓๐
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สมมติฐานงานวิจยั
	 ๑. ค�าศัพท์เกษตรเรื่องข้าวไทยและเรื่องท่ี

สัมพันธ์กับข้าวไทย มีปรากฏในหนังสือราชกิจจา

นเุบกษา	ตัง้แต่ปี	พ.ศ.	๒๔๓๕	เมือ่ต้ังกระทรวงเกษตรแล

พานิชการ	 เป็นหลักฐานภาษาเขียนท่ีเป็นภาษาไทย

มาตรฐานและมีการพัฒนามาดังที่ปรากฏในปัจจุบัน

	 ๒. การสร้างค�าศพัท์เกษตรเร่ืองข้าวและภาษา

ไทยในงานกสิกรรมแลพานิชการ	 ร.ศ.	 ๑๒๙	และ	 ร.ศ.	

๑๓๐	มวีธีิการสร้างค�าหลายวธิ	ีเช่น	ค�าประสม	ค�าซ�า้	ค�า

ซ้อน	ค�าสมาส	ค�าสนธิ	ความหมายนัยตรง	อุปมาและ

บริบท	การทบทวนวรรณกรรม

	 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร	์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (๒๕๕๒) ได้เสนอความ

หมายของภาษาไว้ดังนี้

	 ภาษามีรากศัพท์มาจากค�าธาตุในภาษาบาลี	

ภาสฺ	แปลว่า	พูด	บอก	กล่าว	เมื่อน�าไปประกอบเข้ากับ

ค�าปัจจัยได้รูปส�าเร็จเป็น	ภาสา	และมาจากค�าว่าธาตุใน

ภาษาสันสกฤตว่า	 ภาษฺ	 เพื่อน�าไปประกอบกับค�าปัจจัย

ได้รูปส�าเร็จเป็นภาษา ใช้เป็นค�านามทั้งในภาษาบาลี

และภาษาสันสกฤต	 มีความหมายว่า	 ค�าพูด	 ค�ากล่าว	

ถ้อยค�า	วาจา	เป็นเครื่องกล่าว

	 ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีภาษาไทยเป็น

ภาษาประจ�าชาติไทย และเป ็นภาษาที่แสดงถึง

เอกลักษณ์ของความเป็นไทยเป็นที่ส�าคัญประการหนึ่ง	

ดังที	่จ�านงค์	ทองประเสรฐิ	(๒๕๔๖)	แสดงทรรศนะเกีย่ว

กับลักษณะภาษาไทยดังนี้...

	 ภาษาไทยนั้นถ้าหากว่าเรานึกว่าภาษาไทยเรา

มตีวัหนงัสอืใช้ตัง้แต่สมยัพ่อขุนรามค�าแหงกก็ว่า	๗๐๐	ปี

มาแล้ว	 แต่ก็ยังแปลกใจและก็ยังไม่แน่ใจว่าตัวหนังสือ

ไทยเริ่มในสมัยนั้นแน่หรือเปล่า หรือจะมีมาก่อนหน้า

นั้นเพราะในจารึกหลักที่	 ๑	 ได้บอกว่า	 “เมื่อก่อนนั้น

ลายสอืไทน้ีบ่ม	ีศก	๑๘๒๖	ปีมะแม	พ่อขุนรามค�าแหงใคร่

ใจในใจ แลใส่ลายสือไทนี้ลายสือไทนี้จึงมีเมื่อพ่อขุนผู้

นัน้ใส่ไว้” กม็าเป็นประเด็นท่ีมาคิดกันว่าแต่ก่อนนัน้เรา

ยังไม่มีลายสือไทใช้ พ่อขุนรามค�าแหงเป็นบุคคลแรกที่

ทรงประดิษฐ์ลายสือไทขึ้น แต่มองในแง่ตรรกะอาจ

ตีความได้อีกอย่างหนึ่งเพราะค�าว่า	 ลายสือไทท่ีปรากฏ	

๓	แห่งนั้น	มีค�าว่า	“นี้”	ก�ากับทั้ง	๓	แห่ง	ผมก็เลยตีความ

ว่า	 ค�าว่าลายสือไทนี้	 หมายถึง	 ลายสือไทแบบที่พ่อขุน

รามค�าแหงเป็นผู้ทรงประดิษฐ์	 แต่ไม่ได้หมายความว่า

ตอนก่อนนั้นเราไม่มีลายสือไทใช้	คราวนี้คือแบบไหน	นี่

คือแบบไทย	ๆ	แท้	ๆ	เพราะว่าอักษรในประเทศต่าง	ๆ	

ในเอเชยีอาคเนย์ไม่ว่าจะเป็นขอมก็ด	ีจะเป็นพม่าก็ดเีป็น

มอญก็ดีล้วนแต่เอาอย่างอักษรเทวนาครีอินเดียซึ่ง

พยัญชนะมีจ�ากัด	 และสระอยู่ข้างหน้าบ้างข้างหลังบ้าง	

ข้างล่างไม่มี	ดูแล้วก็คล้าย	ๆ	ว่าเอาอย่างแต่สมัยนั้นไม่

ได้ตดิต่อกับฝรัง่ท่ีเป็นความคดิของพ่อขุนรามค�าแหงโดย

แท้

	 ภาษาไทยเป ็นภาษาที่มีภาษาอื่นๆ มา

สงเคราะห์อยู่ด้วยหลายภาษา	แต่ที่ส�าคัญและเกี่ยวข้อง

กับภาษาไทยมากก็คือ	ภาษาบาลี	และภาษาสันสกฤต	ดงั

ที่	วิไลศักดิ์		กิ่งค�า	(๒๕๕๐)	กล่าวถึงภาษาบาลีดังนี้	

	 ภาษาบาลีเป็นภาษาที่มีวิภัตติปัจจัย	 (Inflec-

tional	 Language)	 มีอทิธิพลต่อภาษาไทยเป็นอย่างมาก

สาเหตุที่ส�าคัญและมองเห็นได ้อย ่างชัดเจนก็คือ

ประเทศไทยนับถือพระพุทธศาสนาเป็นเวลานานและ

ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศไทยนับถือพระพุทธ

ศาสนาประมาณ	๙๕	เปอร์เซน็ต์หลักค�าสอนทางพระพทุธ

ศาสนาได้จารึกด้วยภาษาบาลแีละภาษาสนัสกฤต	ในการ

เผยแพร่ค�าสอนของพระพุทธเจ้าด้วยอิทธิพลทางด้าน

พระพทุธศาสนาดงักล่าว ภาษาบาลจีงึเป็นค�าศพัท์ใช้ใน

ภาษาไทยจ�านวนมาก อีกประการหนึ่งการตั้งโรงเรียน

พระปรยิตัธิรรมขึน้เพือ่ให้พระภกิษสุามเณรได้เรยีนหลัก

ค�าสอนทางพระพุทธศาสนา	ซึง่มกีารศกึษาวชิาภาษาบาลี

เป็นจ�านวนมาก	 กอปรด้วยนักปราชญ์ราชบัณฑิตสมัย

โบราณส่วนมากมีความเชีย่วชาญในสาขาภาษาบาลีเป็น

จ�านวนมาก	 ด้วยเหตนุีภ้าษาบาลจีงึมอีทิธพิลโดยตรงต่อ

ภาษาไทยในปัจจบุนั	ส่วนภาษาสนัสกฤตนัน้	สธุวิงศ์	พงศ์

ไพบลูย์	(๒๕๑๗)	ให้ข้อสงัเกตไว้ว่า	ความจรงิประเทศไทย

เป็นประเทศทีนั่บถอืพระพทุธศาสนานกิายเถรวาท	คมัภร์ี

ส�าคัญทางศาสนาจะใช้ภาษาบาลบีนัทกึ	ค�าสอน	แต่เท่าที่

สงัเกตในปัจจุบันภาษาสนัสกฤตกพ็บอยูเ่ป็นจ�านวนมากใน

ภาษาไทย	ทัง้นีเ้พราะดนิแดนเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้เป็น

ดนิแดนทีไ่ด้รบัอิทธพิลวฒันธรรมอนิเดยี	ตัง้แต่ประมาณ

พทุธศตวรรษที	่๒	เป็นต้นมา	ภาษาสนัสกฤตซึง่มากบัความ

คิดความเชื่อของพราหมณ์และพระพุทธศาสนานิกาย

มหายาน	 จึงได้แพร่หลายอยูท่ัว่ดนิแดนเอเซียตะวนัออก

เฉยีงใต้ก่อนท่ีดนิแดนแถบนี้
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จะรบัเอาพทุธศาสนานกิายเถรวาทจากประเทศศรลัีงกา

เข้ามาและ	โกวิทย์	พิมพวง	(๒๕๕๑)	กล่าวถึงภาษาบาลี

และภาษาสนัสกฤตดงันี	้เมือ่ประเทศไทยรบัเอาพระพทุธ

ศาสนามาเป็นศาสนาประจ�าชาติไทยในสมัยสุโขทัย	

ภาษาบาลีจึงได้เข้ามาปนกับภาษาไทยมากขึ้น	 ในขณะ

เดียวกันประเทศไทยก็ได้รับเอาลัทธิ	 ความเช่ือ	 รวมทั้ง

วฒันธรรมบางอย่างจากศาสนาพราหมณ์เข้ามาใช้	ภาษา

สนัสกฤตจงึเข้ามามบีทบาทในภาษาไทยมากขึน้ด้วย	จน

กระท่ังค�าสองภาษาได้มีใช้ปนกับภาษาไทยเป็นจ�านวน

มากขึ้นตามล�าดับ	 บางทีคนไทยยังรู้สึกว่าค�าของภาษา

บาลีและภาษาสันสกฤตเหมือนเป็นค�าภาษาไทยของเรา

เนื่องจากความคุ้นเคยและได้ใช้ติดต่อกันมาเป็นระยะ

เวลานาน

	 ภาษาไทยท่ีเป็นภาษาหนังสือท่ีมีการประกาศ

เรือ่งการเกษตรเป็นครัง้แรกเป็นแบบฉบบัต่าง	ๆ 	เริม่ตัง้แต่

สมยัรชักาลท่ี	 ๔	 ก็คอืในหนงัสือราชกิจจานเุบกษา	 ดงัที่

ราชบณัฑิตยสถาน	พ.ศ.	๒๕๔๒	ให้ความหมายว่า	“ราชกจิ

จานเุบกษาหมายถงึ	ในหนงัสอืของทางราชการทีอ่อกเป็น

รายสปัดาห์	โดยส�านกัราชกจิจานเุบกษา	ลงประกาศเกีย่ว

กบักฎหมาย	กฎระเบยีบ	ข้อบงัคบั	ตลอดจนประกาศของ

กระทรวง	ทบวง	กรมต่าง	ๆ	รวมท้ังประกาศเกีย่วกบัการ

จดทะเบียนห้างหุน้ส่วนบริษัทและเกีย่วกบัพธิกีารต่าง	 ๆ	

ด้วย	 เป็นหนงัสอืทีจ่ดัท�าครัง้แรกสมยัรชักาลท่ี	 ๔	 และ

พฒันาการมาจนถึงปัจจบัุน

	 ภาษา ไทยมี ก า ร พัฒนา หมาย ถึ งการ

เปลี่ยนแปลงด้านภาษาตลอดเวลาดังที่	 วิไลศักดิ์	 กิ่งค�า	

(๒๕๕๐)	 เสนอไว้ว่า	 “...การเปลี่ยนแปลงของภาษา	 คือ	

ภาษาทีใ่ช้ในปัจจบุนัมส่ีวนแตกต่างจากภาษาในอดตีภาษา

ย่อมมกีารเปลีย่นแปลงตามกาลและเทศะ	

ซึง่มลีกัษณะธรรมดาเช่นเดยีวกบัมนษุย์หรอืธรรมชาตขิอง

สิง่มชีวีติอืน่ๆ	นัน่กค็อื	เกดิ	แก่	เจบ็	และตาย	เป็นธรรมดา	

คงจะเนื่องด ้วยสาเหตุหลายอย ่าง ท่ีท�าให ้ภาษา

เปลีย่นแปลง	สาเหตดุงักล่าวได้แก่	สภาพภูมศิาสตร์	ความ

สะดวกในการใช้ภาษาการเรียนรู้ชนดิต้ังแนวเทยีบสังคม

มกีารเปลีย่นแปลงและการยืมค�ามาจากภาษาอืน่...”

	 การสร้างค�าเป็นสิ่งส�าคัญด้านภาษาไทย	ซึ่งมี

อยู่หลายประการ	เช่น	การสร้างค�าประสม	ค�าซ้อน	ค�า

ซ�้า	 ค�าสนธิ	 และความหมายของค�า	 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์

การสร้างค�าตามแนวทางของค�าต่าง	ๆ	ดังนี้	ค�าประสม

เกดิจากการสร้างค�าข้ึนใช้ในภาษาไทยอกีวธิหีนึง่	โดยน�า

ค�านาม	ค�ากริยา	ค�าวิเศษณ์	เป็นต้น	มาประสมกัน	เกิด

เป็นค�าใหม่ที่มีความหมายใหม่อาจจะมีเค้าความหมาย

เดิมอยู่มากหรือน้อยก็ได้	 เกิดจาก	 นาม+นาม	 นาม,	

นาม+กรยิา	 	นาม,	กรยิา+นาม	 	กรยิา,	กรยิา+กรยิา	

	กริยา,	นาม+วิเศษณ์	 	วิเศษณ์,	นาม+นาม+นาม	

	 นาม,	 นาม+กริยา+นาม	 	 กริยา,	 นาม+นาม

+วิเศษณ์	 	นาม,	วิเศษณ์+นาม	 	วิเศษณ์	การสร้าง

ค�าซ้อนเกิดจากการน�าค�า	 ๒	 ค�ามาซ้อนกัน	 ค�าที่น�ามา

ซ้อนกนัเพือ่ให้เกิดเป็นค�าซ้อนนัน้มักใช้ค�าทีมี่ความหมาย

เหมือนกนัหรอืคล้ายคลึงกนั	โดยทีค่�าทัง้สองอาจมีทีใ่ช้ใน

ภาษาถิ่นคนละถ่ินหรือใช้ต่างกาลเวลามาซ้อนกันแบ่ง

เป็นดังนี้

	 ๑.		การซ้อนเพือ่ความหมายได้แก่

	 ๑.๑	ซ้อนค�าท่ีมีความหมายเหมือนกัน	ได้แก่	บ้าน

เรอืน,	จติใจ

	 ๑.๒ ซ้อนค�าทีม่คีวามหมายคล้ายคลึงกนั	ได้แก่	

โกรธแค้น,	ดดูด่ืม

	 ๑.๓ ซ้อนค�าที่มีความหมายเป็นไปในท�านอง

เดยีวกนั	 	ได้แก่	เนือ้ตัว,	แก้มคาง		

	 ๑.๔	 ซ้อนค�าท่ีมีความหมายตรงกันข้าม	 ได้แก่	

ซือ้ขาย,	เทจ็จริง

	 ๒.		การซ้อนเพือ่เสียง	ได้แก่

	 ๒.๑		ค�าซ้อนเพือ่เสยีง	๒	พยางค์	ชนดิเล่นเสยีง

สระมดีงันี้

	 ๒.๑.๑ การเล่นเสยีงสระหลงักบัสระหน้า	ได้แก่	

เซ้าซ้ี,	รวนเร							

	 ๒.๑.๒	การเล่นเสยีงสระหน้ากับสระกลาง	ได้แก่	

ชัว่ช้า,	ลวนลาม

	 ๒.๑.๓	การเล่นเสยีงสระหลงักับสระกลาง	ได้แก่	

เรีย่ราด,	ตะเกียกตะกาย

	 ๒.๒	ค�าซ้อนเพือ่เสยีง	๒	พยางค์	ชนดิเล่นเสยีง

พยญัชนะตวัสะกดได้แก่

	 ๒.๒.๑ พยญัชนะตวัสะกดเป็นเสียงต่างมาตรา

กนั	แต่มเีสยีงพยญัชนะต้นและเสยีงสระเหมอืนกนั	ได้แก่		

เพลดิเพลนิ,	แจกแจง

	 ๒.๒.๒ พยญัชนะตวัสะกดเป็นเสยีงต่างมาตรา

กัน	 แต่มีเสียงพยัญชนะต้นเหมือนกัน	 ได้แก่	 ยักเยื้อง,	

ลุกลน
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	 การสร้างค�าซ�้า	ค�าซ�้า	หมายถึง	การออกเสียง

ค�าค�าเดยีวซ�า้กนัซึง่เป็นลกัษณะวธิขีองการประสมค�าวิธี

หนึ่ง	เช่น	ขาว	ๆ	หมู	ๆ	สูง	ๆ	ฯลฯ	พยางค์แรกของค�า

ทีย่กมานีค้อื	ขาว	หม	ูสงู	เป็นหน่วยค�าอสิระ	ส่วนพยางค์

หลงัท่ีซ�า้เสยีงกบัพยางค์แรกเป็นหน่วยค�าไม่อสิระ	เพราะ

ไม่สามารถเกิดตามล�าพังได้	เช่น

	 ๑. การซ�า้ค�าทีแ่สดงความหมายทางไวยากรณ์

เป็นพหูพจน์	ได้แก่	หนุ่มๆ,	สาวๆ

	 ๒. การซ�้าค�าเพื่อเพิ่มน�้าหนักของความหมาย

ของค�า	ได้แก่	ค้าวขาว,	เล้วเลว

	 ๓. การซ�า้ค�าเพือ่ลดน�า้หนักความหมายของค�า

เดิม	ได้แก่	กินแกน,	อาหงอาหาร

	 ๔. การซ�้าค�าเพื่อแยกความหมายออกเป็น

สัดส่วน	ได้แก่	ตอนๆ		ริ้วๆ

	 ๕.	การซ�้าค�าเพื่อบอกความหมายเป็นเชิงคาด

คะเนหรือประมาณไม่แน่นอน	ได้แก่		เกือบๆ	ราวๆ

	 ๖.	 การซ�้าค�าเป็นส�านวน	 ได้แก่	 หัวปักหัวป�า		

ฝังรกฝังราก

	 การสร้างค�าสมาส	สมาส	คือ	การน�าค�าศัพท์

ตั้งแต่สองค�าขึ้นไปมาผสมกันเพื่อย่อให้เป็นค�าเดียวกัน	

เป็นการสร้างค�าขึน้ใหม่ในภาษาไทยให้เพยีงพอกับความ

ต้องการใช้ ค�าสมาสน้ีเดิมใช้แต่ค�าภาษาบาลีภาษา

สันสกฤตเท่านั้น	 แต่ภาษาไทยได้น�าวิธีการสมาสมาใช้	

แต่ค�าในภาษาไทยที่น�ามาสมาสกันนั้นต้องน�ามาจาก

ภาษาบาลี	ภาษาสันสกฤตเท่านั้นได้แก่

	 1. ค�าภาษาไทยทีม่าจากภาษาบาลสีมาสกบัค�า

ไทยที่มาจากภาษาสันสกฤต	ได้แก่	วัฒนธรรม	กิจกรรม

	 2. ค�าภาษาไทยทีม่าจากภาษาสนัสกฤตสมาส

กับค�าไทยที่มาจากภาษาบาลี	ได้แก่	ทศนิยม	โอษฐภัย

	 3. ค�าภาษาไทยทีม่าจากภาษาสันสกฤตสมาส

กบัค�าไทยทีม่าจากภาษาสนัสกฤต ได้แก่	เศรษฐศาสตร์	

มนุษยศาสตร์

	 4. ค�าภาษาไทยทีม่าจากภาษาบาลสีมาสกบัค�า

ไทยที่มาจากภาษาบาลี	ได้แก่	เอกภาพ,	อริยสัจ

ค�าสนธิ	หมายถึง	การน�าค�าภาษาบาลีภาษาสันสกฤตใน

ภาษาไทยตั้งแต่	 ๒	 ค�า	 ขึ้นไปมารวมเป็น ค�าเดียวโดย

เปลี่ยนแปลงรูปสระในระหว่างค�า	 หรือเพิ่มพยัญชนะ

แทรกลงในระหว่างค�าเพื่อให้ค�าท่ีจะน�ามาเชื่อมกันได้

สนิท	โดยกลมกลืนเสียงระหว่างค�ามีดังนี้

	 ๑.		สระสนธิ	ได้แก่	วิทย+อาลัย=วิทยาลัย	

ไพรี+อินทร์=ไพรินทร์				

	 ๒.	พยัญชนะสนธิ	ได้แก่	รหส+ฐาน=รโหฐาน		

ทสุ+ธน=ทุรชน	 	

	 ๓.		นฤคหติสนธ	ิได้แก่		ส�า+ภาษณ์=สมัภาษณ์		

ส�+ขาร=สังขาร

	 การสร้างค�าในภาษาไทยน้ันต้องค�านงึถงึความ

หมายของค�าเพื่อน�าไปใช้ได้ถูกต้องความหมายของค�า

ศัพท์ในภาษาไทยมี	๓	ชนิด	ได้แก่

	 1. ความหมายปรนัยหรือความหมายนัยตรง	

ได้แก่		ตรอก	(ทางที่แยกจากถนนใหญ่และมีขนาดเล็ก

กว่าถนน)	

	 ๒.		ความหมายเชิงอุปมาหรือความหมายโดย

นัย	ได้แก่	ตบ(ชื่อพรรณไม้น�้า	เอาฝ่ามือหรือของแบนๆ

ตีอย่างแรง)

	 ๓. ความหมายตามบริบท	ได้แก่	ตีนแมว	(นัก

ย่องเบา)

วธีิด�าเนนิการวจิยั
	 รูปแบบการวิจัยในเชิงคุณภาพ	 (Qualitative	

Research)	เน้นการศึกษาแบบพรรณนาวิเคราะห์	(De-

screptive	Analysis	Research)	ประชากรได้แก่	หนงัสอื

ราชกิจจานุเบกษาตั้งแต่	 พ.ศ.	 ๒๔๓๕-	 พ.ศ.	 ๒๕๕๐	 มี

จ�านวน	๑,๕๐๐	ฉบบั	(ข้อมลูหอสมดุแห่งชาต	ิพ.ศ.	๒๕๕๐)	

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง	 (Purposive	

Sampling)	ได้	๑,๐๐๐	ฉบับ	โดยกระจายทุกยุคสมัยดังนี้

	 สมัยรัชกาลที่	 ๕	 (พ.ศ.	 ๒๔๓๕-พ.ศ.	 ๒๔๕๓)	

ประชากรจ�านวน	 ๑๓๕	 ฉบับ	 คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างได้	

๑๒๕	ฉบับ	สมัยรัชกาลที่	๖	(พ.ศ.	๒๔๕๓-พ.ศ.	๒๔๖๘)	

ประชากรจ�านวน	๙๕	ฉบับ	ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	๘๕	

ฉบับ	 สมัยรัชกาลท่ี	 ๗	 (พ.ศ.	 ๒๔๖๘-	 พ.ศ.	 ๒๔๗๗)	

ประชากรจ�านวน	๕๐	ฉบับ	ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	๓๙	

ฉบับ	 สมัยรัชกาลท่ี	 ๘	 (พ.ศ.	 ๒๔๗๗-	 พ.ศ.	 ๒๔๘๙)	

ประชากรจ�านวน	๔๐	ฉบับ	ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	๒๙	

ฉบับ	 สมัยรัชกาลที่	 ๙	 (พ.ศ.	 ๒๔๘๙-พ.ศ.	 ๒๕๕๐)	

ประชากรจ�านวน	 ๗๓๑	 ฉบับ	 ได้กลุ่มตัวอย่างจ�านวน	

๗๒๒	 ฉบับ	 กลุ่มตัวอย่าง	 	 ได้โดยวิธีเลือกแบบเฉพาะ

เจาะจงได้	๑,๐๐๐	ฉบับ	
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เครือ่งมอืที่ใช้ในการวจิยั
	 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากเอกสารต่าง	ๆ 	ตั้งแต่สมัย

รชักาลที	่๕	(พ.ศ.	๒๔๓๕)	ถึงสมยัรัชกาลท่ี	๙	(พ.ศ.	๒๕๕๐)	

ใช้แนวการวเิคราะห์ภาษาบาล	ีภาษาสนัสกฤต	ของพระ

ธรรมกิตติวงศ์	 (ทองดี	 สุรเตโช,	 ปธ.๙)	 วิเคราะห์การ

เปลี่ยนแปลงภาษาของ พระยาอนุมานราชธน	 และ

วิเคราะห์อิทธิพลภาษาต่างประเทศที่มีต่อภาษาไทย	

พัฒนาการด้านภาษาไทย	 หมายถึง	 ลักษณะการ

เปลี่ยนแปลงด้านภาษาของ	 รองศาสตราจารย์	 ดร.วิไล

ศักดิ์		กิ่งค�า	โดยผู้วิจัยสรุปได้ดังนี้

	 ๑.		การเปลี่ยนแปลงด้านเสียงได้แก่

	 ๑.๑ การเปลี่ยนแปลงเสียงสระภาษาบาลี	

ภาษาสันสกฤต	มาเป็นภาษาไทย

	 ๑.๒ การเปลี่ยนแปลงเสียงพยัญชนะภาษา

บาลี	ภาษาสันสกฤต	มาเป็นภาษาไทย

	 ๑.๓		การตัดเสียงพยัญชนะภาษาบาลี	ภาษา

สันสกฤต	มาเป็นภาษาไทย

	 ๑.๔		การเพิ่มเสียงพยัญชนะภาษาบาลี	ภาษา

สันสกฤต	มาเป็นภาษาไทย

	 ๒.		การเปลี่ยนแปลงด้านค�าศัพท์ได้แก่	

	 ๒.๑ การตัดพยัญชนะค�าภาษาบาลีภาษา

สันสกฤตมาเป็นภาษาไทย

	 ๒.๒ การเพิ่มพยัญชนะค�าภาษาบาลีภาษา

สันสกฤตมาเป็นภาษาไทย

	 ๓. การเปลี่ยนแปลงด้านความหมายของค�า

ศัพท์ภาษาบาลีภาษาสันสกฤตที่ภาษาไทยน�ามาใช้	 ซึ่งมี

ลักษณะความหมายดังนี้	 ความหมายแคบเข้า	 ความ

หมายกว้างออก	และความหมายย้ายที่	และ

	 ๔. การน�าค�าภาษาบาลแีละภาษาสนัสกฤตมา

ใช้ในภาษาไทย

	 ๕.		การสร้างค�าศัพท์ประเภทต่าง	ๆ

	 ขั้นสรุปและน�าเสนอผลการวิจัย	 รูปแบบ

พรรณนาวเิคราะห์	(Descreptive	Analysis	Research)	

ค�าศัพท์เกษตรเรื่องข้าว	และเรื่องที่สัมพันธ์กับข้าวไทย	

หนังสือราชกิจจานุเบกษา	 ตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	๕	ปี	พ.ศ.	๒๔๓๕	ตั้ง

กระทรวงเกษตรและพานิชการและพัฒนาการด้านค�า

ศัพท์เกษตรมาจนปัจจุบัน	(พ.ศ.	๒๕๕๐)	ตลอดจนทราบ

วิธีการสร้างค�าศัพท์ภาษาไทยด้านการเกษตรของ

ประเทศไทย

ผลการวจิยั
	 ๑. พฒันาการค�าศพัท์เกษตรเรือ่งข้าวและเรือ่ง

ท่ีสมัพนัธ์กับสงัคมไทย	ข้าวของประเทศไทย	จากคาถาพชื

มงคล	พบค�าศัพท์จ�านวน	๑๕	ค�า	ดงัน้ี

	 ๑.๑ ค�าศพัท์ทีม่าจากภาษาไทยสมยัโบราณ	ได้แก่	

เข้า,	เข้าจ้าว,	ถ่ัวระสง	

	 ๑.๒	ค�าศัพท์ท่ีมาจากภาษาบาล	ีได้แก่	 ข้าวสาลิ	

พชี	เขตตฺ	วิรฬุ�ห	นงฺคล�	คาถา	ผาล	ปุปฺผ	

	 ๑.๓	ค�าศัพท์ท่ีมาจากภาษาสันสกฤต	ได้แก่	 เข้า

โภชน์	พรรณเข้า

	 ๑.๔	ค�าศัพท์ท่ีมาจากภาษาจีน	ได้แก่	เถ้าแก่

	 ผูว้จิยัแบ่งกลุม่เป็นค�าศพัท์เกษตรสามารถแบ่ง

เป็นกลุ่มได้และมีพฒันาการค�าศัพท์เกษตรเร่ืองข้าวและ

เรือ่งท่ีสมัพนัธ์กับข้าวไทยมีดงัน้ี

	 ๑.	กลุม่ธญัพชื	-:	ได้แก่การเปลีย่นแปลงเร่ืองเสยีง

สระได้แก่ค�าว่า	สระเอา	กลายมาเป็นเสยีง	สระอาค�าว่า	เข้า	

	ข้าว,	เข้าเปลือก	 	ข้าวเปลือก	การเปล่ียนสระอเิป็น

สระอี	 ได้แก่	 เข้าสาลิ	 	 ข้าวสาลี	 การเปล่ียนแปลง

พยัญชนะจาก	“ภ”	เป็น	“พ”	และ	“ช”	เป็น	“ด”	ได้แก่	ข้าว

โภชน์	 	ข้าวโพด

	 ๒.		กลุ่มอปุกรณ์การไถนา	-:	การเปล่ียนแปลง

เสยีงสระ	สระอะเป็น		-ั			ไม้หันกาศ	ได้แก่	นงฺคล�	 	นังคลั	

(ไถ)	 การเปลีย่นแปลงสระอะเป็นตวัสดุท้ายของค�า	 จะตดั

เสยีงสระอะกลายเป็นตวัสะกดได้แก่	 	 ผาล	 (บาลีอ่านว่า	

ผา-ละ)	 	ผาล	(ไทยอ่านว่า	ผาน	หมายถึงเหล็กส�าหรบั

สวมหวัหมเูครือ่งไถนา)	 (เป็นค�าศัพท์ทีม่าจากภาษาบาล,ี	

ภาษาสนัสกฤต

	 ๓. กลุ่มท่ีดิน ได้แก่ การเปล่ียนแปลงด้าน

พยญัชนะการตดัพยญัชนะตวัสะกดออก	 ใช้ตวัตามมาเป็น

ตวัสะกดได้แก่	เขตตฺ	(ท่ีนา)	 	เขต	(แดนท่ีก�าหนดขีดคัน่

ไว้)	และมีการเปล่ียนแปลงเรือ่งความหมายของค�า	ศัพท์

ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ
	 เพื่อได้ทราบว่าค�าศัพท์เกษตรเร่ืองข้าวของ

ประเทศไทยได้เร่ิมมีปรากฏเป็นหลักฐานครั้งแรกใน
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	 ๔.	 	กลุ่มทั่ว	ๆ	ไป		ได้แก่	การเปลี่ยนแปลง

สระอเีป็นสระออื	ได้แก่	พชี	(ภาษาบาลแีปลว่าเมลด็พชื)	

	พืช	(ภาษาไทยแปลว่าเมล็ดพันธุ์สิ่งที่จะเป็นพันธุ์ต่อ

ไป)	

	 การสร้างค�าประสม	ค�าประสม	หมายถึง	ค�าที่

เกิดจากการสร้างค�าขึ้นในภาษาไทยอีกวิธีหนึ่งโดยน�าค�า

นาม	ค�ากริยา	ค�าวิเศษณ์	มารวมกันหรือหน่วยค�าอิสระ	

๒	 หน่วยข้ึนไปมาประสมกันและเกิดเป็นค�าใหม่โดยมี

ความหมายใหม่	๑	หน่วย	ความหมายหรือเกิดสิ่งใหม่อีก	

๑	 ชนิด	 โดยอาจมีเค้าความเดิมอยู่มากหรือน้อยก็ได้	 ผู้

วิจัยพบการสร้างค�าประสมแบบต่าง	ๆ	ดังนี้

	 ๑.		นาม+นาม		 		นาม	ได้แก่ค�าว่า	พระโค		

น�้าสังข์		ข้าวเปลือก	ข้าวกล้อง	ข้าวสาร	

	 ๒.	นาม+กริยา	 	นาม	ได้แก่ค�าว่า	หญ้าแพรก	

ไถกลบ	น�้าฝน	กระบือล้ม

	 ๓.		กริยา+นาม	 	กริยา	ได้แก่ค�าว่า	เป่าสังข์	

จูงโค	จรดไถ	กินถั่ว

	 ๔.		กริยา+กริยา	 		กริยา	ได้แก่ค�าว่า	ออก

กิน	ไถแปร		ค้าขาย		เพาะปลูก	

	 ๕.		นาม+วิเศษณ์	 	วิเศษณ์	ได้แก่ค�าว่า	เข้า

หนัก	เข้ากลาง		เข้าเบา

	 ๖.		วิเศษณ์+นาม		 		วิเศษณ์	ได้แก่ค�าว่า	

แรกนา	พานพระโค		รีสามรอบ

	 ๗.		นาม+นาม+นาม			 		นาม	ได้แก่ค�าว่า	

ข้าวเปลือกเจ้า		ข้าวสารจ้าว		เข้าปิ่นแก้ว

	 ๘.		นาม+กริยา+นาม			 	กริยา	ได้แก่ค�าว่า	

ระหัดวิดน�้า	ข้าวหอมมะลิ

	 ๙. นาม+นาม+วิเศษณ์	 	นาม	ได้แก่ค�าว่า	

ข้าวขาวพวง		ขาวมะลิอ่อง

	 การสร้างค�าซ้อน	ค�าซ้อน	หมายถึง	ค�าที่เกิด

จากการน�าค�า	๒	ค�ามาซ้อนกัน	ค�าท่ีน�ามาซ้อนกันเพือ่ให้

เกิดเป็นค�าซ้อนนั้น	 มักใช้ค�าที่มีความหมายเหมือนกัน

หรือคล้ายคลึงกันโดยที่ค�าทั้งสองอาจมีที่ใช้ในภาษาถิ่น

คนละถิ่นหรือใช้พบดังต่อไปนี้

	 ๑.		การซ้อนค�าเพื่อความหมาย

	 ๑.๑ ซ้อนค�าท่ีมคีวามหมายเหมือนกันได้แก่ค�า

ว่า	:	น�าหน้า

	 ๑.๒ ซ้อนค�าท่ีมคีวามหมายคล้ายคลงึกนัได้แก่

ค�าว่า	:	เสี่ยงทาย

	 ๑.๓	 	ซ้อนค�าที่มีความหมายเป็นไปในท�านอง

เดียวกันได้แก่ค�าว่า	:	ถอยออก

	 ๑.๔		ซ้อนค�าที่มีความหมายตรงกันข้ามได้แก่	

:	ซื้อขาย

	 ๒.		การซ้อนค�าเพื่อเสียง

	 ๒.๑ ค�าซ้อนเพื่อเสียง	 ๒	 พยางค์	 ชนิดเล่น

เสยีงสระได้แก่	:	การเล่น	เสยีงสระหลงักบัสระหน้าได้แก่	

ข่มข่ี	 การเล่นเสียงสระหน้ากับสระกลางได้แก่:แข่งขัน	

การเล่นเสียงสระหลังกับสระกลางได้แก่	รกร้าง

	 ๒.๒	 	 ค�าซ้อนเพื่อเสียง	๒	พยางค์	 ชนิดเล่น

เสียงพยัญชนะได้แก่	:	พยัญชนะตัวสะกดเป็นเสียงต่าง

มาตรากัน	แต่มีเสียงพยัญชนะและสระเหมือนกันได้แก่

ค�าว่า	 :	 กักกัน	 พยัญชนะตัวสะกดเป็นเสียงต่างมาตรา

กับเสียงสระต่างกันมีแต่เสียงพยัญชนะต้นเหมือนกัน

ได้แก่ค�าว่า	:	ควบคุม

	 ค�าซ�า้	หมายถงึ	การออกเสยีงค�าค�าเดยีวกนัซ�า้

กันซึ่งลักษณะวิธีการประสมค�าวิธีหนึ่ง	 เช่น	 ขาวๆ	หมู	

ๆ	สูง	ๆ	ฯลฯ	พยางค์แรกของค�าที่ยกมานี้คือ	ขา	หมู	สูง	

เป็นหน่วยค�าอิสระ	 ส่วนพยางค์หลังที่ซ�้ากับพยางค์แรก

เป็นหน่วยค�าไม่อิสระเพราะไม่สามารถเกิดตามล�าพังได	้

พบดังต่อไปนี้

	 1. การซ�้าค�าที่แสดงความหมายไวยากรณ์

พหูพจน์ได้แก่	:	เครื่องมือต่าง	ๆ	นานา,	พรรณเข้า

	 2. การซ�้าค�าเพื่อเพิ่มน�้าหนักของความหมาย

ของค�าได้แก่	:	นิ่ง	ๆ 	พ่อค้าพานิช,	นิยมยินดี,	เบียดเบียน

	 3. การซ�า้ค�าเพือ่ลดน�า้หนกัความหมายของค�า

เดิมได้แก่	:	ชอบไปดูไป

	 4. การซ�้าค�าเพื่อแยกความหมายออกเป็น

สัดส่วน	ได้แก่	:	ทุกชาติทุกภาษา,	เครื่องยนต์กลไก

	 5. การซ�า้ค�าเพือ่บอกความหมายเชงิคาดคะเน

หรือประมาณไม่แน่นอน	ได้แก่	:	ต่อ	ๆ	ไป

	 6. การซ�้าค�าเป็นส�านวน	 ได้แก่	 :	 เอารัดเอา

เปรียบ

	 ค�าสมาส	คือ	การน�าค�าตั้งแต่สองค�าขึ้นไปมา

ผสมกันเพื่อย่อให้เป็นค�าค�าเดียวกันเป็นการสร้างค�าขึ้น

ใหม่ในภาษาไทยให้เพยีงพอแก่ความต้องการในด้านการ

ใช้ค�าสมาส	 ใช้แต่ค�าในภาษาไทยที่มาจากภาษาบาลี

ภาษาสันสกฤตเท่านั้น	พบดังต่อไปนี้

	 ๑. ค�าภาษาไทยที่มาจากภาษาบาลีสมาสค�า
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ไทยที่มาจากภาษาสันสกฤต	 ได้แก่	 :	 กสิกรรม,	 ราช

บัณฑิตย์,	คันธารราษฎร์

	 ๒. ค�าภาษาไทยท่ีมาจากภาษาบาลีสมาสกับ

ค�าภาษาไทยท่ีมาจากภาษาบาล	ีได้แก่:	พชืมงคล,พลเทพ

	 ๓. ค�าภาษาไทยทีม่าจากภาษาสนัสกฤตสมาส

กับค�าภาษาไทยที่มาจากภาษาบาลี	ได้แก่	:	เกษตรกรรม,	

เสนาบดี

	 ๔. ค�าภาษาไทยท่ีมาจากภาษาสันสกฤตสมาส

กับค�าภาษาไทยท่ีมาจากภาษาบาลี	 เช่น	 :	 หลวง

สุวรรณวาจกกสิกิจ,	พระธรรมวโรดม

	 การสร้างค�าสนธิ	ค�าสนธิ	หมายถึง	การน�าค�า

ภาษาบาลีภาษาสันสกฤตตั้งแต่	 ๒	 ค�าข้ึนไปมารวมเป็น

ค�าเดียวโดยเปลี่ยนแปลงรูปสระในระหว่างค�าหรือเพิ่ม

พยัญชนะแทรกลงในระหว่างค�า เพ่ือให้ค�าที่จะน�ามา

เชื่อมกันได้สนิทโดยกลมกลืนเสียงระหว่างค�าดังนี้

	 ๑.		สระสนธไิด้แก่ค�าว่า	เกษตราธกิาร=เกษตร

+อธกิาร,	ธรรมาธริาช=ธรรมา+ธริาช,	ธญัญาหาร=ธญัญ

+อาหาร, ผลาหาร=ผล+อาหาร, มังสาหาร=มังสฺ

+อาหาร,	โภชากร=โภช+อากร,	

	 ๒. พยัญชนะสนธิไม ่พบตามเกณฑ์เรื่อง

พยัญชนะสนธิในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเรื่องเกี่ยว

กับข้าวและเรื่องสัมพันธ์กับข้าว

	 ๓.		ความหมายปริบทพบดังต่อไปนี้

	 ๓.๑ ความหมายปรนยัหรอืความหมายนยัตรง

ได้แก่ค�าว่า	:	ผู้แรกนา	ชุมนุมโหร	ก�าลัง	มาตรา	ปฐม

	 ๓.๒ ความหมายเชิงอุปมาหรือความหมาย

โดยนยัได้แก่ค�าว่า	:	สงครามกสกิรรมและพานชิการ		ศกึ

พานิช

	 ๓.๓	 	 ความหมายตามบริบทได้แก่	 :	 มหาชน	

สมัยมงคล

	 ส�าหรบัพฒันาการค�าศพัท์เกษตรเรือ่งข้าวและ

เรือ่งทีส่มัพนัธ์กบัข้าวไทย มคี�าศพัท์ทีพ่ฒันาการมาจาก

ภาษาบาลี	ภาษาสันสกฤตหลายค�าดังเช่น	ค�าว่า	พีช	มา

เป็นพืชในภาษาไทย	ข้าวสาลิ	มาเป็นข้าวสาลี	ในภาษา

ไทย	นงฺคล�มาเป็นนังคัลแปลว่าไถในภาษาไทย	และมีค�า

ที่ใช้ค�าศัพท์เหมือนกันทั้งภาษาบาลีภาษาไทยคือค�าว่า	

ผาล	ซึง่เรือ่งพฒันาการค�าศพัท์เกษตรสอดคล้องกบั	วไิล

ศักดิ์	กิ่งค�า	(๒๕๕๐)	เรื่องภาษาต่างประเทศในภาษาไทย

และงานวจิยัของ	โกวทิย์	พมิพวง	(๒๕๕๑)	เรือ่งการสร้าง

ค�าแบบภาษาบาลีและสันสกฤตที่มีอิทธิพลต่อภาษาไทย	

และงานวิจัยของ	 พัฒน์	 เพ็งผลา	 (๒๕๓๒)	 เรื่องการ

วเิคราะห์ค�าแบบภาษาบาลีสนัสกฤตทีม่อีทิธพิลต่อภาษา

ไทย	 :	 ค�าศัพท์	 ค�าอุปสรรค	 ค�าสมาส	 ค�าสนธิ	 และ

ค�าตัทธิต	

	 นอกจากนัน้พฒันาการของค�าศพัท์เกษตรเรือ่ง

ข้าวและเรื่องที่สัมพันธ์กับข้าวไทยมีการเปลี่ยนแปลงใน

เรื่องความหมายของค�าศัพท์	 เช่นค�าว่า	 เขตฺต	 เถ้าแก	่

เป็นต้น	 สอดคล้องกับงานวิจัยของ	 วัลยา	 วิมุกตะลพ	

(๒๕๑๓)เรือ่งการเปล่ียนแปลงความหมายของค�าส�านวน

และล�าดบัของค�าในภาษาไทยสมยัรตันโกสนิทร์ และที่

ส�าคัญอีกประเด็นหนึ่งคือ	 ท�าให้ทราบว่าภาษาบาลีโดย

เฉพาะคาถาพืชมงคลที่ปรากฏในหนังสือราชกิจจา

นเุบกษา มีค�าศพัท์ทีพ่ฒันาการมาเป็นค�าศพัท์เกษตรใน

เรือ่งข้าวและเรือ่งทีส่มัพนัธ์กบัข้าวไทยหลาย	ๆ อย่างเช่น	

เข้าสาลิ	มาเป็น	ข้าวสาลี	 เข้าโภชน์	ภาษาสันสกฤตมา

เป็น ข้าวโพด ซึ่งภาษาเขมรใช้ค�าว่า	 ข้าวโปด และ

กลายมาเป็นข้าวโพดของไทยปัจจุบันสอดคล้องกับ

หนงัสอืของ	บรรจบ	พนัธเุมธา	(๒๕๒๓)	เรือ่งพจนานกุรม

เขมร-ไทย	และหนังสือภาควิชาภาษาไทย	(๒๕๕๐)	เรื่อง

ภาษาบาลีส�าหรับนิสิตปริญญาเอกภาษาไทย

	 กลุ่มค�าเกษตรเรื่องข้าวและเรื่องที่สัมพันธ์

กับข้าวไทยมีดังน้ีในพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัล

แรกนาขวญั	พ.ศ.	๒๔๓๕-	พ.ศ.	๒๕๕๐	กลุม่ค�าศพัท์เกษตร

เรือ่งข้าวและภาษาไทยในงานกสกิรรมแลพานชิการ	ร.ศ.	

๑๒๙	และ	ร.ศ.	๑๓๐	และกลุ่มค�าศัพท์ที่เกี่ยวกับบุคคลผู้

กระท�าการแรกนาและหน่วยงานการเกษตร	สอดคล้อง

กับงานวิจัยของ	ธรรมศักดิ์	สมมาตย์	(๒๕๔๙)	เรื่องผล

การวิจัยเพื่อพิสูจน์	 ๑๐๐	 ปี	 เกษตรศาสตร์	 ๕	 แผ่นดิน

ศาสตร์เกษตรไทย

อภปิรายผล
	 ในด้านพฒันาการของค�าศัพท์เกษตรเรือ่งข้าว

และเรือ่งท่ีสัมพนัธ์กับสังคมไทย	พบค�าศัพท์มท่ีีมาจากภาษา

โบราณ	ภาษาบาล	ีภาษาสันสกฤต	และภาษาจนี	พฒันาการ

ของค�าศัพท์เกษตรเร่ืองข้าวและเร่ืองท่ีสมัพนัธ์กบัข้าวไทยมี

ค�าศพัท์ทีม่กีารเปลีย่นแปลงเรือ่งสระพยญัชนะการเพิม่ค�า

และการตดัค�าและการเปลีย่นแปลงความหมายของค�าศพัท์

มคีวามหมายกว้างออกและความหมายแคบเข้า
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หลกัการสร้างค�า
	 ค�าประสม	 ค�าซ้อน	 ค�าซ�้า	 ค�าสมาส	 ค�าสนธิ	

และความหมายของค�าศัพท์สอดคล้องกับงานวิจัยของ	

ลินดา	วิชาดากุล	(๒๕๒๘)	เรื่องการสร้างค�าในภาษาไทย

สมัยรัตนโกสินทร์	 ช่วงรัชกาลท่ี	 ๕	 จนถึงสมัยก่อนการ

เปลีย่นแปลงการปกครอง	ผูวิ้จยัพบว่า	ค�าศัพท์ภาษาบาลี

ภาษาสันสกฤตเป็นภาษาที่มีอิทธิพลต่อค�าศัพท์เกษตร

และการสร้างค�าศพัท์เกษตรเรือ่งข้าวและเรือ่งทีส่มัพนัธ์

กบัข้าวไทย มาตัง้แต่สมยัโบราณโดยเฉพาะพระราชพิธี

พืชมงคล	 มีคาถาภาษาบาลี	 ค�าศัพท์เกษตรเร่ืองข้าวใน

งานกสิกรรมแลพานิชการครั้ง	ร.ศ.	๑๒๙	และ	ร.ศ.	๑๓๐	

ซึ่งได้จากหลักฐานหนังสือราชกิจจานุเบกษา	

ข้อเสนอแนะ
	 ๑. ควรมีการศึกษาวิจัยเรื่องค�าศัพท์ด้าน

ประเพณีและวัฒนธรรมไทยจากหนังสือราชกิจจา

นุเบกษาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่	๕	จนถึงปัจจุบัน

	 ๒. ควรมีการศึกษาวิเคราะห์เรื่องการตั้งชื่อ

ข้าวไทยตั้งแต่สมัยรัชกาลที่	๕	จนถึงปัจจุบัน

	 ๓.		ควรมีการศึกษาพัฒนาการค�าศัพท์เกษตร

กับพืชเศรษฐกิจอื่นๆ	ของประเทศไทย	เช่น	ข้าวโพด				

มันส�าปะหลัง	เป็นต้น

เอกสารอ้างองิ

โกวิทย์	พิมพวง.		(๒๕๕๑).	 การสร้างค�าแบบภาษาบาลีและสันสกฤตที่มีอิทธิพลต่อภาษาไทย.	กรุงเทพมหานคร:		

	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

จ�านงค์		ทองประเสริฐ.		(๒๕๔๖).		ภาษาไทย ๕ นาท.ี		กรุงเทพมหานคร:	ดวงแก้ว

ธรรมศักดิ์		สมมาตย์.		(๒๕๔๙).		๕ แผ่นดินศาสตร์การเกษตรไทย.		กรุงเทพมหานคร:	ไพลินบุ๊คเน๊ต.

บรรจบ		พันธุเมธา.		(๒๕๒๓).		พจนานุกรมเขมร-ไทย : ฉบับทุนพระยาอนุมานราชธน เล่ม ๓.	กรุงเทพมหานคร:		

	 รุ่งเรืองสาส์นการพิมพ์.		

พัฒน์		เพ็งผล.		(๒๕๓๒).		การวิเคราะห์ค�าบาลี – สันสกฤตในภาษาไทย : ค�ากิตก์ ค�าอุปสรรค ค�าสมาสสนธิ

 และค�าตัทธิต.		กรุงเทพมหานคร:	มหาวิทยาลัยรามค�าแหง.

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	คณะมนุษยศาสตร์	ภาควิชาภาษาไทย.	(๒๕๕๑).		คู่มือภาษาบาลีเป็นภาษาต่างประเทศ

 ส�าหรับนิสิตปริญญาเอก.		กรุงเทพมหานคร:	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

ราชกิจจานุเบกษา,	พระราชทานพระบรมราชานุญาตเครื่องราชอิสริยาภรณ์ต่างประเทศ,	เล่ม	๙,	ตอน	๕,	๑		 	

	 พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๔๓๕, หน้า	๓๕

ลินดา	วิชาดากุล.	(2528).	การสร้างค�าในภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทร์.	วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต	สาขา	

	 วิชาภาษาไทย	ภาควิชาภาษาไทย	บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยศิลปากร.

วัลยา		วิมุกตะลพ.		(๒๕๑๓).		การเปลี่ยนแปลงความหมายของค�าส�านวนและล�าดับของค�าในภาษาไทย

 สมัยรัตนโกสินทร์.		วิทยานิพนธ์อักษรศาสตรมหาบัณฑิต	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิไลศักดิ์		กิ่งค�า.		(๒๕๕๐).		ภาษาต่างประเทศในภาษาไทย.		กรุงเทพมหานคร:	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สุธิวงศ์		พงศ์ไพบูลย์.		(๒๕๑๗).		บาลี-สันสกฤตที่สัมพันธ์กับภาษาไทย.		กรุงเทพมหานคร:	ไทยวัฒนาพานิช.

อนุมานราชธน,	พระยา.		(๒๕๒๒).		นิรุกติศาสตร์.		พิมพ์ครั้งที่	๓	กรุงเทพมหานคร:	คลังวิทยา.


