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การเปลี่ยนแปลงด้านคาศัพท์และความหมายของคาอ้างถึงพระสงฆ์ไทยสมัยสุโขทัย
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บทคัดย่อ
พระสงฆ์เป็นผู้ที่มีบทบาทและสถานภาพพิเศษในสังคมไทยมาตั้งแต่โบราณ จึงมีคาที่ใช้
อ้างถึงเป็นพิเศษ บทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านคาศัพท์และ
ความหมายของค าอ้ า งถึ ง พระสงฆ์ ไ ทยสมั ย สุ โ ขทั ย เปรี ย บเที ย บกั บ ปั จ จุ บั น ศึ ก ษาและ
เก็ บ ข้ อ มู ล จากจารึ ก ภาษาไทยสมั ย สุ โ ขทั ย ซึ่ ง ตี พิ ม พ์ เ ผยแพร่ เ ป็ น หนั ง สื อ หรื อ เผยแพร่
ทางเว็บไซต์แล้ว จานวน 41 หลัก โดยใช้กรอบแนวคิดคาอ้างถึงในภาษาไทย และแนวคิด
การเปลี่ยนแปลงของภาษา ผลการวิจัยพบว่า คาอ้างถึงพระสงฆ์ไทยในจารึกสุโขทัยปรากฏใช้
ทั้งสิ้น 74 คา ครอบคลุมถ้อยคาหรือรูปภาษาที่หลากหลาย เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบัน
ค าอ้ า งถึ ง พระสงฆ์ ไ ทยสมั ย สุ โ ขทั ย มี ก ารเปลี่ ย นแปลงด้ า นค าศั พ ท์ คื อ การสู ญ ศั พ ท์
แบ่ ง ออกเป็ น 2 ประเภท คื อ 1) สู ญ ศั พ ท์ โ ดยสิ้ น เชิ ง และ 2) สู ญ ศั พ ท์ บ างส่ ว น ได้ แ ก่
2.1) สูญศัพท์ในบริบทพระสงฆ์ แต่ยังปรากฏใช้ในบริบททั่ วไป 2.2) สูญศัพท์ในภาษาไทย
กรุงเทพ ฯ แต่ยังปรากฏใช้ในภาษาถิ่น และ 2.3) สูญศัพท์ในบริบททั่วไป แต่ยังปรากฏใช้ใน
บริบทเฉพาะ การเปลี่ยนแปลงด้านความหมาย พบว่า คาอ้างถึงพระสงฆ์ไทยสมัยสุโขทัยมีการ
เปลี่ยนแปลงความหมาย 5 ลักษณะ ได้แก่ 1) ความหมายแคบเข้า 2) ความหมายกว้างออก
3) ความหมายย้ายที่ 4) ความหมายดีขึ้น และ 5) ความหมายเลวลง
คาสาคัญ: คาอ้างถึงพระสงฆ์ไทย จารึกสมัยสุโขทัย นิรุกติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงของภาษา
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Lexical and Semantic Change of Reference Terms for Buddhist
Thai Monks in the Sukhothai Period
Ekapon Duangsri2
Abstract
The Fact that Buddhist monks have had special roles and status in Thai society results in
particular reference terms for the monks. This research paper studies lexical and semantic
changes of reference terms for Thai Buddhist monks in the Sukhothai period in comparison to
the present. It studies and collects data from the 41 Sukhothai inscriptions available in
published books and online using reference term and language change as key conceptual
frameworks.
The research finds 74 reference terms for Thai Buddhist monks in the Sukhothai inscriptions
covering various words and lexical units. Comparing to the present-day terms, the reference
terms in the Sukhothai period show 2 categories of lexical loss, namely 1) complete lexical loss
and 2) partial lexical loss. The partial lexical loss is further divided into 3 subgroups, namely
2.1) lexical loss in religious context but present in general context, 2.2) lexical loss in standard
Thai but present in dialects and 2.3) lexical loss in general context but present in specific context.
As for semantic changes, the research finds 5 changes, namely 1) restriction of meaning,
2) extension of meaning, 3) meaning shift, 4) ameliorative change and 5) pejorative change
Keywords: Reference Terms for Buddhist Thai Monks, Sukhothai Inscriptions,
Etymology, Language change
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บทนา
พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจาชาติไทยมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ปรากฏหลักฐานใน
จารึก สมัยสุโขทัยที่ถูกค้นพบล้วนมีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับเรื่องราวทางพระพุทธศาสนา เช่น
การก่อสร้างวัด ถาวรวัตถุ ในจารึกวัดศรีชุม จารึกวัดเขากบ ฯลฯ การกัลปนาในจารึกวัด
สรศักดิ์ จารึกวัดช้างล้อม ฯลฯ การสร้างพระพุทธรูปในจารึกวัดพระยืน จารึกฐานพระพุทธรูป
นายทิตไส ฯลฯ การออกบวชในจารึกวัดป่ามะม่วง จารึกลานทองสมเด็จพระมหาเถรจุฑามุณิ
เป็ น ต้ น เรื่ อ งราวทางพระพุ ท ธศาสนาที่ ป รากฏในจารึ ก ต่ า งๆ ที่ ก ล่ า วมานี้ น่ า สั งเกตว่ า
มีความเกีย่ วข้องกับพระสงฆ์อยู่ไม่น้อย จึงพบหลักฐานการใช้คาอ้างถึงพระสงฆ์ครั้งแรกตั้งแต่
พ.ศ. 1835 ในจารึกพ่อขุนรามคาแหง และปรากฏหลักฐานในจารึกต่างๆ โดยใช้รูปภาษา
ดังต่อไปนี้
(1) “วันเดือนเต็ม เดือนบ้างแปดวัน ฝูงปู่ครู เถร มหาเถร ขึ้นนั่งเหนือขดานหินสูดธรรม
แก่อุบาสก ฝูงท่วยจาศีล”
(จารึกพ่อขุนรามคาแหง ด้านที่ 3 บรรทัดที่ 13-16)
(2) “ศักราช 1283 ปีฉลู จึงให้ไปอัญเชิญมหาสามีสังฆราช มีศีลาจารและรู้
พระปิฏกไตร___3นักฝูง
มหาสามี อันอยู่ใน____ลังกาทวีป อันมีศีลาจาร”
(จารึกวัดป่ามะม่วง (ภาษาไทย) หลักที่ 1 ด้านที่ 2 บรรทัดที่ 19-23)
จะสังเกตเห็นว่า คาหรือกลุ่มคาที่นามาอ้างถึงพระสงฆ์มีรูปภาษาที่หลากหลายและแตกต่าง
กันใช้อ้างถึงบุคคลเดียวกัน คือ พระสงฆ์ ซึ่งอาจเป็นคาบุรุษสรรพนาม หรือเป็นคาชนิดอื่นที่ทา
หน้าที่อย่างคาบุรุษสรรพนาม เช่น คานามสามัญ คาบอกตาแหน่ง คาบอกสมณศักดิ์ ฯลฯ ก็ได้
เพื่ อให้ ครอบคลุ มค าในลั กษณะต่ างๆ เหล่ านี้ ที่ จะศึ กษา ในงานวิ จั ยนี้ จึ งนิ ยามค าเหล่ านี้ ว่ า
“คาอ้างถึงพระสงฆ์” (Reference term of monks)4
3

เครื่องหมาย _ หมายถึง คาจารึกลบเลือนจนอ่านไม่ได้ หรือขาดหายไป
คาอ้างถึงพระสงฆ์” (Reference term of monks) หมายถึง คาหรือกลุ่มคาที่ใช้อ้างถึง หรือกล่าวถึงผู้
ที่เป็นพระสงฆ์ในเรื่องราวต่างๆ ซึ่งอาจปรากฏในรูปคาบุรุษสรรพนาม คานาหน้าชื่อ หรือคานามต่างๆ ที่ทา
4
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นอกจากความหลากหลายของค าที่ น ามาใช้ อ้ า งถึ ง พระสงฆ์ ใ นสมั ย สุ โ ขทั ย แล้ ว
ความน่ า สนใจอี ก ประการหนึ่ ง คื อ ค าอ้ า งถึ งพระสงฆ์ ใ นสมั ย สุ โขทั ย มี ก ารเปลี่ย นแปลง
ทางด้านคาศัพท์และความหมายเมื่อเปรียบเทียบกับคาในปัจจุบัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(3) “เบื้องตะวันโอกเมืองสุโขทัยนี้ มีพีหาร มีปู่ครู มีทะเลหลวง มีป่าหมากป่าพลู
มีไรมีนา มีถิ่นถาน”
(สท.1 จารึกพ่อขุนรามคาแหง ด้านที่ 2 บรรทัดที่ 33-34)
จากตัวอย่างที่ (3) คาว่า “ปู่ครู” เป็นคาบอกสมณศักดิ์ ตาแหน่งสังฆนายกรองลงมาจาก
สังฆราช มีที่มาจากยศของพราหมณ์ (Prince Tisavarakumarn, 1923, p.10) เมื่อเปรียบเทียบ
กับปัจจุบัน คาว่า “ปู่ครู” เป็นคาที่ปรากฏใช้เฉพาะสมัยสุโขทัยเท่านั้น แต่ไม่ปรากฏใช้ใน
ปัจจุบัน ศัพท์คานี้จึงสูญไปจากภาษาแล้ว
(4) “ด้วยปู่พระยาและฝูงนักปราชญ์ทั้งหลายมีต้นว่านายสวรปรัชญาและบาธรรม
ไตรโลก หนราชามาตย์ไซร้ ขุนสุคนธรสราชมนตรีนายเพนีพมูยราชศาสน์
เบื้องสงฆ์ทั้งหลายหนคามวาสี อันมีประธานคือสังฆราชญาณรุจีมหาเถร”
(สท. 8 จารึกวัดป่าแดง แผ่นที่ 3 ด้านที่ 1 บรรทัดที่ 9-13)
ตัวอย่างที่ (4) คาว่า “สังฆราช” เป็นคาบอกตาแหน่งของสมเด็จพระสังฆราช ปัจจุบันยัง
ปรากฏใช้อยู่ หากพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทางความหมาย พบว่า พระสังฆราชในสมัยสุโขทัย
หมายถึง พระสังฆราชหลายพระองค์ ส่วนในปัจจุบัน หมายถึง พระสังฆราชเพียงพระองค์เดียว
เท่านั้น เป็น “สกลมหาสังฆปริณายก” คือ ประมุขของพระสงฆ์ทั่วทั้งมณฑล และไม่มีสังฆราช
พระองค์ อื่ น จึ งมี ความหมายแคบเข้ า จะเห็ นว่ าค าอ้ างถึ งพระสงฆ์ นั้ น บางค ามี ใ ช้ เ ฉพาะ

หน้าที่อย่างคาบุรุษสรรพนาม เช่น คาบอกตาแหน่ง คาบอกสมณศักดิ์ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึง ชื่อและราชทิน
นาม นามวิสามัญ (วิสามานยนาม) การละ ซึ่งหมายถึงการไม่ปรากฏรูปภาษา (ø) หรือเรียกว่า “สรรพนามที่
ไม่ปรากฏรูป” (zero pronouns)
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ในสมัยสุโขทัยเท่านั้น แต่ไม่พบใช้ในปัจจุบันหรือเกิดการสูญศัพท์ หรือบางคาในสมัยสุโขทัย
กับปัจจุบันปรากฏใช้คาคาเดียวกันแต่ความหมายเปลี่ยนไป จึงเป็นเรื่องที่น่าศึกษา
จากการศึ ก ษางานวิ จั ย ที่ ผ่ า นมา พบว่ า แม้ จ ะมี ก ารศึ ก ษาค าอ้ า งถึ ง เป็ น จ านวนมาก
แต่ก็ยังไม่มีการศึกษาคาอ้างถึง ที่เป็นคาอ้างถึงพระสงฆ์อย่างครอบคลุมและลึกซึ้ง มาก่อน
นอกจากนี้ การศึกษาคาอ้างถึง ส่วนใหญ่ เป็น การศึก ษากลุ่มข้ อมูลภาษาปัจ จุบันมากกว่ า
กลุ่ ม ข้ อ มู ล ภาษาข้ า มสมั ย และงานวิ จั ย ส่ ว นใหญ่ ต่ า งก็ ใ ช้ แ นวคิ ด ภาษาศาสตร์ สั ง คม
เป็นกรอบในการวิเคราะห์ แต่งานวิจัยนี้จะเปลี่ยนไปใช้วิธีการศึกษาภาษาเชิงประวัติ และ
นิรุกติศาสตร์ซึ่งจะทาให้เห็นลักษณะการเปลี่ยนแปลงของคาอ้างถึงพระสงฆ์ ในแง่ข้ามสมัย
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะมีผู้ศึกษาถ้อยคาที่มีลักษณะเป็นคาอ้างถึงพระสงฆ์อยู่บ้าง แต่ก็ไม่ได้
พิจารณาในกรอบแนวคิดเรื่องคาอ้างถึงและการเปลี่ยนแปลงของภาษา รวมทั้งยังไม่มีผู้ใด
ศึกษาเปรียบเทียบคาอ้างถึงพระสงฆ์ในสมัยสุโขทัยกับปัจจุบันว่ามีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
ดังนั้นผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านคาศัพท์และความหมายของคาอ้างถึง
พระสงฆ์ไทยสมัยสุโขทัยเปรียบเทียบกับปัจจุบัน เพื่อศึกษาว่าคาเหล่านั้นมีการเปลี่ยนแปลง
ด้านคาศัพท์และความหมายอย่างไรอันจะเป็นประโยชน์ในอธิบายและเข้าใจการเปลี่ยนแปลง
ของภาษาที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามบริบทสังคมและวัฒนธรรม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านคาศัพท์และความหมายของคาอ้างถึงพระสงฆ์ไทยสมัย
สุโขทัยเปรียบเทียบกับปัจจุบัน
ขอบเขตการวิจัย
1. ศึกษาคาอ้างถึงพระสงฆ์ไทยที่ปรากฏในจารึกสมัยสุโขทัย 5 เท่านั้น ซึ่งมีอายุอยู่ใน
ช่วงเวลาระหว่างพุทธศตวรรษที่ 19-21 โดยข้อมูลจากจารึกสมัยสุโขทัยที่นามาศึกษานี้เป็น
5

จารึกสมัยสุโขทัย (Sukhothai inscriptions) คือ จารึกที่สร้างในสมัยสุโขทัยปรากฏอยู่ในช่วงเวลาตั้งแต่พุทธ
ศตวรรษที่ 19 หรือ พ.ศ. 1835 คือ จารึกพ่อขุนรามคาแหงอันเป็นจารึกหลักแรกจนถึงพุทธศตวรรษที่ 21 เนื่องจาก
ถึงแม้ว่าอาณาจักรสุโขทัยจะสิ้นสุดลงแต่อักษรสุโขทัยและอิทธิพลด้านอักษรศาสตร์ของสุโขทัยยังคงมีจนถึง
พุทธศตวรรษที่ 21 และจารึกบางหลักมิได้ระบุอายุไว้อย่างชัดเจนจึงจาเป็นต้องอาศัยข้อมูลที่ผู้เ ชี่ยวชาญการ
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ข้อมูลจารึกที่ผู้เชี่ยวชาญการอ่านจารึกได้ปริวรรตเป็นภาษาไทยปัจจุบันและตีพิมพ์เผยแพร่
เป็นหนังสือหรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์แล้ว
2. ศึ ก ษาและเก็ บ ข้อ มู ลจากจารึก สมั ยสุโ ขทั ยที่ จ ารึก เป็ น ภาษาไทยเท่ า นั้น จ านวน
41 หลัก6 ซึ่งจากการสารวจพบว่าจารึกที่เป็นภาษาไทยนั้ นอาจจารึกด้วยอักษรไทย อักษร
ขอม หรืออักษรอื่นๆ ก็ได้
3. ศึกษาเฉพาะคาอ้างถึ งพระสงฆ์เท่านั้ น ไม่ศึกษาคาที่หมายถึงพระสงฆ์โดยตรง เช่ น
พระ พระสงฆ์ ภิกษุ พระสังฆเจ้า สังฆ ฯลฯ หรือคาที่หมายถึงนักบวชอื่นๆ เช่น ภิกษุณี สามเณร
สามเณรี บรรพชิต ดาบส ฯลฯ
4. ศึกษาคาอ้างถึงพระสงฆ์ไทยที่ปรากฏในสมัยสุโขทัยโดยเปรียบเทียบคาอ้างถึงในสมัย
สุ โ ขทั ย กั บ ปั จ จุ บั น ส่ ว นค าอ้ า งถึ งที่ ไ ม่ ป รากฏในสมั ยสุ โขทั ย แต่ ป รากฏในสมั ย ปัจจุบัน
(การเพิ่มศัพท์) ไม่อยู่ในขอบเขตของงานวิจัยนี้
5. ไม่ ศึ ก ษาราชทิ น นาม ชื่ อ /ฉายาของพระสงฆ์ ค านามวิ ส ามั ญ (วิ ส ามานยนาม)
ส่ ว นขยายที่ เ ป็ น ชื่ อ เฉพาะ เนื่ อ งจากไม่ ส ามารถน ามาวิ เ คราะห์ แ ละอธิ บ ายในเชิ งการ
เปลี่ยนแปลงของภาษาได้
6. ไม่เก็บความถี่ในการปรากฏของคาอ้างถึงพระสงฆ์
วิธีการวิจัย
ผู้วิจัยศึกษาการเปลี่ยนแปลงด้านคาศัพท์และความหมายของคาอ้างถึงพระสงฆ์ไทยที่
ปรากฏในจารึกภาษาไทย สมัยสุโขทัย มีขั้นตอนในการดาเนินการวิจัย ดังนี้

อ่านจารึกสันนิษฐานไว้ ดังนั้นการให้นิยามจารึกสมัยสุโขทัยนั้นจึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นจารึกที่มีอายุราวพุทธ
ศตวรรษที่ 19-21
6 จารึกสมัยสุโขทัย จากการสารวจพบว่าภาษาที่ใช้ในจารึกสุโขทัยมี 4 ภาษา ได้แก่ ภาษาไทย ภาษาเขมร ภาษา
บาลี ภาษาสันสกฤต แต่ผู้วิจัยศึกษาและเก็บข้อมูลเฉพาะจารึกที่เป็นภาษาไทยเท่านั้น ในหนังสือประชุมจารึก ภาค
ที่ 8 จารึกสุโขทัยมีทั้งสิ้น 73 หลัก แต่ผู้วิจัยเก็บข้อมูลเพียง 41 หลักซึ่งจากการสารวจเบื้องต้นเป็นที่แน่ชัดแล้วว่า
พบการใช้คาอ้างถึงพระสงฆ์

124

มนุษยศาสตร์สาร ปีที่ 20 ฉบับที่ 1

1. สารวจและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยศึกษาและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวกับคา
อ้างถึงในภาษาไทย การเปลี่ยนแปลงของภาษา ประวัติศาสตร์และจารึกสมัยสุโขทัย เอกสารที่
เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ไทยสมัยสุโขทัย
2. เก็ บ และรวบรวมข้อมู ล ผู้ วิ จั ย เก็ บข้ อ มูลคาอ้ างถึ ง พระสงฆ์ไทยสมั ยสุโขทัยจาก
เอกสารประเภทจารึกสมัยสุโขทัยที่ตีพิมพ์เผยแพร่แล้ว รวมทั้งเอกสารที่ปรากฏบนเว็บไซต์
ฐานข้อมูลต่างๆ โดยเก็บคาอ้างถึงพระสงฆ์ที่เป็นทั้งคาและกลุ่มคา
3. การคัดเลือกข้อมูล ผู้วิจัยคัดเลือกข้อมูลที่เป็นคาหรือกลุ่มคาที่ใช้อ้างถึงพระสงฆ์ทั้งที่
เป็นคาบุรุษ สรรพนาม และคานามที่ใช้ทาหน้า ที่เป็นสรรพนาม เช่น คานามสามัญ คาบอก
ตาแหน่ง คาบอกสมณศักดิ์ ฯลฯ
4. การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของภาษาโดยเปรียบเทียบกับ
ปัจจุบัน ทั้งการเปลี่ยนแปลงของคาศัพท์และความหมาย ตามแนวการศึกษาภาษาเชิงประวัติ
และนิรุกติศาสตร์
5. สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผล
ผลการวิจัย
จากการวิจัยคาศัพท์ที่ใช้เป็นคาอ้างถึงพระสงฆ์ไทยในจารึกสมัยสุโขทัย พบว่า คาอ้างถึง
พระสงฆ์ไทยสมัยสุโขทัยปรากฏใช้คาศัพท์หรือรูปภาษาอย่างหลากหลาย รวมทั้งสิ้น 74 คา
เช่น กลอย ครูบา ชาวเจ้า ชี เจ้ากู เจ้าเหง้า ตน บา บรมครูเป็นเจ้า ปู่ครู มหาเถรสังฆราชา
มหาสวามีเป็นเจ้า สมเด็จพระมหาเถร สมเด็จพระสังฆราชเจ้า เป็นต้น ซึ่งคาอ้างถึงพระสงฆ์
เหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงทางภาษาที่สาคัญ ดังต่อไปนี้
1. การเปลี่ยนแปลงด้านคาศัพท์ (Lexical change)
จากการวิจัยพบว่าคาอ้างถึงพระสงฆ์ไทยสมัยสุโขทัยมีการใช้คาศัพท์ที่แตกต่างไป
จากปั จ จุ บั น ซึ่ ง สะท้ อ นให้ เ ห็ น ว่ า ค าเหล่ า นี้ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงด้ า นค าศั พ ท์ เรี ย กว่ า
“การสูญศัพท์” การที่ศัพท์สูญไปจากภาษาในงานวิจัยนี้ พบว่าศัพท์บางคาได้สูญไปจากภาษา
อย่างสิ้นเชิง คือ ไม่ปรากฏการใช้ในปัจจุบัน ในขณะที่ศัพท์บางคาถึงแม้ว่าจะสูญไปแล้วใน
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บางบริ บ ทแต่ ก็ ยั งปรากฏใช้ อ ยู่ ใ นอี ก บริ บ ทหนึ่ งเป็ น การสู ญ ศั พ ท์ บ างส่ ว น ผู้ วิ จั ย จึ ง แบ่ ง
การสูญศัพท์ออกเป็น 2 ประเภท ดังต่อไปนี้
1.1 สูญศัพท์โดยสิ้นเชิง (Complete Lexical Loss)
การสูญศัพท์โดยสิ้นเชิง หมายถึง การสูญศัพท์อย่างสมบูรณ์ของคาอ้างถึ ง
พระสงฆ์โดยไม่ปรากฏการใช้ในปัจจุบัน หรือพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554
ไม่เก็บคาเหล่านี้ไว้ หรือให้ความหมายว่า เป็นคาโบราณ คาอ้างถึงพระสงฆ์ในกลุ่มนี้จึงเป็น
คาอ้างถึงพระสงฆ์ที่มีใช้ในภาษาสมัยสุโขทัย แต่ปัจจุบันไม่มีใช้แล้ว ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็น
“คาโบราณ หรือ โบราณิกศัพท์” ตัวอย่างเช่น
ชาวเจ้า
สมัยสุโขทัย
ปัจจุบนั
น. พระภิกษุ
สูญศัพท์
(1) ชาวเจ้าทั้งหลายอันมีสรัทธาแลได้กระทาการในเชตพนนี้ บามหาเถ(ร)ธรรม
รักขิตทม___พระญา__บามหาเถรอรรค__บามหาเถรญาณคาเภียร บา__รพ_
ธขีล__บาเถรญาณวัง7 บาเถรพุทธโฆส บาเถร__ขี
(สท. 27/1 จารึกเชตพน ด้านที่ 1 บรรทัดที่ 2-5)
ตัวอย่างที่ (1) คาว่า “ชาวเจ้า” ตามศัพทานุกรมจารึกในฐานข้อมูลจารึกใน
ประเทศไทยของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (2549) หมายถึง “น. พระภิกษุ” ในบริบทภาษา
ข้างต้นกล่าวว่าคณะสงฆ์ (ชาวเจ้า) ทั้งหลายผู้มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ประชุมกัน
ทากิจของสงฆ์อย่างหนึ่ง ซึ่งอ่านไม่ได้ความแน่ชัด แต่ปรากฏรายนาม “บามหาเถร” และ
“บาเถร” อยู่หลายรูป ในจานวนนี้มีการเอ่ยนามตรงกับนามพระสงฆ์ในจารึก หลักที่ 9 หรือ
จารึกวัดป่าแดง อยู่ 2 รูป คือ บามหาเถรญาณคาภยร ซึ่งตรงกับ “มหาเถรญาณคัมภีร์” และ
บาเถรธรรมเสนาปดิ ซึ่งตรงกับ “มหาเถรธรรมเสนาปตี” ดังนั้นชาวเจ้าทั้งหลายที่ว่านี้จึงเป็น

7

ประเสริฐ ณ นคร : ญาณวัง ตรงกับ ญาณวงศ์ (ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย, 2548, น. 183)
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การอ้างถึงพระสงฆ์คณะหนึ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบันไม่ปรากฏการใช้คาว่า “ชาวเจ้า”
ทั้งในบริบทพระสงฆ์8 และบริบททั่วไป จึงถือว่าศัพท์คานี้ได้สูญไปจากภาษาแล้ว
ปู่ครู
สมัยสุโขทัย
 น. สมณศักดิ์ของพระสังฆนายก
รองลงมาจากสมเด็จพระสังฆราช
(Prince Tisavarakumarn, 1923, p.10)

ปัจจุบนั
 สูญศัพท์ ปัจจุบันมีคาใหม่ใช้แทน คือ
พระครู
 น. ตาแหน่งสมณศักดิ์ครั้งกรุงสุโขทัย
เป็นราชธานี.
(The Royal Institute, 2011)

(2) ฝูงปู่ครู เถร มหาเถร ขึ้นนั่งเหนือขดานหินสูดธรรมแก่อุบาสก ฝูงท่วยจาศีล
(สท. 1 จารึกพ่อขุนรามคาแหง ด้านที่ 3 บรรทัดที่ 14-16
ตั ว อย่ า งที่ (2) ค าว่ า “ปู่ ค รู ” ในสมั ย สุโขทั ย เป็น ค าบอกสมณศั กดิ์ปรากฏ
หลักฐานการใช้ครั้งแรกในจารึกพ่อขุนรามคาแหง เป็นสมณศักดิ์ตาแหน่งพระสังฆนายก
รองลงมาจากพระสังฆราชตรงกับคาว่า “พระครู” ในปัจจุบัน เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบัน
พบว่า “ปู่ครู” สูญศัพท์อย่างสมบูรณ์ทั้งในบริบททั่วไป และในบริบทพระสงฆ์ จากข้อมูลภาษา
สมัยสุโขทัย ผู้วิจัยพบว่าหลังจากจารึกนครชุมเป็นต้นมาก็ไม่ปรากฏใช้แล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
ศัพท์คานี้ได้สูญไปแล้วตั้งแต่ช่วงปลายสมัยสุโขทัย ภายหลังจึงมีคาว่า “พระครู” มาใช้แทน9
8

บริบ ทพระสงฆ์ หมายถึ ง ภาษาเฉพาะที่ใช้แ ก่พระสงฆ์ หรือ ภาษาที่ฆ ราวาสหรือ พระสงฆ์ ใช้ก ล่าวถึง
พระสงฆ์ เช่น คากริยา “ฉัน” ซึ่งมีความหมายว่า “กิน (อาหาร)” ใช้แก่พระสงฆ์ เป็นต้น
9 หลักฐานอีกประการหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่าคาว่า “ปู่ ครู” ได้สูญศัพท์ไปแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย คือ คาอธิบายของ
Prince Tisavarakumarn (1923, p.8) ทรงอธิ บายเกี่ ยวกั บท าเนี ยบพระสงฆ์ หรื อการจั ดระเบี ยบการ
ปกครองพระสงฆ์ในสมัยสุโขทัยโดยอ้างอิงจากพงศาวดารเหนือว่า ในสมัยสุโขทัยมีการจัดระเบียบการปกครอง
คณะสงฆ์ออกเป็น 2 ฝ่าย คือ ฝ่ายขวาและฝ่ายซ้าย ซึ่งปรากฏราชทินนามสาหรับพระสังฆนายก ได้แก่ ฝ่ายขวา
พระสังฆราชาอยู่วัดมหาธาตุ พระครูธรรมไตรโลกอยู่วัดเขาอินทรแก้ว พระครูยาโชคอยู่วัดอุทยานใหญ่ ฝ่ายซ้าย
พระครูธรรมราชาอยู่วัดไตรภูมิป่าแก้ว พระครูญาณไตรโลกอยู่วัดไหนไม่ปรากฏ พระครูญาณสิทธิ์อยู่วัดไหนไม่
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1.2 สูญศัพท์บางส่วน (Partial Lexical Loss)
การสูญศัพท์บางส่วน หมายถึง การสูญศัพท์ไม่สมบูรณ์ของคาอ้างถึงพระสงฆ์
โดยยังปรากฏใช้อยู่ในบางบริบท ได้แก่ สูญศัพท์ในบริบทพระสงฆ์ แต่ยังปรากฏใช้ในบริบท
ทั่วไป สูญศัพท์ในภาษาไทยกรุงเทพ ฯ แต่ยังปรากฏใช้ในภาษาถิ่น และสูญศัพท์ในบริบท
ทั่วไป แต่ยังปรากฏใช้ในบริบทเฉพาะ ดังนี้
1.2.1 สูญศัพท์ในบริบทพระสงฆ์ แต่ยังปรากฏใช้ในบริบททั่วไป
คาอ้างถึงพระสงฆ์ในกลุ่มนี้เป็นคาที่ปรากฏใช้ในสมัยสุโขทัย ปัจจุบันคาศัพท์
เหล่ านี้ ได้ สู ญไปจากบริ บทพระสงฆ์ แล้ ว แต่ ในภาษาปั จจุ บั นยั งเป็ นค าที่ ปรากฏใช้ ในบริ บทอื่ นที่
ไม่เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์ คาอ้างถึงพระสงฆ์ในกลุ่มนี้จึงถือว่าเป็นการสูญศัพท์เฉพาะบริบทพระสงฆ์เท่านั้น
แต่ยังคงมีใช้ในบริบททั่วไป เป็นการสูญศัพท์ที่ยังไม่สมบูรณ์ถือเป็นการสูญศัพท์บางส่วน ตัวอย่างเช่น
ตน
สมัยสุโขทัย
ปัจจุบนั
 น. ใช้เป็นคานาหน้าสมณนาม มี
 สูญศัพท์ เฉพาะในบริบทพระสงฆ์
ความหมายอย่างเดียวกับ “ท่าน”
 ล. รูป (ลักษณนามของพระสงฆ์), องค์,  น. ลักษณนามใช้เรียกฤาษี อมนุษย์ หรือ
พระองค์
พวกกายสิทธิ์ เป็นต้น
(Ittaratana, 1975, pp. 19-21)
(The Royal Institute, 2011)
ปรากฏ จากหลักฐานดังกล่าวนี้เองแสดงให้เห็นว่า เมื่อคาว่า “ปู่ครู” สูญไปจากภาษา จึงใช้คาว่า “พระครู” แทน
“ปู่ ครู ” แล้ วในสมั ยสุ โขทั ยซึ่ งหลั กฐานจากพงศาวดารเหนื อที่ ว่ านี้ Prince Tisavarakumarn (1923, p.8)
กล่าวว่า อาจจะเป็นการจัดขึ้นครั้งสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไท) อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยยังตั้งข้อสังเกตว่า คาว่า
“พระครู” ปรากฏใช้ในสมัยสุโขทัยจริงหรือไม่ เนื่องจากในจารึกสุโขทัยที่ผู้วิจัยศึกษาไม่ปรากฏคาว่า “พระครู”
นอกเหนือจากในพงศาวดารเหนือที่กล่าวมานี้ แต่ผู้วิจัยพบว่า “พระครู” มีใช้ในสมัยอยุธยา เพราะปรากฏ
หลั กฐานการใช้ในหลายจารึก ด้านความหมายของคาว่า “พระครู ” ในสมัยสุโขทัยเป็นสมณศักดิ์รองลงมาจาก
พระสังฆราช ต่างจากปัจจุบัน “พระครู” เป็นเพียงสมณศักดิ์ชั้นสัญญาบัตรใช้ประกอบหน้าชื่อ/ราชทินนามซึ่งต่ากว่า
พระราชาคณะ เมื่อพิจารณาความหมายก็อาจจะกล่าวได้ว่ามีความหมายเลวลง เนื่องจากลาดับชั้นของคาลดลงจาก
เดิมที่เป็นสมณศักดิ์ตาแหน่งพระสังฆนายกชั้นรอง กลายมาเป็นเพียงสมณศักดิ์ชั้นสัญญาบัตรต่ากว่าพระราชาคณะ
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สมัยสุโขทัย
ปัจจุบนั
 ส. เป็นคากลางๆ ใช้ได้ทั่วไปโดยไม่
 น. ตัว (ตัวคน) เช่น ตนเป็นที่พึ่งของตน.
จากัดว่าเป็นคนหรือสัตว์ มีความหมาย
(The Royal Institute, 2011)
อย่างเดียวกับคาว่า “เขา” “มัน”
(Ittaratana, 1975, p. 89)
ในสมัยสุโขทัยคาว่า “ตน” พบใช้เป็นทั้งคานาหน้านาม คาลักษณนาม
และคาบุรุษสรรพนามในงานวิจัยนี้พบว่า “ตน” ใช้เป็นคานาหน้าชื่อ/ราชทินนามพระสงฆ์
ปรากฏนาหน้าชื่อ/ราชทินนาม มีความหมายอย่างเดียวกับคาว่า “ท่าน” ตัวอย่างเช่น
(3) พระกฤษณ์นั้น คือตนพระมหาสามีศรีศรัทธาราช จุฬามุนีศรีรัตนลงกาทีปเป็น
เจ้ า คื อ ตนพระรามพระนารายณ์ เทพจยุ ติ หากเที่ ย วในสงสารภพอั นโทล
เกิดไปมาแล
(สท. 2 จารึกวัดศรีชุม ด้านที่ 2 บรรทัดที่ 37-38)
(4) สมเด็จแม่ออกท่าน จึงจักให้นิมนต์ตนสมเด็จพระมหาศรีกิรติ เจ้าเหง้า พุทธางกูร
ดรุ ณพั นลอก ฝู งอริ ยะจากสถาน สถิ ระ คื อพชรบุ รี ศรี ก าแพงเพชร มาสร้ าง
พระอาวาสอาสน์อันดีมีชื่อศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม
(สท. 16 จารึกวัดตาเถรขึงหนัง ด้านที่ 1 บรรทัดที่ 9-12)
ตัวอย่างที่ (3) และ (4) คาว่า “ตน” อ้างถึงพระสงฆ์ ในตัวอย่างที่ (3) อ้างถึง
พระมหาสามีศรีศรัทธาราชจุฬามุนีศรีรัตนลงกาทีปเป็นเจ้า พระสังฆราชสมัยสุโขทัย ส่วนตัวอย่างที่
(4) อ้างถึงสมเด็จพระมหาศรีกิรติพระมหาเถระผู้ใหญ่จากกาแพงเพชร เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบัน
พบว่าในบริบทพระสงฆ์คาว่า “ตน” ได้สูญไปจากบริบทพระสงฆ์แล้วในภาษาไทยกรุงเทพฯ เพราะ
ไม่ใช้เป็นคานาหน้าชื่อ/ราชทินนามพระสงฆ์ และไม่ใช้เป็น คาลักษณนาม (ปัจจุบันใช้ลักษณนามว่า
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รูปหรือองค์)10 แต่เมื่อพิจารณาในบริบททั่วไปพบว่า “ตน” ยังปรากฏใช้ในบริบททั่วไป พจนานุกรม
ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายว่า “น. ตัว (ตัวคน) เช่น ตนเป็นที่พึ่งของตน น.
ลักษณนาม ใช้เรียกฤๅษี อมนุษย์ หรือพวกกายสิทธิ์ เป็นต้น”
1.2.2 สูญศัพท์ในภาษาไทยกรุงเทพ ฯ แต่ยังปรากฏใช้ในภาษาถิ่น
คาอ้างถึงพระสงฆ์ในกลุ่มนี้เ ป็นคาที่ปรากฏใช้ในสมัยสุโขทัย ปัจจุบัน
ค าเหล่ า นี้ ไ ด้ สู ญ ไปจากบริบ ททั่ ว ไป แต่ ยั งคงปรากฏใช้ อ ยู่ ใ นภาษาไทยถิ่ น ต่ า งๆ ซึ่ งยั งมี
ความเกี่ยวข้องกับบริบทพระสงฆ์อยู่ คาอ้างถึงพระสงฆ์ในกลุ่มนี้จึงถือว่าเป็นการสูญศัพท์แต่
เฉพาะบริบททั่วไป คือ ไม่ปรากฏในภาษาไทยกรุงเทพ ฯ อาจเรียกได้ว่าเป็นการสูญศัพท์บางส่วน
เนื่ องจากค าเหล่ านี้ ยั งปรากฏใช้ ในภาษาไทยถิ่ น ซึ่ ง Punnohok (2010, p. 58) เรี ย กว่ า
“การสูญศัพท์พอสันนิษฐานคาได้” ตัวอย่างเช่น
ครูบา
สมัยสุโขทัย
ปัจจุบนั
 น. คาบอกตาแหน่งพระสงฆ์ที่เป็นครูผสู้ ั่ง  น. ครูผสู้ อนกุลบุตร หมายถึง สมภาร, คาใช้
สอนกุลบุตรกุลธิดา
เรียกพระเถระผูเ้ ป็นทีเ่ คารพนับถือ ซึ่งมักจะ
มีอายุ 50 ปีขึ้นไป
(The Royal Institute, 2011)
 สูญศัพท์ในภาษาไทยกรุงเทพ ฯ แต่ยัง
ปรากฏในภาษาไทยถิ่น
 ปรากฏเป็นคาซ้อนว่า “ครูบาอาจารย์”
หรือ “ครูอุปัชฌาย์อาจารย์”
ในสมัยสุโขทัยคาว่า “ครูบา” ปรากฏใช้เป็นคาบอกตาแหน่งพระสงฆ์ผู้ทา
หน้าที่สั่งสอนกุลบุตรกุลธิดาที่มาศึกษาเล่าเรียนในวัด เนื่องจากวัดในสมัยก่อนเป็นศูนย์รวม
10 อย่างไรก็ตาม

หากพิจารณาข้อมูลภาษาไทยถิ่นเหนือในปัจจุบัน เช่น ภาษาเชียงใหม่ จะพบว่าทั้งพระสงฆ์และ
ฆราวาสมีการใช้คาว่า “ตน” (คาว่า “ตน” ออกเสียงว่า “ต๋น” ใน ภาษาไทยถิ่นเหนือปัจจุบัน) เป็นลักษณนาม
ของพระสงฆ์ เช่น “นิมนต์ตุ๊เจ้า 5 ต๋น” (นิมนต์พระสงฆ์ 5 รูป)
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จิ ต ใจและแหล่ งวิ ท ยาการความรู้ต่ า งๆ พระสงฆ์ จ ะท าหน้ า ที่ เ ป็ น ครู จากการศึ ก ษาของ
Ittaratana (1974, p. 123) กล่าวว่า คาว่า “ครูบา” ขุนวิจิตรมาตราได้อธิบายว่า “ครูบา”
ตัดมาจาก “ครูบาธิบาย” ซึ่งเพี้ยนมาจาก “อุปัชฌาย” ตัวอย่างเช่น
(5) มีเจ้าเถรสัทธรรมธารารัตนาจารย์ อัน__กรวมธาตุพรอ___โลกทั้งหลายให้รู้ ___มี
ทั้งพระบาทลักษณ์ใน__ เป็นหิตประโยชน์แก่สงฆ์แล___ทารูปและพระ__ลูกขุน
มนตรีครูบา___ทวยศรีแลคนทั้งหลาย ใครผู้ใด มีใจศรัทธาแลจักมาบูชาบ้างไว้นบ
พระเจดีย์ ๐ และพระบาทลักษณ์นี้ไซร้ เมื่อจักเถิงให้ซ่วยเนื้อ
(สท. 13 จารึกวัดกาแพงงาม ด้านที่ 1 บรรทัดที่ 11-21)
ตัวอย่างที่ (5) คาว่า “ครูบา” ปรากฏใช้เป็นคาบอกตาแหน่งพระสงฆ์ที่
เป็นครูสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดาอาจตัดมาจาก “ครูบาธิบาย” หรือ “ครูอุปัชฌาย์” หรือ “ครูบา
อาจารย์” ก็ได้ ในบริบทภาษาข้างต้นกล่าวถึง การบูชาพระเจดีย์ธาตุและพระบาทลักษณ์
จะต้องชาระล้างร่างกายให้สะอาดเสียก่อน เมื่อเปรียบเทียบกับปัจ จุบัน คาว่า “ครูบา”
สูญไปจากภาษาในบริบททั่วไปแล้ว กล่าวคือ ไม่ปรากฏในภาษาไทยกรุงเทพ ฯ แต่ปรากฏ
ร่ ว มกั บ ค าอื่ นเป็น ค าซ้ อ นว่ า “ครู บ าอาจารย์” ถึ งแม้ “ครู บ า” จะเป็ น ศั พ ท์ ที่ สูญ ไปจาก
ภาษาไทยกรุงเทพฯ แต่ยังปรากฏใช้อยู่ในภาษาไทยถิ่นอื่นๆ โดยเฉพาะภาษาไทยถิ่นเหนือ
และภาษาไทยถิ่นอีสาน ซึ่งเป็นคาอ้างถึงพระสงฆ์เช่นเดียวกับสมัยสุโขทัย แต่ก็มีความหมาย
ต่างกันอย่างน่าสนใจ ดังนี้
ในภาษาไทยถิ่นเหนือ คาว่า “ครูบา” เป็นคาที่มาจากภาษาบาลี สันนิษฐานว่า
มาจากคาว่า “ครุปิ อาจาริโย” หมายถึง เป็นทั้งครูและอาจารย์ กลายเป็น “ครุปา” และเพี้ยน
เป็น “ครูบา” ในที่สุด (Phra Maha Sa-nga Tirasangvaro, 2010, p. 230) ครูบามีใช้มา
ตั้งแต่สมัยล้านนา ตามประเพณีล้านนาถือว่าเป็นตาแหน่งทางสังคมของพระสงฆ์ที่ได้รับการ
ยกย่องอย่างสูง โดยมากจะเป็นพระสงฆ์ที่มีพรรษาสูง หรือได้รับความเคารพนับถือหรื อมี
ผลงานที่เป็นคุณประโยชน์แก่สังคมก็จะใช้ คาว่า “ครูบา” เป็นคานาหน้าชื่อ/ราชทินนามของ
พระภิกษุรูปนั้น พระสงฆ์ทั่วไปไม่มีสิทธิ์แต่งตั้งตนเองเป็นครูบา เพราะการจะได้รับตาแหน่ง
ครูบานั้นจะต้องได้รับการแต่งตั้งอย่างเป็นทางการตามจารีตประเพณี ครูบาจึงเป็นคาเรียก
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พระเถระของล้านนาโดยความนับถือ ซึ่งจะเห็นว่าปัจจุบันก็ยังคงปรากฏใช้โดยทั่วไป เช่น ครู
บาศรีวิชัย ครูบาวงค์ ครูบาคาปาน เป็นต้น
ในภาษาไทยถิ่นอีสาน คาว่า “ครูบา” (ออกเสียง “คูบา”) ต่างจากครูบา
ในภาษาไทยถิ่นเหนืออย่างสิ้นเชิง เพราะเป็นคาที่ใช้เรียกพระสงฆ์ทั่วไปหรือพระสงฆ์ผู้น้อยว่า
“คูบา” หรือ “คูบา..(ตามด้วยชื่อ)” เข้าใจกันว่าศัพท์คานี้ตัดมาจากคาว่า “ครูบาอาจารย์”
หมายถึง พระภิกษุเป็นครูบาอาจารย์ทางธรรมของชาวบ้านหรือเป็นครูผู้ทรงความรู้แขนงใด
แขนงหนึ่งแล้วถ่ายทอดให้แก่เยาวชนหรือประชาชนซึ่งมาขอรับการศึกษาจากพระสงฆ์ภายใน
วัด ดังนั้นจะเห็นว่าในภาษาไทยถิ่นอีสานก็มีคาว่า “ครูบา (คูบา)” ใช้มานานแล้วซึ่งเป็นคนละ
วั ฒ น ธ ร ร ม กั บ ภ า ษ า ไ ท ย ถิ่ น เ ห นื อ ค ว า ม ห ม า ย จึ ง ต่ า ง กั น ดั ง นั้ น “ ค รู บ า ”
จึงสูญศัพท์ในบริบททั่วไปแต่ยังปรากฏใช้ในภาษาไทยถิ่น
1.2.3 สูญศัพท์ในบริบททั่วไป แต่ยังปรากฏในบริบทเฉพาะ
คาอ้างถึงพระสงฆ์ในกลุ่มนี้เป็นคาที่ปรากฏใช้ในสมัยสุ โขทัย ปัจจุบันคา
อ้างถึงเหล่านี้ได้สูญ ไปจากภาษาในบริบททั่วไปแล้ว กล่าวคือ ไม่ใช้อ้างถึงโดยทั่วไป แต่คา
เหล่านี้ยังปรากฏใช้อย่างจากัดในบริบทเฉพาะ โดยเฉพาะเอกสารบางประเภทซึ่งอาจจะเรียก
ได้ว่าเป็นการสูญศัพท์บางส่วน เพราะยังปรากฏใช้อยู่แต่ในวงจากัด ได้แก่คาต่อไปนี้
เจ้ากู
สมัยสุโขทัย
ปัจจุบนั
 น. คาที่ใช้เรียกพระสงฆ์, พระภิกษุ
 น.ท่าน (ใช้เรียกพระที่นับถือ)
(Princess Maha Chakri Sirindhorn
(The Royal Institute, 2011)
Anthropology Centre (SAC.),  สูญศัพท์ในบริบททั่วไป แต่ปรากฏใช้ในข่าว,
2006) บทประพันธ์
คาว่า “เจ้ากู” เป็นคายืมแบบแปล (loan translation; calque) มาจาก
ภาษาเขมรโดยการยืม มโนทัศน์มาจากคาว่า “กมรเตงอัญ” หรือ “กมรตางอัญ”11 หมายถึง
11

“กมรเตงอัญ” หรือ “กมรตางอัญ” มาจาก คาว่า “กมร” เป็นคาเรียกบุคคลผู้เป็นใหญ่ หรือ เจ้า คาว่า
“ตาง, ตาญ หรือ เตง” แปลว่า ผู้แทน, ผู้ที่ทาหน้าที่แทน, ผู้ได้รับมอบอานาจ คาว่า อัญ แปลว่า ฉัน , ข้า, กู
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ผู้เป็นใหญ่ของข้าพเจ้า ในสมัยสุโขทัยเป็นคาอ้างถึงพระสงฆ์ หมายถึง น. คาที่ใช้เรียกพระสงฆ์
, พระภิกษุ ตัวอย่างเช่น
(6) ...และเราจั ก ไว้ อ าวาสธรรมารมณ์ อั น มี ___แก่ ผู้ ใ ดควรเป็ น ฝู ง ภิ ก ษุ ส งฆ์
ทั้งหลาย__ ั งนี้กว่าเจ้ากูมิได้เลย ท่านจึงว่าดังนี้ให้ไว้แก่ __นี้_แกผ_สมกว่า
ทั้งหลายแล__นี้ให้พ___แทนกูอยู่สี่ห้าหกวันกูอยู่นานบ่มิได้จึงให้ไปบอกแก่
มหาธรรมราชาผู้ปู่เถิงสุโขทัย...
(สท. 6 จารึกวัดป่าแดง แผ่นที่ 1 ด้านที่ 1 บรรทัดที่ 23-28)
ตัวอย่างที่ (6) คาว่า “เจ้ากู” อ้างถึงพระมหากัลยาณเถร เจ้าอาวาสวัด
กัลยาวนาวาส (วัดป่าแดง) ในบริบทภาษาข้างต้นกล่าวถึงพระมหากัลยาณเถรอาพาธหนัก
ท่านจึงปรารภกับหมู่สงฆ์ว่าควรให้พระภิกษุ รูปใดมารับตาแหน่งเจ้าอาวาสแทน
(7) ...ท่านมหาธรรมราชาผู้ปู่ จึงเอาผ้าสังฆาฏิอันมหากัลยาณเถร___ดบ่าเรา จึงให้พร
แก่ เราฉั นนี้ จุ่ ง เจ้ ากู __เยิ งเหิ ง อยู่ กระท าศาสนาพระเจ้ า เมื่ อหน้ าจุ่ ง ___
ธรรมารมณ์ทั้งหลายนี้ไว้แก่เจ้ากูก__สิบเอ็ดในปีนั้นแล
(สท. 6 จารึกวัดป่าแดง แผ่นที่ 1 ด้านที่ 1 บรรทัดที่ 28-34)
ตัวอย่างที่ (7) คาว่า “เจ้ากู” อ้างถึงพระบรมครูติโลกดิลกติรัตนศีลคันธ
วนวาสีธรรมกิตติสังฆราชมหาสามีเจ้า เจ้าคณะอรัญวาสีและเจ้าอาวาสวัดกัลยาวนาวาส ใน
บริบทภาษาข้างต้นกล่าวถึงเหตุการณ์หลังปลงศพพระมหากัลยาณเถรแล้ว พระมหาธรรม
ราชาจึงสถาปนาแต่งตั้งให้พระบรมครู ติโลกดิลกฯ เป็นเจ้าอาวาสแทน เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปัจจุบัน คาว่า “เจ้ากู” สูญศัพท์แล้วในบริบททั่วไป แต่ปรากฏใช้อย่า งจากัดในเอกสารบาง
ประเภท พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายว่า น.ท่าน (ใช้เรียก
พระที่นับถือ) สอดคล้องกับ Phra Dhamma Kittiwong (2008, p. 180) ให้ความหมายว่า
สาหรับฐานันดรศักดิ์ที่ใช้กับพระสงฆ์ใช้ว่า “บพิตรกมรเตงสงฆ์ ” พบในจารึกนครวัด ( Chutma, 2002,
pp. 18-19)
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“เจ้ากู” แปลว่า ท่าน, คุณ เป็นคาโบราณปัจจุบันไม่นิยมใช้แล้ว ใช้เป็นคาแทนหรือคาเรียก
พระภิกษุที่เคารพนับถือหรือสนิทคุ้นเคย ปกติผู้มียศศักดิ์ทางบ้านเมืองเรียกภิกษุทั้งหลาย เช่น
“วันนี้เจ้ากูไม่ไปไหนหรือ หมายความว่า วันนี้ท่านไม่ไปไหนหรือ คาว่า “เจ้ากู” นี้เป็นคาสุภาพ
และใช้ด้วยความเคารพนับถือ อ่อนน้อม มิได้เป็นคาหยาบคายหรือใช้ด้วยความดูถูกดูแคลน”
ผู้วิจัยพบว่า คาว่า “เจ้ากู” ในปัจจุบันพบใช้อย่างจากัดในเอกสารบางประเภท
โดยเฉพาะหนังสือพิมพ์หรือข่าว โดยส่วนมากมักจะเป็นภาษาพูด เช่น “กังขาภาพ เจ้ากู ไม่อยู่วัด”
นอกจากนี้ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่า คาว่า “เจ้ากู” ถูกนาไปใช้ในความหมายด้านลบในหนังสือพิมพ์ เช่น
“4 เจ้ากู ปลีกวิเวกจากวัดเข้าบ้าน ตั้งวงจั่วไพ่ อัปยาบ้า !”
มุด / นิสัยมุต
สมัยสุโขทัย
ปัจจุบนั
 น. ตรงกับบาลีว่า นิสฺสยมุตฺตก แปลว่าผู้  สูญศัพท์ในบริบททั่วไป
พ้ น จากนิ ส สั ย ได้ แ ก่ พระภิ ก ษุ ผู้ ศึ ก ษา  พบใช้ในเอกสารทางพระพุทธศาสนา เช่น
อบรมดีแล้ว และมีพรรษา 5 และไม่ต้อง หนังสือธรรมะ หนังสือวินัยมุข ฯลฯ
ถือนิสสัยจากอุปัชฌาย์อาจารย์ต่อไป
(ยอร์ช เซเดส์)
(SAC., 2006)
(“Prachum sila charưk phak thi
pæt charưk sukhothai,” 2005)
คาว่า “มุด” หรือ “นิสัยมุต” ตรงกับคาในภาษาบาลีว่า “นิสฺสยมุตฺตก”
(นิสัยมุตกะ) หมายถึง ผู้พ้นจากนิสสัย12 ได้แก่ พระภิกษุผู้ศึกษาอบรมดีแล้ว มีพรรษา 5 ขึ้น
ไป และไม่ต้องถือนิสสัยจากอุปัชฌาย์อาจารย์อีกต่อไป ตัวอย่างเช่น
(8) ...มีพิหารอันใหญ่ มีพิหารอันราม มีปู่ครู นิสัยมุต มีเถร มีมหาเถร..
(สท. 1 จารึกพ่อขุนรามคาแหง ด้านที่ 2 บรรทัดที่ 26-27)
12

นิสสั ย หมายถึ ง น. ที่พึ่ง , ที่พัก พิง , ที่อ าศัย , เช่น ขอนิสัย ในการอุ ป สมบท. (ป. นิสฺสย). (The Royal
Institute, 2011)
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ตัวอย่างที่ (8) คาว่า “นิสัยมุต” ปรากฏใช้อ้างถึงพระสงฆ์ที่มีพรรษา 5
และไม่ต้องถือนิสสัย 13จากอุปัชฌาย์อาจารย์ อีกแล้ว ในบริบทภาษาข้างต้นกล่าวว่ามีวิหาร
ขนาดใหญ่ ขนาดกลาง มี ปู่ ค รู (พระสั งฆนายก) นิ สั ยมุ ต (พระภิ กษุ พรรษา 5) พระเถระ
(พระภิกษุพรรษา 10 ขึ้นไป) พระมหาเถระ (พระภิกษุพรรษา 20 ขึ้นไป)
(9) พระปิฎกไตรอาจเบรียน ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายให้___มุดเป็นเถรมหาเถรอัน___ใ__
หลายประการหนักหนา
(กพ. 1 จารึกนครชุม ด้านที่ 1 บรรทัดที่ 74-75)
ตั ว อย่ า งที่ (9) ค าว่ า “มุ ด ” สั น นิ ษ ฐานว่า ตัดมาจาก “นิ สั ย มุตก์ ” ใน
บริบทภาษากล่าวถึงพระไตรปิฎกอาจสอนภิกษุทั้งหลายให้..พระนิสัยมุตกลายเป็นพระเถระ
พระเถระกลายเป็นพระมหาเถระ เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบันจะพบว่า คาว่า “นิสัยมุตก์”
เป็นศัพท์เฉพาะที่ใช้อ้างถึงพระสงฆ์ซึ่งเข้าใจความหมายได้ยาก เพราะเป็นคาที่ไม่ปรากฏใช้ใน
บริ บ ททั่ ว ไป แต่ เ ป็ น ค าศั พ ท์ ที่ ป รากฏใช้ ใ นบริ บ ทเฉพาะ โดยเฉพาะเอกสารทาง
พระพุทธศาสนา เช่น หนังสือธรรมะ หนังสือวินัยมุข เป็นต้น
2. การเปลี่ยนแปลงด้านความหมาย (semantic change)14
คาอ้างถึงพระสงฆ์บางคามีรูปศัพท์เหมือนกับปัจจุบัน แต่ใช้ในความหมายต่างกัน
กล่าวคือ คาบางคาในสมัยสุโขทัยใช้ในความหมายกว้างกว่าปัจจุบัน ในขณะที่คาบางคาใน
สมัยสุโขทัยมีความหมายแคบกว่าปัจจุบัน หรือคาบางคาในสมัยสุโขทัยใช้ในความหมายตรง
ข้ามกับปัจจุบัน นอกจากนี้มิติทางความหมายอีกมิติหนึ่งคือ การที่คาในสมัยสุโขทัย บางคามี
13

นิสสัย แปลว่า ที่พักพิง, ที่พึ่ง, ที่อาศัย ใช้ว่า นิสัย ก็ได้ พระวินัยกาหนดว่าภิกษุผู้มีพรรษายังไม่ครบ 5
จะต้อง ถือนิสสัย คือ อยู่ในความปกครองดูแลของพระอุปัชฌาย์อาจารย์ หากมีพรรษาพ้น 5 ไปแล้วไม่ต้องถือ
นิสสัย เรียกว่า “นิสสัยมุตตกะ” (ผู้พันนิสสัยแล้ว) (Phra Dhamma Kittiwong, 2008)
14 การเปลี่ยนแปลงด้านความหมาย มีข้อสังเกตบางประการที่น่าสนใจ คือ การเปลี่ยนแปลงด้านความหมาย
ในงานวิจัยนี้ พบว่า คาอ้างถึงพระสงฆ์ 1 คาอาจมีการเปลี่ยนแปลงความหมายมากกว่า 1 ลักษณะ ซึ่งสะท้อน
ให้เห็นว่าคาอ้างถึงพระสงฆ์ไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่ างไม่ตรงไปตรงมาและมีความซับซ้อน ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
อธิบายมิติการเปลี่ยนแปลงความหมายของคาอ้างถึงพระสงฆ์ทุกลักษณะที่ปรากฏใน 1 คา
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ความหมายกลางๆ แต่ปัจจุบันมีความหมายดีขึ้น หรือคาบางคามีความหมายกลางๆ หรือมี
ความหมายดี แต่ปัจจุบันมีความหมายเลวลง มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
2.1 ความหมายแคบเข้า
ความหมายแคบเข้า หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความหมายของคาอ้างถึงพระสงฆ์
ไทยสมัยสุโขทัยซึ่งเดิมมีหลายความหมาย แต่ปัจจุบันมีความหมายลดลง หรือคาอ้างถึงพระสงฆ์ใน
สมัยสุโขทัยเดิมเคยมีความหมายกว้างใช้ในบริบททั่วไป แต่ปัจจุบันมีความหมายเฉพาะเจาะจงขึ้น
หรือใช้ในบริบทที่เฉพาะเจาะจงเท่านั้น ตัวอย่างเช่น
สังฆราช /สังฆราชา
สมัยสุโขทัย
 น. ตาแหน่งพระมหาเถระผู้เป็นใหญ่ใน
หมู่สงฆ์ ในสมัยสุโขทัยมีหลายพระองค์

ปัจจุบนั
 น.ตาแหน่งพระมหาเถระผูเ้ ป็นใหญ่สูงสุด
ในสังฆมณฑล
(The Royal Institute, 2011)
 มีพระองค์เดียวเป็นสกลมหาสังฆปรินายก

คาว่า “สังฆราช /สังฆราชา” ในสมัยสุโขทัยเป็นคาบอกตาแหน่งพระสงฆ์ผู้
เป็นใหญ่ในหมู่สงฆ์หรือเป็นประมุขแห่งคณะสงฆ์ ในสมัยสุโขทัยมีหลายพระองค์15 ปรากฏ
เป็นคาลงท้ายราชทินนามแสดงตาแหน่ง หรือ ปรากฏเป็นคานาหน้าชื่อ/ราชทินนามแสดง
ตาแหน่งก็ได้ ตัวอย่างเช่น
(10) สารนี้พระบรมครูติโลกดิลกติรัตนศีลคันธวนวาสีธรรมกิตติสังฆราช มหาสวามี
เจ้า มีพุทธฎีกาดังนี้
(สท. 6 จารึกวัดป่าแดง แผ่นที่ 1 ด้านที่ 1 บรรทัดที่ 1-3)

15 รวมไปถึ งพระสังฆราชหัวเมืองใหญ่ด้วย

เนื่องจากการปกครองพระสงฆ์ในสมัยสุโขทัยแบ่งการปกครอง
ออกเป็นฝ่ายคามวาสีและอรัญวาสี แต่ละฝ่ายมีพระสังฆราชปกครองแยกจากกัน
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ตัวอย่างที่ (10) คาว่า “สังฆราช” ปรากฏใช้เป็นคาลงท้ายราชทินนามแสดง
ต าแหน่ งของพระมหาเถระผู้เ ป็น ใหญ่ใ นหมู่ สงฆ์ ในบริ บ ทภาษาข้ างต้ น กล่ าวถึ งพระบรม
ครูติโลกดิลกติรัตนศีลคันธวนวาสีธรรมกิตติสงั ฆราชมหาสวามีเจ้า พระสังฆราชฝ่ายอรัญวาสีมี
คาสั่งให้เขียนขึ้น ซึ่งพระบรมครูติโลกดิลกฯ ดารงตาแหน่งพระสังฆราช ในช่วงเวลาเดียวกับ
พระสังฆราชฝ่ายคามวาสีอีกพระองค์หนึ่ง นามว่า สังฆราชญาณรุจีมหาเถร16 ดังนั้นจะเห็นว่า
ในสมัยสุโขทัยมีพระสังฆราชหลายพระองค์แบ่งอานาจการปกครองตามฝ่ายเป็นฝ่ายคามวาสี
และอรัญวาสี แต่ปัจจุบันพระสังฆราชมีพระองค์เดียว จึงมีความหมายแคบเข้า
(11) เบื้องสงฆ์ทั้งหลายหนคามวาสี อันมีประธานคือสังฆราชญาณรุจมี หาเถรกับ
ไตรปิฎกมหาเถร พุทธวังศเถร มหาอาริพงศเถร บาญาณคันธิก บาสวรเทพ
บาราหุล..
(สท. 8 จารึกวัดป่าแดง แผ่นที่ 3 ด้านที่ 1 บรรทัดที่ 11-14)
ตัวอย่างที่ (11) คาว่า “สังฆราช” ปรากฏใช้เป็นคานาหน้าชื่อ/ราชทินนาม
แสดงต าแหน่ ง ของพระมหาเถระผู้ เ ป็ น ใหญ่ ใ นหมู่ ส งฆ์ ในบริ บ ทภาษาข้ า งต้ น กล่ า วถึ ง
พระสังฆราชญาณรุจีมหาเถร พระสังฆราชฝ่ายคามวาสีซึ่งดารงตาแหน่งในคราวเดียวกันกับ
พระบรมครูติโลกดิลกติรัตนศีลคันธวนวาสีธรรมกิตติสังฆราช มหาสวามีเจ้า พระสังฆราชฝ่าย
อรัญวาสี ดังตัวอย่างที่ (10) ส่วนในปัจจุบันใช้ตรงกับคาว่า “สังฆราช” พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายว่า “น. ตาแหน่งพระมหาเถระผู้เป็นใหญ่สูงสุด
ในสังฆมณฑล” ในปัจจุบันมีพระองค์เดียวเป็นสกลมหาสังฆปริ นายก ทาหน้าที่ปกครอง
พระสงฆ์ทั้งฝ่ายมหานิกายธรรมยุติกนิกาย จีนนิกายและอนัมนิกาย17
การเปลี่ยนแปลงทางความหมายของคาว่า “สังฆราช” เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปัจจุบันพบว่า มีความแตกต่างในแง่บริบทการใช้ ในสมัยสุโขทัยใช้แก่พระสังฆราชได้หลาย
พระองค์ หรือใช้ในบริบทกว้างกว่า แต่ในปัจจุบันใช้อย่างเฉพาะเจาะจงแก่ พระสังฆราช
พระองค์เดียวเท่านั้น ด้วยเหตุที่ว่าการปกครองของพระสงฆ์ในสมัยสุโขทัยกับ ปัจจุบันมีความ
16

จารึกวัดป่าแดง (แผ่นที่ 3) ด้านที่ 1 บรรทัดที่ 12-13
คณะสงฆ์จีนนิกายเป็นคณะสงฆ์นิกายมหายานของชาวไทยเชื้อสายจีน และอนัมนิกายเป็นคณะสงฆ์นิกาย
มหายานในประเทศไทยซึ่งสืบเชื้อสายมาจากประเทศเวียดนาม ทั้ง 2 นิกายนี้ขึ้นตรงต่อสมเด็จพระสังฆราช
17
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แตกต่างกัน ปัจจุบันแบ่งเป็นการปกครองเป็นมหานิกายและธรรมยุติกนิกาย ทั้งสองนิกายมี
สมเด็จพระสังฆราชปกครองเพียงพระองค์เดียว พระสังฆราชจะทาหน้าที่ปกครองทั้งฝ่าย
มหานิกายและธรรมยุติกนิกาย ซึ่งสมเด็จพระสังฆราชในปัจจุบันพระมหากษัตริย์จะทรง
แต่งตั้งจากสมเด็จพระราชาคณะองค์ใดองค์หนึ่งจากฝ่ายมหานิกายหรือธรรมยุติกายก็ได้ ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กับพระบรมราชวินิจฉัย18
สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
สมัยสุโขทัย
 น. สมณศักดิ์ของพระสังฆราชในสมัย
สุโขทัย

ปัจจุบนั
 น. สมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชที่
เป็นพระอนุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมราชวงศ์
ขึ้นไป

คาว่า “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า” ในสมัยสุโขทัยเป็นคาบอกสมณศักดิ์ตาแหน่ง
พระสังฆราชสามัญชน ไม่ใช่พระราชวงศ์ก็ได้ ปัจจุบันใช้แก่ พระสังฆราชที่เป็นพระราชวงศ์
เท่านั้น ตัวอย่างเช่น
(12) เมื่อนายพันเทพรักษากัลปนาอีแก้วและหล่อน้าทักษิโณทกต่อหน้าพระสงฆ์
ทั้งหลายหมายเป็นประธาน คือสมเด็จพระสังฆราชเจ้า และมหาพรหมรัตน์
และมหาวิลาส มหาเถรราหุลเทพวันนวาสี_____ปรัชญา และมหาปรัชญาเทพ
อันอยู่ในอา ___ สัปบุรุษทั้งหลายหมายเป็นอาทิ
(สท. 12 จารึกวัดพระเสด็จ ด้านที่ 3 บรรทัดที่ 14-20)
18

นอกจากนี้ การที่คาว่า “สังฆราช” มีความหมายแคบเข้า ผู้วิจัยมีความเห็นว่าอาจมีความเกี่ยวข้องกับ
แนวคิดเรื่อง “สกลมหาสังฆปริณายก” จะเห็นว่าพระสังฆราชในสมัยสุโขทัยมีหลายพระองค์ ทั้งฝ่ายคามวาสี
และอรัญวาสี พระสังฆราชแต่ละฝ่ายจะมีอานาจปกครองในฝ่ายของตนเท่านั้น แต่ละฝ่ายเป็นอิสระต่อกัน
ส่วนในสมัยรัตนโกสินทร์พบว่าพระสังฆราชจะใช้คาลงท้ายหรือคาแสดงตาแหน่งว่า “มหาสังฆปรินายก”
หรือ “มหาสังฆนายก” ซึ่งแสดงถึงความเป็นผู้นาสงฆ์เฉพาะคณะ (เจ้าคณะ) หรือฝ่ายของตนเท่านั้น ภายหลัง
จึงใช้ว่า “สกลมหาสังฆปริณายก” หมายถึง ผู้นาพระสงฆ์หมู่ใหญ่ทั้งปวง หรือประมุขแห่งคณะสงฆ์ทั้งปวง ใน
สมัยพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า
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ตั วอย่ างที่ (12) ค าว่ า “สมเด็ จพระสั งฆราชเจ้ า” เป็ นค าบอกสมณศั กดิ์ ของ
พระสังฆราช ในบริบทภาษาข้างต้นกล่าวถึงนายพันเทพรักษากัลปนาอีแก้วให้เป็นข้าพระ แล้วจึง
กรวดน้าต่อหน้าพระสงฆ์อันมีสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเป็นประธาน ในที่นี้สันนิษฐานว่าอ้างถึง
สมเด็จพระสังฆราชจุฑามณี ศรีสังฆปรินายก สธรรมดิลกบรมเวธาจารีย์บพิตร ซึ่งปรากฏพระนาม
ในจารึกหลักเดียวกัน19 เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบัน คาว่า “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า” เป็นคาบอก
สมณศักดิ์ของสมเด็จพระสังฆราชที่เป็นพระอนุวงศ์ตั้งแต่ชั้นหม่อมราชวงศ์ขึ้นไป เมื่อพิจารณาการ
เปลี่ยนแปลงทางความหมายพบว่า มีความหมายแคบเข้า กล่าวคือ ในสมัยสุโขทัยใช้อ้างถึงสมเด็จ
พระสังฆราชโดยทั่วไปซึ่งไม่ใช่พระราชวงศ์ก็ได้ บริบทการใช้จึงกว้างกว่า แต่ในปัจจุบันบริบทการ
ใช้แคบลง เนื่องจากความหมายมีความเฉพาะเจาะจงใช้เฉพาะแก่พระสังฆราชที่เป็นพระราชวงศ์
ชั้นหม่อมราชวงศ์ขึ้นไป เรียกว่า “สมเด็จพระสังฆราชเจ้า” หากเป็นพระราชวงศ์ชั้นพระองค์เจ้า
ขึ้นไปจะเรียกว่า “สมเด็จพระมหาสมณเจ้า”
2.2 ความหมายกว้างออก
ความหมายกว้างออก หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความหมายของคาอ้างถึง
พระสงฆ์ไทยสมัยสุโขทัยซึ่งเดิมมีความหมายเดียว แต่ปัจจุบันเปลี่ยนไปมีความหมายเพิ่มขึ้น
หรือคาอ้างถึงพระสงฆ์ในสมัยสุโขทัยเดิมเคยมีความหมายเฉพาะเจาะจง แต่ปัจจุบันเปลี่ยนไป
มีความหมายทั่วไปมากขึ้น ตัวอย่างเช่น
ราชบัณฑิต
สมัยสุโขทัย
ปัจจุบนั
 น. พระสงฆ์ที่เป็นนักปราชญ์มคี วามรู้ทาง  น. นักปราชญ์หลวงมีความรู้ทางภาษา
ภาษาบาลี
บาลี
(The Royal Institute, 2011)
 น. คฤหัสถ์ที่เป็นกวีราชสานักที่มีความรู้  น. สมาชิกองค์การวิทยาการของรัฐที่
ทางภาษาบาลี
เรียกว่า ราชบัณฑิตยสถาน.
(The Royal Institute, 2011)
19

จารึกวัดพระเสด็จ ด้านที่ 2 บรรทัดที่ 4-14
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คาว่า “ราชบัณฑิต” ในสมัยสุโขทัยเป็นคาบอกตาแหน่งของพระภิกษุที่เป็น
นักปราชญ์มีความรู้ทางภาษาบาลี มักปรากฏต่อท้ายชื่อ/ราชทินนาม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(13) ชื่อบา__ไตรย __กับอาจารย์ผู้ทรงไตรปิฎก __ สงฆ์ทรงธรรมอันใส _ มลคล _
ธรรม__วนวาสด้วยศีลวัตร์ ธรรม __ ปรีติปราโมทย์ชอื่ อินทโฆรสราชบัณฑิต ท่าน
ประดิสถาพระเจดีย์ _ นายภ_ผู้หนึ่งชื่อบาสารัชตะ ผู้หนึ่งชื่อ บาไปรียะ
(สท. 59 จารึกวัดบูรพาราม ด้านที่ 1 บรรทัดที่ 26-29)
ตัวอย่างที่ (13) คาว่า “ราชบัณฑิต” ปรากฏใช้เป็นคาลงท้ายชื่อ/ราชทินนาม
แสดงต าแหน่ งพระสงฆ์ ที่ เ ป็ น นั ก ปราชญ์ มี ค วามรู้ ท างภาษาบาลี ในบริ บ ทภาษาข้ า งต้ น
กล่าวถึงพระอินทโฆรส ได้รับการสถาปนาให้เป็นพระปาลีติสสะ (ผู้สาธยายพระบาลี)
(14) ท่านจึงลาดับปิฎกไตรถ้วนสารับกับธรรมกถึก20สององค์ องค์หนึ่งชื่อเจ้าญาณวังส
ราชบัณฑิต องค์หนึ่งชื่อเจ้าศรีวัง
(สท. 26 จารึกวัดอโสการาม ด้านที่ 1 บรรทัดที่ 14-16)
ตัวอย่างที่ (14) คาว่า “ราชบัณฑิต” ปรากฏใช้เป็นคาลงท้ายชื่อ/ราชทินนามแสดง
ตาแหน่ง ในบริบทภาษาข้างต้นกล่าวถึงสมเด็จพระราชเทพีศรีจุฬาลักษณ์ ทรงจัดพระไตรปิฎก
ครบสารับแด่พระธรรมกถึก 2 องค์ คือ เจ้าญาณวังสราชบัณฑิต และเจ้าศรีวัง เมื่อเปรียบเทียบกับ
ปัจจุบัน พบว่ามีความหมายกว้างออก กล่าวคือ ความหมายแรก ในสมัยสุโขทัย หมายถึง พระสงฆ์
ที่มีความรู้ทางภาษาบาลีมีความหมายอย่างเฉพาะเจาะจงว่าเป็นพระสงฆ์ และใช้รวมทั้งคฤหัสถ์ที่
เป็นกวีราชสานักทีม่ ีความรู้ภาษาบาลีเป็นกวีราชบัณฑิตด้วย แต่ในปัจจุบันเปลี่ยนไปมีความหมาย
กว้างออก คือ ไม่ระบุอย่างเฉพาะเจาะจงว่าจะเป็นพระสงฆ์หรือคฤหัสถ์ แต่หมายถึงนักปราชญ์
หลวงที่เป็นอาจจะเป็นพระสงฆ์หรือคฤหัสถ์ก็ได้ ส่วนความหมายที่หมายถึงคฤหัสถ์ก็ไม่ได้เจาะจง
ว่าเป็นกวีแต่ประการใด

20

ธรรมกถึก หมายถึง น. เรียกพระที่เป็นนักเทศน์ผู้แสดงธรรม ว่า พระธรรมกถึก. (ป. ธมฺมกถิก).
(The Royal Institute, 2011)
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ส่วนความหมายที่สอง ในสมัยสุ โขทัยหมายถึงคฤหัสถ์ที่เป็นกวีราชสานักที่มี
ความรู้ทางภาษาบาลี เป็นความหมายที่เฉพาะเจาะจงว่าต้องมีความรู้ด้านภาษาบาลี แต่ใน
ปัจจุบันมีความหมายกว้างออก ขยายบริบทหรือขอบเขตการใช้กว้างกว่า กล่าวคือ ในปัจจุบัน
หมายถึง สมาชิกองค์การวิทยาการของรัฐที่เรียกว่า “ราชบัณฑิตยสถาน” ซึ่งไม่ได้ระบุหรือ
เฉพาะเจาะจงว่ามีความรู้ภาษาบาลีเท่านั้น แต่รวมไปถึงวิทยาการศาสตร์อื่นๆ ด้วย ก็เรียกว่า
“ราชบั ณ ฑิ ต ” เช่ น กั น ความหมายนี้ เ ป็ น ความหมายใหม่ ใ นปั จ จุ บั น เนื่ อ งจากสาเหตุ ที่
เกี่ ย วข้ อ งกั บ สถาบัน ทางสังคมที่เ ปลี่ ยนแปลงไป และความเจริญ ก้ า วหน้ าทางวิ ทยาการ
สมั ย ใหม่ ที่ มี ศ าสตร์ ต่ า งๆ เกิ ด ขึ้ น จ านวนมาก จึ ง เกิ ด การก่ อ ตั้ ง หน่ ว ยงานที่ มี ชื่ อ ว่ า
“ราชบัณฑิตยสถาน” อันเป็นแหล่งรวมนักวิชาการระดั บสูงซึ่งประกอบไปด้วยราชบัณฑิตผู้
ทรงความรู้ในศาสตร์ต่างๆ อย่างมากมาย ทาให้ความหมายของคาว่า “ราชบัณฑิต” ในปัจจุบัน
มีความหมายกว้างออก ซึ่งขยายบริบทการใช้กว้างกว่าในสมัยสุโขทัย
สมเด็จพระ/เสด็จพระ
สมัยสุโขทัย
 น. คานาหน้าชื่อ/ราชทินนามแสดงสมณ
ศักดิ์ของพระสังฆราช
 น. คานาหน้าชื่อฐานันดรศักดิ์ของ
พระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชชนนี
สมเด็จพระราชินี

ปัจจุบนั
 น. ยศหรือบรรดาศักดิ์อย่างสูงของเจ้านาย
ขุนนาง และพระสงฆ์ ใช้นาหน้าชื่อ
ฐานันดรศักดิ์โดยกาเนิดหรือได้รับแต่งตั้ง
เช่น สมเด็จพระราชินี สมเด็จเจ้าฟ้า
สมเด็จเจ้าพระยา สมเด็จพระราชาคณะ
(The Royal Institute, 2011)

คาว่า “สมเด็จพระ” เป็นคานาหน้าชื่อ/ราชทินนามแสดงสมณศักดิ์ ในสมัย
สุโขทัยใช้เป็นคานาหน้าชื่อของพระสงฆ์ พระมหากษัตริย์ และเชื้อพระวงศ์ ตัวอย่างเช่น
(15) ด้วยพุทธฎีกาสมเด็จพระคุรุจุฬามุณีศรีสังฆราชสังฆปรินายกดิลกรัตน มหาสวามี
บรมราชา จารึกพระสุพรรณบัฏแด่พระมหาเถรนามว่าปริยทัศศี ศรีสารีบุตร
(กท. 56 จารึกพระพุทธฎีกาสมเด็จพระคุรุจุฬามุณีศรีสังฆราช
ด้านที่ 1 บรรทัดที่ 3-4)
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ตัวอย่างที่ (15) คาว่า “สมเด็จพระ” ปรากฏใช้เป็นคานาหน้าชื่อ/ราชทินนามแสดง
สมณศักดิ์พระสังฆราช ในบริบทภาษาข้างต้นกล่าวถึงสมเด็จพระคุรุจุฬามุณีศรีสังฆราชสังฆปริ
นายกดิลกรัตน มหาสวามีบรมราชา สมเด็จพระสังฆราชสมัยสุโขทัย จารึกสุพรรณบัฏแก่พระมหา
เถรสารีบุตร มีนามในสุพรรณบัฏว่า “ปริยทัศศี ศรีสารีบุตร”
(16) เสด็จพ่อพระยาสอยเสวยราชย์ ในบุรีศรี กาแพงเพชร เสด็จฤกษ์ (บูรพคุณิ
นักษัตร) ได้ขึ้นราชาอาสน์อภิรมย์ สม กอรปคลามาสู่ อยู่เสยมโนรมย์สอดสม
เสพย์ควรเทพชุมสนุก ปลุกใจเติ น ตื่น คลื่นประติรพ [ประ]ดา ปิยวาจารักยา
คาเรจนา คหคือนรบดีราชอาจหรรษาจิตใจแว่น แกว่นสาธรบวรเผิ ___ดัพัด
ใจบาปปราบ__สรรพสากรรจ์ด้วยกายมโนพจีปรีดีใสสุทธิ์ลาอุด ซึ่ง เสด็จพระ
มหามุนีรัตนโมลีเป็นเจ้า จรเต้าคาไหน บันดาลจิตใสศรีอดิเรก อเนกจินดา
ตั้งใจศรัทธากอรปด้วย __ขึ้นในสุพรรณบัฏ
(กพ. 5 จารึกลานเงินเสด็จพ่อพระยาสอย ด้านที่ 1 บรรทัดที่ 2 ด้านที่ 2 บรรทัดที่ 2)
ตัวอย่างที่ (16) คาว่า “สมเด็จพระ” ปรากฏใช้เป็นคานาหน้ าชื่อ/ราชทินนาม
แสดงสมณศักดิ์พระสังฆราช ในบริบทภาษาข้างต้น กล่าวถึงเสด็จพ่อพระยาสอยและการเสด็จขึ้น
ครองราชย์ โดยกล่าวถึงเสด็จพระมหามุนีรัตนโมลีเป็นเจ้า ประธานในการประดิษฐานผอบพระ
รัตนธาตุที่เมืองกาแพงเพชร เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจุบัน คาว่า “สมเด็จพระ” มีความหมายกว้าง
ออก เนื่องจากในสมัยสุโขทัยใช้อย่างเฉพาะเจาะจงกับบุคคลชั้นสูง โดยเฉพาะพระมหากษัตริย์
สมเด็จพระราชชนนี สมเด็จพระราชินี และสมเด็จพระสังฆราชเท่านั้น แต่ปัจจุบันมีการขยาย
ขอบเขตการใช้แก่ฐานันดรศักดิ์โดยกาเนิดหรือได้รับแต่งตั้ง เช่น สมเด็จเจ้าฟ้า สมเด็จเจ้าพระยา
และมีการขยายขอบเขตใช้ แก่พระสงฆ์ตาแหน่งอื่นนอกจากพระสั งฆราช คือ ใช้แก่สมเด็จ
พระราชาคณะ เช่น สมเด็จพระพุฒาจารย์ สมเด็จพระวันรัต สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ฯลฯ
ดังนั้นคาว่า “สมเด็จพระ” จึงมีความหมายกว้างออก เนื่องจากบริบทการใช้กว้างขึ้น
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2.3 ความหมายย้ายที่
ความหมายย้ า ยที่ หมายถึ ง การเปลี่ ย นแปลงความหมายของค าอ้ า งถึ ง
พระสงฆ์ไทยสมัยสุโขทัยซึ่งเดิมมีความหมายอย่างหนึ่ง แต่ปัจจุบันเปลี่ยนไปมีความหมายเป็น
อย่างอื่น ตัวอย่างเช่น
พระเจ้า
สมัยสุโขทัย
ปัจจุบนั
 น. พระพุทธเจ้า
 น. พระพุทธเจ้า เช่น พระเจ้าห้า
(จารึกนายศรีโยธาออกบวช, จารึกวัด
พระองค์, พระพุทธรูป เช่น ทุกแห่งห้อง
ช้างล้อม)
พระเจ้า นั่งเนือง (กาสรวล), เทพผู้เป็น
ใหญ่
 น. พระพุทธรูป
(จารึกฐานพระพุทธรูปผ้าขาวทอง, จารึก  น. คานาหน้าพระมหากษัตริย์และ
วัดหินตั้ง)
เจ้านาย เช่น พระเจ้ากรุงธนบุรี พระเจ้า
ลูกเธอ
 น. พระสงฆ์
(The Royal Institute, 2011)
(จารึกฐานพระพุทธรูปนายทิตไส ฯลฯ)
 น. พระผู้เป็นใหญ่สูงสุดตามความเชื่อของ
บางศาสนา
คาว่า “พระเจ้า” เป็นคาอ้างถึงที่ปรากฏในจารึกสมัยสุโขทัยเป็นจานวนมาก
ในสมัยสุโขทัยคาว่า “พระเจ้า” เป็นคาหลายความหมาย (polyseme) จากข้อมูลในสมัย
สุโขทัยพบว่า “พระเจ้า” มี 3 ความหมาย ได้แก่ พระพุทธเจ้า หรือ พระพุทธรูป หรือพระสงฆ์
ในที่นี้จะยกตัวอย่างเฉพาะคาอ้างถึงพระสงฆ์ ตัวอย่างเช่น
(17) ศาสนาได้ 1965 ปี 5 เดือน พระเป็นเจ้านี้ ข้าพระผู้ชื่อนายทิตไส หากกระทา
ด้วยศรัทธา ปรารถนาโพธิสมภารอันดีมีลูกหญิงผู้หนึ่งชื่อนางทองแก้ว ไว้เป็น
ข้าแต่งถือจังหันพระเจ้าให้สืบพงศาไป
(กท. องค์ที่ 15 จารึกฐานพระพุทธรูปนายทิตไส ด้านที่ 1 บรรทัดที่ 1)
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ตัวอย่างที่ (17) คาว่า “พระเจ้า” หมายถึง พระสงฆ์21 ในบริบทภาษาข้างต้น
กล่าวถึง นายทิตไสผู้เป็น ข้าพระ กัลปนานางทองแก้วไว้เป็นข้าพระถือจังหันพระสงฆ์
เมื่อพิจารณาความหมายในปัจจุบันพบว่า “พระเจ้า” มีความหมายย้ายที่ ใน
สมัยสุโขทัยใช้เป็นคาอ้างถึงพระสงฆ์ แต่ปัจจุบันมีความหมายเป็นอย่างอื่นซึ่งไม่เกี่ยวข้องกับ
ความหมายเดิม กล่าวคือ “พระเจ้า” ที่คนไทยคุ้นเคยและนึกถึง คือ พระผู้เป็นใหญ่สูงสุดตาม
ความเชื่ อ ของบางศาสนา เช่ น ศาสนาอิ ส ลาม หรื อ ศาสนาคริ ส ต์ มากกว่ า พระเจ้ า ใน
พระพุทธศาสนา นอกจากนี้ถึงแม้ว่าความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานยังคง
เก็บความหมายของคาว่า “พระเจ้า” ว่าหมายถึงพระพุทธเจ้าอยู่ แต่ก็เป็นความหมายทีส่ ญ
ู ไป
แล้ว เนื่องจากความเชื่อทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่าไม่มีพระเจ้า เพราะเป็นศาสนาอเทวนิยม
2.4 ความหมายดีขึ้น
ความหมายดีขึ้น หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความหมายของคาอ้างถึงพระสงฆ์
ไทยสมัยสุโขทัยซึ่งเดิมมีความหมายในทางลบหรือมีความหมายกลางๆ แต่ปัจจุบันเปลี่ยนไปมี
ความหมายดีขึ้น หรือการที่คา มีศักดิ์ของคาสูงขึ้น ตัวอย่างเช่น
บรมครู
สมัยสุโขทัย
ปัจจุบนั
 น. พระสงฆ์
 น. คาที่ใช้เรียกพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ
(The Royal Institute, 2011)
คาว่า “บรมครู” ในสมัยสุโขทัยเป็นคานามสามัญ หมายถึง พระสงฆ์ ซึ่งใช้อ้าง
ถึงพระสงฆ์เฉพาะพระสังฆราช ดังตัวอย่างต่อไปนี้
(18) ภิกษุสงฆ์ผู้ใดหนอรัญญวาสี และกระทาบ่โชบธรรมไซร้ บางอาเพิอ บรมครู
เป็ น เจ้ าหากสาเร็จเองเท่ า __อ าเพิอ บรมครู ป รญาปติอั นใดไซร้ เรามิอาจ
ละเมิด__มิได้เลย
(สท.8 จารึกวัดป่าแดง ด้านที่ 3 บรรทัดที่ 29-32)
21 ในภาษาไทยถิ่นอีสานก็พบว่าคาว่า

“พระเจ้า” ยังคงใช้ในความหมายว่า “พระสงฆ์” ซึ่งปรากฏใช้ในคา

ซ้อนว่า “พระเจ้าพระสงฆ์”
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ตัวอย่างที่ (18) คาว่า “บรมครู” หมายถึง พระสงฆ์ ในบริบทภาษาข้างต้น
กล่าวถึงพระบรมครูติโลกดิลกศีลคันธวนวาสีฯ เจ้าอาวาสวัดป่าแดง ปัจจุบันคาว่า “บรมครู”
มีความหมายว่า น. คาที่ใช้เรียกพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ เมื่อพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทาง
ความหมายจะพบว่ ามี ความหมายดี ขึ้ น จากเดิ มที่ ใช้ หมายถึ งพระสงฆ์ แต่ ปั จจุ บั นใช้ เรี ยก
พระพุทธเจ้าว่า “พระบรมครู” ซึ่งเป็นพระสมัญญาที่ยกย่องพระพุทธเจ้า นอกจากนี้ยังพบว่า
ระดับของคาดีขึ้นเพราะใช้แก่พระพุทธเจ้า ผู้เป็นศาสดาของพระพุทธศาสนา ดังนั้นคาว่า “บรม
ครู” จึงมีความหมายเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น
2.5 ความหมายเลวลง22
ความหมายเลวลง หมายถึง การเปลี่ยนแปลงความหมายของคาอ้างถึงพระสงฆ์
ไทยสมัยสุโขทัยซึ่งเดิมมีความหมายดีหรือมีความหมายกลางๆ แต่ปัจจุบันเปลี่ยนไปมีความหมาย
เลวลง ตัวอย่างเช่น
กู
สมัยสุโขทัย
ปัจจุบนั
 ส. คาที่ใช้แทนตัวผู้พูดใช้ได้ทั่วไป
 ส. คาใช้แทนตัวผู้พูด ในปัจจุบันมักถือ
กันว่าไม่สภุ าพ, เป็นสรรพนามบุรษุ ที่ 1
(The Royal Institute, 2011)
คาว่า “กู” ในสมัยสุโขทัยใช้เป็นคาสรรพนามบุรุษที่ 1 เป็นคาที่ใช้ในบริบท
ทั่วไปของภาษาไม่ถือว่าเป็นคาไม่สุภาพ จากข้อมูลในสมัยสุโขทัยพบการใช้ในกรณีต่อไปนี้ คือ
กรณีผู้ใหญ่ใช้พูดกับผู้น้อยซึ่งผู้ใหญ่นั้นคือพระสงฆ์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

22

ผู้วิจัยใช้คาศัพท์ตาม Ratanakul (2012) ว่า “ความหมายเลวลง” (Pejorative Development)
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(19) เราจึงได้ไปนบท่านเถิงสุโขทัย __กลอย ท่านมีพยาธิมหากัลยาณเถร แลเราจึง
คิด___ในวัดป่าแดงนี้ กลอยท่านเป็นพยาธิเ___ภิกษุสงฆ์ด้วยฝูงชีผ้าขาวมามวล
กันแลว่าดังนี้กู__ใจกูนัก และเราจักไว้อาวาสธรรมารมณ์ อันมี___แก่ผู้ใดควร
เป็น ฝูงภิกษุสงฆ์ทั้ง หลาย___ั งนี้กว่าเจ้ากูมิได้เลย ท่านจึงว่าดังนี้ให้ไว้แก่___
นี้_แกผ_สมกว่าทั้งหลายแล__นี้ให้พ___แทนกูอยู่สี่ห้าหกวันกูอยู่นานบ่มิได้ จึง
ให้ไปบอกแก่มหาธรรมราชาผู้ปู่เถิงสุโขทัย
(สท. 6 จารึกวัดป่าแดง ด้านที่ 1 บรรทัดที่ 19-28)
ตัวอย่างที่ (19) คาว่า “กู” เป็นคาสรรพนามที่ผู้ใหญ่พูดกับผู้น้อย ในบริบท
ภาษาข้างต้นเป็นคาที่พระมหากัลยาณเถรใช้อ้างถึงตนเองในการพูดกับพระสงฆ์ที่มีอาวุโส
น้อยกว่าท่าน นอกจากนี้ คาว่า “กู” ยังใช้ในการอธิษฐานหรือราพึงกับตนเอง ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
(20) ส่วนกูไซร้ปรารถนาโพธิสมภาร เมื่อใดแลกูไปมิเถิงแก่โพธิสมภารแลกูเกิดมาใน
ชาติใดๆ ก็ดี ขอกูมีปรีชญาแลสมบัติเกิดมาแก่กูทุกๆ กาเนิด พยาธิก็อย่ามีแก่กู
อันหนึ่งอานิสงส์ อัน กูได้บวชในศาสนาพระเจ้าก็ดี อันกูได้สร้างไว้ในศาสนา
พระเจ้าดังนี้ก็ดี กูกัลปนาบุญส่งไปแก่ค รูอุปัชฌาย์ พ่อแม่ผู้เฒ่าผู้แก่ ญาติ แก่
ท้าวแก่พระยาแก่เทพยดาทั้งหลายแลสัตว์อันไปตกนรกก็ดี อันได้เป็นเปรต
ดิรัจฉานก็ดี จงได้ความสุขทุก ๆ คน โพระผลอานิสงส์อัน กูได้สร้างในศาสนา
พระเป็นเจ้าไว้ดังนี้ //
(สท.11 จารึกวัดเขมา ด้านที่ 2 บรรทัดที่ 10-18)
ตัวอย่างที่ (20) คาว่า “กู” เป็นคาสรรพนามใช้ราพึงกับตนเอง ในบริบทภาษาข้างต้น
เป็นคาที่เจ้าเทพรูจีซึ่งได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุ ใช้อ้างถึงตนเองในการอธิษฐานโดยปรารถนาจะเป็น
พระมหากษัตริย์ ในปัจจุบันคาว่า “กู” มีความหมายไปในทางลบ มีความหมายเลวลง แต่เดิมที่ใช้ได้
ทั่วไปเป็นคาแทนตัวผู้พูด รวมทั้งในสมัยสุโขทัยพระสงฆ์ก็ใช้เป็นคาอ้างถึงตนเอง แต่ในปัจจุบั นมี
ความหมายเปลี่ยนไปในทางที่เลวลง ผู้ใช้ภาษาทั่วไปมักรู้สึกว่าเป็นคาที่ไม่สุภาพ นอกจากนี้อาจ
พิจารณาได้ว่ามีความหมายแคบเข้าในแง่บริบทการใช้
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สวามี
สมัยสุโขทัย
 น. คาบอกสมณศักดิ์ของพระสังฆราช

ปัจจุบนั
 ปัจจุบันตรงกับคาว่า “สมี”
 น. คาเรียกพระภิกษุผู้ต้องอธิกรณ์ขั้น
ปาราชิก
(The Royal Institute, 2011)

คาว่า “สวามี” เป็นคาลงท้ายแสดงสมณศักดิ์อ้างถึงพระสังฆนายก เป็นสมณ
ศักดิ์ชั้นรองลงมาจากพระสังฆราช (มหาสวามี) ซึ่งเป็นสมณศักดิ์ชั้นสูงของลังกาซึ่งได้รับแบบ
แผนการตั้งสมณศักดิ์แบบนี้มาใช้แก่พระสงฆ์ไทย ตัวอย่างเช่น
(21) มหาเถรเจ้าตนหนึ่งมีนามกรชื่อพระมหาอานนท์ __คันธวนวาส __สวามีแต่
ศรีสัชนาลัยมาประดิสถา__นี้
(สท. 59 จารึกวัดบูรพาราม ด้านที่ 1 บรรทัดที่ 35-37)
ตั ว อย่ า งที่ (21) ค าว่ า “สวามี ” เป็ น ภาษาสั น สกฤต ตรงกั บ ภาษาบาลีว่า
“สามี” เป็นคาอ้างถึงพระสังฆนายก ในบริบทภาษาข้างต้นอ้างถึงมหาเถรเจ้าผู้มีนามว่าพระมหา
อานนท์ พระสังฆนายกจากศรีสัชนาลัย
น่าสังเกตว่าในสมัยสุโขทัยนั้น “สามี”, “สวามี”, “มหาสวามี”, “มหาสามี”
เป็นคาบอกสมณศักดิ์ของพระสังฆราชถือเป็นคาสูง เช่น พระมหาอานนท์...สวามี หรือ สมเด็จ
พระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนีศรีรัตนลงกาทีปมหาสามีในจารึกวัดศรีชุม สมัยสุโขทัยอายุ
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 19-20 และปรากฏในจารึกอายุใกล้เคียงกัน ซึ่งจารึกด้วยอักษรฝัก
ขาม เช่น "สมเด็จมหาสามีญาณเทพ เจ้าวัดมหาพน", "มหาสามีญาณสุนทรเจ้าวัดพระเกิด"
เมื่อเปรียบเทียบคาและความหมายที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันพบว่า คาว่า “สามี”
หรือ “สวามี” ไม่ปรากฏใช้เลยในปัจจุบัน23 แต่ผู้วิจัยสังเกตว่าในปัจจุบันมีคาที่ใกล้เคียงและมี
23

นอกจากในความหมายอื่น เช่น สามี (น. ผัว, ชายที่เป็นคู่ครองของหญิง, คู่กับ ภรรยา หรือ ภริยา) (ป.; ส.
สฺวามินฺ).
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ความหมายสอดคล้ องกั น คื อ ใช้ เรี ยกพระสงฆ์ ซึ่ งเป็ นค าโบราณที่ ปรากฏค าอธิ บายไว้ ใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 นั่นคือ คาว่า “สมี” ซึ่งผู้วิจัยสันนิษฐานว่า “สมี”
เดิมเป็นคาเดียวกันกับคาว่า “สามี” หรือ “สวามี” ในสมัยสุโขทัย เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านเสียง
“สามี” จึงกร่อนเป็น “สมี” เหตุผลสนับสนุนที่ทาให้ผู้วิจัยมีความเห็นเช่นนี้ ถึงแม้ในจารึกสมัย
สุโขทัยจะไม่ปรากฏใช้ (ปรากฏใช้แต่ สวามี หรือ สามี) แต่จากการศึกษาข้อมูลจารึกที่เกี่ยวข้อง
กับพระพุทธศาสนาในวัฒนธรรมล้านนา (จารึกล้านนา) ซึ่งมีอายุใกล้เคียงกัน ปรากฏใช้คาว่า
“สมี” อ้างถึงพระสงฆ์เช่นเดียวกัน เช่น มหาสมีญาณโพธิ24 เป็นต้น

ภาพที่ 1 การสันนิษฐานความหมายของคาว่า “สามี/สวามี”
ที่มา: Duangsri (2017)
อีกประการหนึ่ง เมื่อตรวจสอบความหมายของคาว่า “สมี” ในพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 ให้ความหมายว่า (1) [สะหฺมี] น. คาเรียกพระภิกษุผู้ต้องอธิกรณ์
ขั้นปาราชิก (2) (โบ) น. คาใช้เรียกพระภิกษุ. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525
ให้ความหมายว่า สมี น. คาเรียกพระภิกษุผู้ต้องอธิกรณ์ชั้นปาราชิก, (โบ) คาใช้เรียกพระภิกษุ
ไม่ เ พี ย งเท่ า นี้ ใ นหนั งสื อ "รั ต นมาลา" พจนานุ ก รมแสดงความหมาย สมั ย และที่ ม าของ
24

มหาสมีญาณโพธิ คือ นามของเจ้าอาวาสวัดป่าแดง (The Fine Arts Department, 2008, p. 524)
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โบราณิกศัพท์ของ Lausunthorn (2007) ได้ให้ความหมายและที่มาของศัพท์ ว่า สมี (น.)
คาเรียกพระภิกษุทั่วไป ปัจจุบันใช้เรียกพระภิกษุผู้ต้องอธิกรณ์ขั้นปาราชิก เช่น "พระสมีทรง
คัมภีร์ให้แบกนา" (ปาจิต น. 1448) "นิมนต์สมีขรัวส้มท่านสมภาร" (ขุนช้าง เสภา ต. 40 น.)
"จะกล่าวถึงสมีเพชรกับเณรบัว" (ขุนช้าง เสภา ต.48 น. 101) จากการให้ความหมายข้างต้น
จะเห็นได้ว่า "รัตนมาลา" ได้ให้ความหมายสอดคล้องกับพจนานุกรมฉบับต่างๆ จึงสรุปได้ว่า
“สมี” เป็นคาเก่าหรือคาโบราณใช้เรียกพระภิกษุ แต่ปัจจุบันกลายความหมายไปเป็นคาที่ใช้
เรียกพระภิกษุผู้ต้องอธิกรณ์ขั้นปาราชิก ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสันนิษฐานว่าจากหลักฐานที่พบแต่
เดิม “สมี” ใช้ว่า “สามี” ต่อมาเกิดกร่อนคาให้สั้นลงเป็น “สมี” ส่วนความหมายเดิมของคาว่า
“สมี ” นั้ น เดิ ม หมายถึ ง ค าบอกสมณศั ก ดิ์ ข องพระสั งฆราช ต่ อ มาเกิ ด การเปลี่ ย นแปลง
ความหมายเริ่ม กลายไปหมายถึ ง พระสงฆ์ทั่ ว ไป และในปั จ จุ บัน ความหมายเปลี่ยนไปมี
ความหมายเลวลง หมายถึง น. คาเรียกพระภิกษุผู้ต้องอธิกรณ์ขั้นปาราชิก ความหมายนี้น่าจะ
เกิดขึ้นในภายหลัง แต่ไม่สามารถระบุได้แน่ชัด ดังนั้น “สมี” จึงมีความหมายไปในทางที่เลว
ลงหรือเสื่อมลง
สรุปและอภิปรายผล
จากการศึกษาคาอ้างถึงพระสงฆ์ไทยสมัยสุโขทัยมีการปรากฏใช้ทั้งสิ้น 74 คา ครอบคลุม
ถ้อยคาหรือรูปภาษาที่หลากหลาย ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านคาศัพท์และความหมายของคาอ้างถึง
พระสงฆ์ไทยสมัยสุโขทัย พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงด้านคาศัพท์ (lexical change) คือ การสูญศัพท์
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 1) สูญศัพท์โดยสิ้นเชิง และ 2) สูญศัพท์บางส่วน ได้แก่ 2.1) สูญศัพท์
ในบริบทพระสงฆ์ แต่ยังปรากฏใช้ในบริบททั่วไป 2.2) สูญศัพท์ในภาษาไทยกรุงเทพ ฯ แต่ยังปรากฏ
ใช้ในภาษาถิ่น และ 2.3) สูญศัพท์ในบริบททั่วไป แต่ยังปรากฏในบริบทเฉพาะ
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ตารางที่ 1 แสดงจานวนการสูญศัพท์ของคาอ้างถึงพระสงฆ์ไทยสมัยสุโขทัย
ลาดับ
การสูญศัพท์
จานวน (คา)
1 สูญศัพท์โดยสิ้นเชิง (Complete Lexical Loss)
41
2 สูญศัพท์บางส่วน (Partial Lexical Loss)
9
2.1 สูญศัพท์ในบริบทพระสงฆ์ แต่ยังปรากฏใช้ในบริบท
2
ทั่วไป
2.2 สูญศัพท์ในภาษาไทยกรุงเทพฯ แต่ยังปรากฏใช้
2
ในภาษาถิ่น
2.3 สูญศัพท์ในบริบททั่วไป แต่ยังปรากฏใช้ในบริ บท
5
เฉพาะ
รวม
50
ด้านการเปลี่ยนแปลงด้านความหมาย (semantic change) ของคาอ้างถึงพระสงฆ์ไทย
สมัยสุโขทัยเปรียบเทียบกับปัจจุบัน พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงความหมาย 5 ลักษณะ คือ 1)
ความหมายแคบเข้า 2) ความหมายกว้างออก 3) ความหมายย้ายที่ 4) ความหมายดีขึ้น และ
5) ความหมายเลวลง
นอกจากนี้ผู้วิจัยยังพบว่า จากการศึกษาครั้งนี้การให้ความหมายคาอ้างถึงพระสงฆ์ไทยส่วน
ใหญ่ สอดคล้ องกั บนั กวิ ชาการหลายคน ได้ แก่ Ittaratana (1975) Sangsinchai (2016) และ
Wanpok (2016) เช่น สิ่งที่ผู้วิจัยสันนิษฐานเกี่ยวกับความหมายของคาว่า “สมี” สอดคล้องกับ
Sangsinchai (2016) กล่าวว่า “สามี-สวามี ” กร่อนเป็น “สมี ” เดิมใช้เรียกพระภิกษุทั่วไป
ภายหลังจึงใช้เรียกเฉพาะพระภิกษุผู้ต้องอธิกรณ์ขั้นปาราชิก และ Wanpok (2016) กล่าวว่า
คาว่า "สมี" เดิมเป็นคาสูง ย่อมาจากคาว่า "สามี" (ผู้เป็นใหญ่) ซึ่งเป็นสมณศักดิ์ที่เราใช้ตาม
อย่างพระลังกาวงศ์ คนที่บวชเรียนเป็น "สามี" หรือ "สมี" สึกออกมาชาวบ้านยังเรียกสามี หรือ
สมี อยู่ด้วยความเคารพนับถือ แต่ปัจจุบันกลายเป็นคาต้องห้ามไปแล้ว ใครอย่าเผลอนาไปใช้
เป็นอันขาด
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ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับความหมายของคาบางคาที่ค่อนข้างแตกต่างจากงานที่ศึกษาถ้อยคา
เกี่ยวกับพระสงฆ์เดิมอยู่บ้าง เนื่องจากมีหลักฐานอื่นเพิ่มขึ้นทาให้การสันนิษฐานความหมายของ
คาจึงชัดเจนมากขึ้น เช่น (1) คาว่า “ปู่ครู” สูญศัพท์แล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย หลักฐานที่แสดงให้เห็น
ว่าคาว่า “ปู่ครู” ได้สูญศัพท์ไปแล้วก็คือ หลังจากจารึกนครชุมก็ไม่พบการปรากฏการใช้อีกเลยซึ่ง
แสดงให้เห็นว่าศัพท์คานี้ได้สูญไปแล้วตั้ งแต่ช่วงปลายสมัยสุโขทัย เมื่อสูญศัพท์แล้วจึงมีคาใหม่
คือ พระครู มาใช้แทน สอดคล้องกับ Prince Tisavarakumarn (1923, p. 8) แต่มีความเห็นต่าง
ในประเด็นเรื่องการเข้ามาแทนของคา “พระครู” เนื่องจาก ผู้วิจัยก็ตั้งข้อสังเกตว่า คาว่า “พระครู”
เข้ามาใช้แทน “ปู่ครู” ในสมัยสุโขทัยจริงหรือไม่ เนื่องจากในจารึกสุโขทัยที่ผู้วิจัยศึกษาไม่ปรากฏ
คาว่า “พระครู” นอกเหนือจากในพงศาวดารเหนือเท่านั้น (2) คาว่า “สมเด็จ” ปรากฏใช้อ้างถึง
พระสงฆ์ และน าหน้ านามกษั ตริ ย์ แล้ วตั้ งแต่ สมั ยสุ โขทั ย มิ ใช่ เริ่ มมี ในสมั ยอยุ ธยา ต่ างจาก
Prince Tisavarakumarn (1923, p. 18)
อย่างไรก็ตามข้อสันนิษฐานที่เกี่ยวกับความหมายของคาอ้างถึงพระสงฆ์ ที่มาของคา
และข้อสันนิษฐานอื่นๆ ที่ปรากฏในบทความนี้เป็นการสันนิษฐานจากข้อมูล หลักฐานต่างๆ
ชั้ น ปฐมภู มิ แ ละทุ ติ ย ภู มิ ที่ หามาได้ หากในอนาคตมี หลั กฐานอื่ นมาสนั บสนุ นหรื อโต้ แย้ ง
ข้อสันนิษฐานเหล่านี้ก็อาจเปลี่ยนแปลงได้เช่นกัน
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