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โกวิทย พิมพวง 1

บทคัดยอ
งานวิจัยนี้เปนการศึกษาโครงสรางประโยคพื้นฐานภาษาบาลีและภาษา
อังกฤษ: การเปรียบเทียบเพื่อการแปลเปนภาษาไทย มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษา
ประวัติความสัมพันธดานเชื้อสายระหวางภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ 2) เพื่อศึกษา
เปรียบเทียบโครงสรางประโยคพื้นฐานของภาษาบาลีกับภาษาอังกฤษ และ 3)
เพื่อศึกษากลวิธีการแปลถายทอดเนื้อหาในประโยคภาษาบาลีและประโยคภาษา
อังกฤษเปนภาษาไทย ผลการศึกษาพบวา ภาษาบาลีและภาษาอังกฤษมาจาก
ภาษาตระกูลอินโด-ยูโรเปยนเดียวกันมีลักษณะเดนคือเปนภาษาที่มีวิภัตติปจจัย
ประโยคหรือวาจกในภาษาบาลีเปนแบบ SOV มีทั้งหมด 6 ชนิด ไดแก
ประโยคลิงคัตถะ ประโยคกัตตุวาจก ประโยคกัมมวาจก ประโยคภาววาจก
ประโยคเหตุกัตตุวาจกและประโยคเหตุกัมมวาจก สวนประโยคภาษาอังกฤษ
เปนแบบ SVO มี 3 ชนิด ไดแก ประโยคกัตตุวาจก ประโยคกัมมวาจกและ
ประโยคเหตุกัตตุวาจก อยางไรก็ตาม ถาวาตามลักษณะเนื้อความในภาษาบาลี
และภาษาอังกฤษพบประโยค 4 ชนิดเหมือนกัน ไดแก ประโยคความเดียวหรือ
เอกัตถประโยค ประโยคความรวมหรืออเนกัตถประโยค ประโยคความซอนหรือ
สังกรประโยคและประโยคความผสมหรืออเนกัตถสังกรประโยค สวนการแปล
ประโยคภาษาบาลีและภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยมีกลวิธีการแปลที่คลายคลึงกัน
ขอความที่แปลนั้นควรมีลักษณะดังนี้ 1) ความชัดเจน 2) ภาษาเหมาะสม 3) ภาษา
เรียบงายและตรงตามตนฉบับ และ 4) ความสมเหตุสมผลเทา ๆ กับภาษาตนฉบับ
คำสำคัญ: ประโยคภาษาบาลีภาษาอังกฤษเปรียบเทียบ กลวิธีการแปล
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Fundamental Sentence Structure of Pali and English:
A Comparison for Translating into Thai Language

Kowit Pimpuang 2

Abstract
This research aimed to study fundamental sentence structure
of Pali and English: a comparison for translating into Thai language.
The objectives of this research were dealt 1) tostudy the historical
ethnic relations of Pali and English, 2) to make a comparative study
on the fundamental sentence structure of Pali and English and 3) to
studyhow to translate contents in sentences of Pali and English into
Thai language. It was found that both of Pali and English are in the
Indo-European language family, which is an evidently inﬂectional
language.Sentence or voice of Pali is SOV consisting of totally 6
types namely; phase, active voice, passive voice, impersonal
passive voice, causative active voice and causative passive voice.
Sentence of English is SVO consisting of totally 3 types
namely;active voice, passive voice and causative active voice.
However, sentences of Pali and English as divided according to the
aspects of contents were found totally 4 types namely; simple
sentence, compound sentence, complex sentence and
compound-complex sentence.Strategic translation of contents into
Thai language is similar at the process, especially the translated
contents should be 1) clear meaning, 2) suitable language use, 3)
simple language according to themanuscript and 4) reasonable
contentsequaling to the manuscript.
Keywords: Sentence, Pali, English, Translating, Comparison, Strategic
Translation
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1. บทนำ
ภาษาบาลีเปนภาษาที่มีวิภัตติปจจัยและอยูในภาษาในตระกูลอินโดยูโรเปยนไดเขามามีอิทธิพลตอสังคมไทยและภาษาไทยดวยการสรางประโยชน
ตอภาษาไทยในสมัยตาง ๆ ตั้งแตสมัยสุโขทัยจนกระทั่งถึงปจจุบัน สาเหตุที่ภาษา
บาลีไดเขามามีอิทธิพลตอสังคมไทยและภาษาไทยเนื่องดวยพระพุทธศาสนา
เปนสาเหตุสำคัญ
การศึกษาภาษาบาลีเพื่อใหเขาถึงอรรถรสแหงคำสอนของพระพุทธศาสนา
นั้นไดดำเนินมาอยางเปนระบบในสมัยตาง ๆ ของไทยจนกระทั่งปจจุบัน โดยเฉพาะ
การจัดการศึกษาภาษาบาลีขององคการคณะสงฆแหงประเทศไทย ผูศึกษาภาษา
บาลีจะตองศึกษาไวยากรณ (Grammar) และโครงสรางประโยคพื้นฐาน
(Fundamental Structure of Sentence) ของภาษาบาลีใหเขาใจจึงจะ
สามารถแปลเนื้อหาคำสอนที่บันทึกดวยภาษาบาลีเปนภาษาไทย เนื่องจากภาษา
บาลีมีโครงสรางประโยคและวิธีการแปลที่มีลักษณะพิเศษโดยเฉพาะการเรียง
ลำดับคำตาง ๆ ในประโยค ดังนั้น การกำหนดรูโครงสรางประโยคจึงนับวามีสวน
สำคัญในการแปลภาษาบาลีเปนภาษาไทย
นอกจากภาษาบาลีดังกลาวขางตน ภาษาอังกฤษจัดอยูในภาษาในตระกูล
อินโด-ยูโรเปยนและเปนภาษามีวิภัตติปจจัยเชนเดียวกับภาษาบาลี ตอมาไดมี
การเปลี่ยนแปลงไวยากรณเพื่อใหเปนภาษาที่เรียบงายขึ้นหลังจากภาษาอังกฤษ
ไดปรับเปลี่ยนใหเรียบงายขึ้นแลวภาษาอังกฤษจึงไดรับความนิยมใชเปนภาษา
เพื่อการสื่อสารจนมีประเทศตางๆ ยอมรับภาษาอังกฤษเปนภาษาราชการ ภาษา
อังกฤษจึงกลายเปนภาษาสากลของคนในโลก (ทองสุก เกตุโรจน, 2551)
คนไทยไดศึกษาภาษาอังกฤษกันมาชานานดวยเห็นวาเปนภาษาสมัยใหม
และเปนกุญแจสำคัญในการไขสูวิทยาการดานตาง ๆ จนภาษาอังกฤษเขามามี
อิทธิพลตอชีวิตของคนไทยปจจุบัน บางคนนิยมพูดภาษาไทยปนภาษาอังกฤษ
วัฒนธรรมแบบตะวันตกก็ไหลเขามาปะปนในชีวิตประจำวันของคนไทยมากขึ้น
ทำใหคานิยมของสังคมเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย ภาษาไทยก็เกิดการเปลี่ยนแปลง
ตามไปดวยคนไทยที่ศึกษาไวยากรณและโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษจนเขาใจ
อยางถองแทยอมจะสามารถแปลถายทอดเนื้อหาภาษาอังกฤษออกมาเปนภาษา
ไทยไดอยางถูกตองเชนเดียวกันกับผูศึกษาไวยากรณและโครงสรางประโยคภาษา
บาลีจนเขาใจแลวก็ยอมจะสามารถแปลภาษาบาลีเปนภาษาไทยไดถูกตอง
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ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาเปรียบเทียบโครงสรางประโยคพื้นฐานภาษา
บาลี และภาษาอังกฤษเพื่อการแปลเปนภาษาไทยในครั้งนี้ เพราะเห็นวาภาษา
ทั้งสองเปนภาษาที่แพรหลายในประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อจะไดรูและเขาใจลักษณะ
ที่เหมือนกันและแตกตางกันเกี่ยวกับโครงสรางประโยคพื้นฐานของสองภาษานี้
ตลอดจนเขาใจกลวิธีการแปลถายทอดเนื้อหาตาง ๆ ที่บันทึกดวยภาษาบาลีและ
ภาษาอังกฤษออกมาเปนภาษาไทยไดอยางถูกตอง
2. วัตถุประสงคของการวิจัย
2.1 เพื่อศึกษาประวัติความสัมพันธดานเชื้อสายระหวางภาษาบาลีและ
ภาษาอังกฤษ
2.2 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบโครงสรางประโยคพื้นฐานของภาษาบาลีกับ
ภาษาอังกฤษ
2.3 เพื่อศึกษากลวิธีการแปลถายทอดเนื้อหาประโยคภาษาบาลีและภาษา
อังกฤษเปนภาษาไทยไดถูกตอง
3. ขอบเขตของการวิจัย
ผูวิจัยจะศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะโครงสรางประโยคพื้นฐาน (The Fundamental
Structure of Sentence) ของภาษาบาลีและภาษาอังกฤษซึ่งแบงตามลักษณะ
ไวยากรณและแบงตามเนื้อความในประโยคภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ เทานั้น
4. ทบทวนวรรณกรรม
4.1 ศุภรางศุ อินทรารุณ (2548) กลาววาการเรียงคำในภาษาบาลีและ
สันสกฤตมีลักษณะพิเศษ คำเดียวหรือสองคำก็จัดเปนประโยคได เชน
ประโยควา ติฐติ แปลวา อันวาเขา ยอมยืน เปนตน ประโยคนี้ถึงจะไมมี
ประธานให เ ห็ น แต ก ็ ส ามารถกำหนดรู  ไ ด โ ดยการสั ง เกตบทกริ ย าคุ ม พากย
(Finite Verb) ที่บงบอกวา ประธานเปนใคร ในบางครั้งประธานจึงไมจำเปน
การเรียงลักษณะรูปประโยคในภาษาบาลีโดยมากจะเปนการเรียงประโยคแบบ
Subject + Object + Verb (SOV) ไดแก ประธาน + กรรม + กริยา เชน กุมาโร
= S สจฺจํ =O วทติ =V แปลวา อันวาเด็กชาย ยอมพูด ซึ่งคำสัตย เปนตน
ถามีคำขยายบทใดบทหนึ่งมักจะวางคำขยายนั้นไวขางหนาบทที่ถูกขยาย
แตถาคำขยายยาวหรือเปนประโยคยอย มักจะอยูขางหลังบทที่ถูกขยาย เชน
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ถามีคำนามดวยกันมาขยายคำนามตัวหลัก ปกติจะวางไวขางหนา เชน วเน =
คำขยาย วานรานํ = คำหลัก แปลวา แหงวานรทั้งหลาย ในปา เปนตน
ถามีคำคุณนามดวยกันมาขยายคำนามตัวหลัก ปกติจะวางไวขางหนา
เชนกัน แตขอสำคัญ คือ ตองแจก (Declension) ใหเปนวิภัตติเดียวกันดวย เชน
กณฺเหน = คำขยาย สปฺเปน = คำหลัก แปลวา ดวยงู ดำ เปนตน
ถามีคำที่ทำหนาที่อยางเดียวกับคำบุพบทในภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
มักจะวางไวหลังคำนามตัวหลัก เชน ภริยาย = คำหลัก สห = คำบุพบท แปลวา
กับ ภรรยา เปนตน เนื่องจากคำชนิดนี้ตองวางไวในตำแหนงหลังคำนาม
จึงมีชื่อเรียกวาคำบุพบท (Postposition) ไมใช Preposition แตโดยมาก
ความหมายของบุพบทมักจะติดมากับวิภัตตินามแลว ไดแก สวนที่เรียกวา
“อายตนิบาต” นั่นเอง ดังนั้น คำบุพบทประเภทตองวางไวในตำแหนงหลัง
คำนาม (Postposition) นี้ จึงมีจำนวนไมมากนัก
4.2 โกวิทย พิมพวง (2550) กลาววา ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต
เปนภาษาที่มีหลักแนนอนในการเปลี่ยนแปลงรูปคำตามหนาที่ทางไวยากรณมี
วิภัตติปจจัยบงบอกหนาที่และความสัมพันธของคำที่เขาประโยคทุกคำ คำที่เปน
คำหลัก เชน คำนามคำกริยามีแบบแผนที่จะตองเปลี่ยนแปลงเพื่อแสดงหนาที่
และลักษณะเฉพาะในประโยค เชน คำนามทำหนาที่ประธานของประโยค
หรือทำหนาที่เปนกรรมตรง (Direct Object) กรรมรอง (Indirect Object)
เปนสวนขยาย หรือเปนคำเรียกในประโยค ตองแสดงหนาที่นั้น ๆ ดวยวิภัตติที่
แนนอนและมองเห็นได เปนตน
ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตมีวิภัตติซึ่งแสดงรูปคำนามที่เปนคำเพศชาย
(Masculine Gender) หรือเพศหญิง (Feminine Gender) คำนามที่หมายถึง
คนเดียว สิ่งเดียว หรือหลายคนหลายสิ่ง เปนตน ผูที่เรียนภาษาบาลีและภาษา
สันสกฤตหรือจะใชภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตจึงตองเรียนรูแบบแผนนั้นๆ
ใหเขาใจ จดจำไดจึงจะใชภาษานั้นไดถูกตอง เมื่อเปรียบเทียบกับภาษาไทย
ซึ่งเปนภาษาคำโดด ไมใชวิธีการเปลี่ยนแปลงรูปคำภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต
จึงเปนภาษาที่มีแบบแผนกวาโดยเฉพาะรูปประโยค ภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต
จะวางประธาน กรรม กริยาไมเหมือนกับภาษาอังกฤษและภาษาไทยที่วาง
ประธาน กริยา และกรรมไปตามลำดับกรรม
4.3 พระมหานพดล สายสุดตา (2554) กลาววา ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต
ภาษาฮินดี และภาษาอังกฤษจัดอยูในตระกูลภาษาอินโด-ยูโรเปยนที่มีลักษณะ
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เฉพาะทางโครงสรางประโยคและการเรียงคำในประโยคเปนของตนเอง ภาษา
บาลี ภาษาสันสกฤตภาษาฮินดี และภาษาอังกฤษอยูคนละตระกูลกันกับภาษาไทย
ซึ่งอยูในตระกูลภาษาไทยคำโดดภาษาตระกูลอินโด-ยูโรเปยนเปนภาษาที่มีการ
แจกรูปคำหรือการผันคำ (Declension) โดยการลงวิภัตติ (Vibhatti) อุปสรรค
(Preﬁx) นิบาต (Particle) และปจจัยที่หนาคำบางหลังคำบาง และการเปลี่ยน
รูปคำบาง พยางคทายคำบางเพื่อใหรูวาคำนั้นทำหนาที่อะไรในประโยคคนไทย
บางครั้งอาจไมคอยเขาใจเมื่อเรียนภาษาตระกูลนี้เหตุเพราะไมเขาใจธรรมชาติ
ของระบบโครงสรางประโยคในภาษาเหลานี้ นั่นเอง
4.4 สุภาพร มากแจง (2526) กลาววา ระบบประโยคของภาษาไทย
และภาษาอังกฤษจะเรียงคำตามหนาที่ (ประธาน กริยา กรรม) และภาษาไทย
จะเรียงคำขยายไวขางหลังเนื่องจากคำภาษาไทยไมแสดงเพศ (Gender) พจน
(Number) หนาที่ในคำ (Duties) เหมือนกับคำภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต
จึงไมสามารถเปลี่ยนลำดับคำไดเพราะจะทำใหความหมายของประโยคเปลี่ยน
ไปจากความหมายที่แทจริงได
4.5 พระธรรมกิตติวงศ (2541) กลาววา ประโยคในภาษามคธ (Magadha)
หรือภาษาบาลีโดยมากประกอบดวยสวนประกอบสำคัญ 3 สวน คือ สวน
ประธาน สวนกรรม และสวนกริยา ที่เหลือจากนี้ ก็จะเปนสวนปลีกยอยลงไป
ไดแก สวนขยายประธาน สวนขยายกรรม และสวนขยายกริยา และบาง
ประโยคภาษาบาลีอาจมีคำอาลปนะ (Vocative) และนิบาต (Particles) ตาง ๆ
เขามาแทรกบางเพื่อใหเนื้อความมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ทั้งนี้ มิไดหมายความวา
ทุกประโยคของภาษาบาลีจะตองมีโครงสรางครบบริบูรณดวยสวนประกอบดังกลาว
ทั้งหมด เพราะบางประโยคอาจจะมีครบหรือบางประโยคอาจจะมีสวนประกอบ
เพียง 2 สวนหรือ 3 สวนเทานั้นก็ได แตก็นับเปนประโยคที่สมบูรณไดในเมื่อ
ไดใจความครบถวนบริบูรณแลว
4.6 โกวิทย พิมพวง (2551) กลาววา ระบบประโยคของภาษาบาลีและ
ภาษาสันสกฤตมีความแตกตางกันทางดานระบบของสวนประกอบสำคัญตาง ๆ
ในประโยคเปนอยางมากเมื่อไดนำมาเปรียบเทียบกันกับระบบประโยคของภาษาไทย
ประโยคภาษาบาลี แ ละภาษาสั น สกฤตมั ก นิ ย มเรี ย งบทประธานไว ต  น หรื อ
อันดับแรกของประโยค (กรณีที่ไมมีบทขยายประธานในประโยคก็จะปรากฏอยู
ตอนตนประโยค) หรือถามีบทขยายประธานก็จะนิยมเรียงบทขยายประธานนั้น
ไวขางหนาบทประธานและนิยมเรียงบทกริยาคุมพากย (Finite Verb) ไวทายสุด
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ของประโยค (กรณีไมตองการเนนบทกริยา ถากรณีตองการเนนบทกริยาก็สามารถ
เรียงบทกริยาคุมพากยไวตอนตนประโยคได) พรอมกับเรียงบทกรรมไวขางหนาใกล ๆ
กับบทกริยาคุมพากยนั้น และตามดวยบทขยายกรรมที่นิยมเรียงไวขางหนาใกลๆ
กับบทกรรมตัวหลักหางออกไปทางดานซายมือเรื่อย ๆ จนกระทั่งจบเนื้อความที่
มีอยูในประโยคภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตนั้น ๆ
เมื่อจะแปลประโยคภาษาบาลีและภาษาสันสกฤตในแตละครั้ง ก็จะเริ่ม
แปลจากบทประธานที่อยูตอนตนหรืออันดับตนๆ ของประโยคกอน (กรณีที่ไมมี
บทขยายประธานในประโยค เพราะถามีบทขยายประธานในประโยค บทประธาน
ก็จะเรียงอยูลำดับที่สองถัดจากบทขยายประธาน) แลวจึงไปแปลบทขยายประธาน
บทกริ ย าคุ ม พากย แ ล ว ตามด ว ยบทกรรมและบทขยายกรรมไปตามลำดั บ
ดังตัวอยางเชน
ขยายประธาน ประธาน ขยายกรรม กรรม
กริยาคุมพากย
เอโก
สามเณโร นคเร
อาหารํ
ปริภฺุชติ
(รูป) หนึ่ง
สามเณร ในเมือง
ซึ่งอาหาร ยอมฉัน
ลำดับที่ 2
ลำดับที่ 1 ลำดับที่ 5 ลำดับที่ 4 ลำดับที่ 3
4.7 พระศรีสิทธิมุนี (2551) กลาววาประโยคในภาษาอังกฤษ (Sentence)
เปรียบเทียบไดกับคำวา “วาจก” ในภาษาบาลี คำวา “วาจก” ในภาษาบาลี
หมายถึง ผูกลาว (ตรงกับคำวา Voice ในภาษาอังกฤษ) แบงตามลักษณะ
ไวยากรณได 6 วาจก เชน ถากลาวถึงผูกระทำยกขึ้นเปนประธานในประโยค
เรียกวา “กัตตุวาจก” (Active Voice) ถากลาวถึงผูถูกกระทำและยกผูถูก
กระทำขึ้นเปนประธานในประโยค เรียกวา “กัมมวาจก” (Passive Voice)
และถากลาวถึงผูใชใหกระทำยกขึ้นเปนประธานในประโยค เรียกวา “เหตุกัตตุวาจก”
(Causative Active Voice) เปนตน
ลักษณะโครงสรางประโยคของภาษาบาลีนั้นจะเปนแบบ ประธาน + กรรม
+ กริยา (SOV) ซึ่งแตกตางจากโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษที่มีโครงสราง
ประโยคเปนแบบ ประธาน + กริยา + กรรม (SVO) บทประธานในภาษา
อังกฤษนั้นจะเรียงไวตนหรืออันดับแรก ๆ ของประโยค สวนบทขยายตาง ๆ หรือ
บทที่เกี่ยวของจะเรียงไวหนาประธาน (คลายคลึงกันกับการเรียงบทขยายใน
ภาษาบาลี) หลังจากนั้นจึงจะเปนภาคแสดงและสวนสุดทายจะเปนภาคกรรม
หรือบทที่เกี่ยวของกับกริยานั่นเอง และที่สำคัญคือบทขยายกรรมหรือบทที่
เกี่ยวของกับกรรมจะวางไวหนาบทกรรมหลัก
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จากขอความขางตน กลาวไดวา ระบบประโยคของภาษาบาลีและระบบ
ประโยคของภาษาอังกฤษมีความแตกตางกันทางดานระเบียบของสวนสำคัญตาง ๆ
ในประโยคบาง เมื่อเปรียบเทียบลักษณะประโยคระหวางภาษาบาลีและประโยค
ภาษาอังกฤษแลวทำใหไดทราบวาลักษณะโครงสรางประโยคภาษาบาลีจะเปนแบบ
ประธาน + กรรม + กริยา (SOV) โดยนิยมเรียงบทประธานไวตน (กรณีที่ไมมี
บทขยายประธานในประโยค) หรืออันดับตน ๆ ของประโยค (กรณีที่มีบทขยาย
ประธานในประโยค)โดยนิยมเรียงบทขยายประธานนั้นไวขางหนาบทประธาน
และนิยมเรียงบทกริยาคุมพากยไวทายสุดของประโยคพรอมกับเรียงบทกรรมไว
ขางหนาใกล ๆ บทกริยาคุมพากยนั่นเอง และตามดวยบทขยายกรรมที่นิยม
เรียงไวขางหนาใกล ๆ กับบทกรรมหลักหางออกไปทางดานซายมือเรื่อย ๆ
จนกระทั่งจบเนื้อความที่มีอยูในประโยค โครงสรางประโยคของภาษาบาลี
ดังกลาวนั้นจะแตกตางจากโครงสรางประโยคของภาษาอังกฤษและภาษาไทย
อยางชัดเจนเนื่องจากวาภาษาอังกฤษและภาษาไทยนั้นมีลักษณะโครงสราง
ประโยคเปนแบบ ประธาน + กริยา + กรรม (SVO)
4.8 พจนานุกรมลองแมน (Longman Dictionary of Contemporary
English, 1983) ไดใหความหมายเกี่ยวกับการแปลไววา Translate (v.)( to
change speech or writing into another language ความหมายของคำวา
‘translate’ ตามที่พจนานุกรมลองแมนไดใหไว แปลวา (กริยา)) เปลี่ยนคำหรือ
ขอเขียนไปเปนภาษาอื่น
4.9 แคตฟอรต (Catford, 1965) กลาววา การแปลเปนกระบวนการที่
กระทำตอภาษา กลาวคือ เปนกระบวนการที่เอาถอยความที่เขียนดวยภาษาหนึ่ง
ไปแทนที่ถอยความที่เขียนอีกภาษาหนึ่ง
4.10 นิวมารค (Newmark, 1988) ไดใหความหมายของการแปลวา
การแปลเปนงานศิลปะที่มีองคประกอบคือผูแปลพยายามจะหาขอความหรือ
พจนในภาษาหนึ่งไปแทนที่ขอความหรือพจนเดียวกันในอีกภาษาหนึ่ง
จากความหมายของการแปลที่กลาวมาขางตน กลาวไดวา การแปลคือการ
ถายทอดความหมายทั้งที่เปนสัญลักษณทางภาษาและจิตใจของผูนำเสนอ
สัญลักษณทางภาษานั้น ๆ จากภาษาหนึ่งเปนอีกภาษาหนึ่งเพื่อสื่อความให
เขาใจกันระหวางผูสงและผูรับสาร
เมื่อจะแปลประโยคภาษาบาลี ก็จะเริ่มแปลจากบทประธานตนหรืออยูใน
อันดับตน ๆ ของประโยคกอน แลวจึงไปแปลบทขยายประธาน กริยาคุมพากย
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แลวตามดวยบทกรรมและบทขยายกรรมตามลำดับซึ่งวางอยูขางหนาบทกริยา
คุมพากยอีกทีหนึ่ง อาจจะดูเหมือนและแตกตางจากการแปลประโยคภาษา
อังกฤษบาง กลาวคือ ผูแปลจะเริ่มการแปลจากบทประธานตนประโยค (กรณีที่
ไมมีบทขยายประธานในประโยค) หรือประธานอาจจะอยูในอันดับตน ๆ ของ
ประโยคกอน (กรณีที่มีบทขยายประธานในประโยคเพราะถามีบทขยายประธาน
ในประโยค บทประธานก็จะเรียงอยูลำดับที่ 2 ถัดจากบทขยายประธาน)
แลวจึงไปแปลบทขยายประธาน บทกริยาแลวตามดวยบทกรรมและขยายกรรม
ไปตามลำดับ ซึ่งบทกรรมหรือขยายกรรม (สวนสมบูรณ) นั้นจะวางอยูขางหลัง
ของบทกริยา (กริยาในระหวางและกริยาคุมพากย) ในประโยคภาษาอังกฤษ
เปนสำคัญ
4.11 อัจฉรา ไลศัตรูไกล (2555, 20) กลาวเกี่ยวกับลักษณะของงานแปล
ที่ดีวา งานแปลที่ดีควรมีลักษณะ 3 ประการ ดังนี้ 1) เชื่อถือได ไดแกนำไปใชได
ไมผิดขอเท็จจริง ไมผิดความหมาย ความครบถวน ไมตัดตอดัดแปลงใหผิดไป
จากตนฉบับ ซื่อตรงตอตนฉบับ 2) ชัดเจน ไดแกใชภาษาที่เขาใจงาย ไมกำกวม
ไมมีรองรอยของภาษาเดิม และ 3) เปนธรรมชาติ ไดแก งานแปลที่ดีภาษาตอง
สละสลวย ไมฝนหลักภาษาของผูอาน
5. วิธีดำเนินการวิจัย
5.1 ศึกษาคนควาหนังสือ ตำรา เอกสาร ขอมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
ประวัติความสัมพันธระหวางภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ ลักษณะโครงสราง
ประโยคพื้นฐานของภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ รวมทั้งกลวิธีการแปลประโยค
ภาษาบาลีและภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
5.2 เก็บรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประวัติความสัมพันธระหวางภาษาบาลี
และ ภาษาอังกฤษ ลักษณะโครงสรางประโยคพื้นฐานของภาษาบาลีและอังกฤษ
รวมทั้งกลวิธีการแปลประโยคภาษาบาลีและภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
5.3 วิเคราะหเปรียบเทียบความเหมือนกันและความแตกตางกันระหวาง
โครงสรางประโยคพื้นฐานของภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ พรอมทั้งวิเคราะห
กลวิธีการแปลประโยคของภาษาบาลีและภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
5.4 สรุปผลการวิเคราะหและนำเสนอรายงานผลการวิจัย
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6. ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
6.1 ไดรูประวัติและเขาใจความสัมพันธดานเชื้อสายระหวางภาษาบาลีและ
ภาษาอังกฤษ
6.2 ไดเห็นความเหมือนและความแตกตางกันระหวางโครงสรางประโยคภาษา
บาลีและภาษาอังกฤษ
6.3 ไดเขาใจกลวิธีการแปลถายทอดเนื้อความประโยคภาษาบาลีและ
ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
7. ผลการวิจัย
7.1 ความสัมพันธทางเชื้อสายของภาษาบาลีกับภาษาอังกฤษ
โดยเชื้อสายแลวภาษาบาลีและภาษาอังกฤษเปนภาษาที่มาจากภาษาตระกูล
อินโด-ยูโรเปยนเดียวกันซึ่งแสดงใหเห็นตามแผนผังดังนี้
อนาโตเลียน

อินโด-อิราเนียน
(บาลี-สันสกฤต)

โตชาเรียน
อัลบาเนียน

บอลโต-สลาวิค
ภาษาอินโด-ยูโรเปยน

อารมีเนียน

กรีก
เซลติค

เยอรมันนิค
(อังกฤษ)

อิตาลิค

ภาพที่ 1 แผนผังแสดงภาษาตระกูลอินโด-ยูโรเปยน

ลักษณะเดนของภาษาทั้งสองคือการเปนภาษาที่มีวิภัตติปจจัย นอกจากนี้ยังมี
ลักษณะเฉพาะอีกหลายอยาง เชน การสรางคำตามแบบของภาษาบาลีและ
อังกฤษที่จะตองสรางคำขึ้นมาจากธาตุและลงปจจัยเขาไป เปนตนโดยเฉพาะ
อยางยิ่งภาษาบาลี มีการสรางคำใหมๆ ขึ้นใชหลายวิธีไดแกวิธีกิตก สมาส
ตัทธิตหรือวิธีการลงหรือเติมคำอุปสรรคขางหนาของคำหลัก ทั้งหมดนี้ลวนเปน
วิ ธ ี ก ารสร า งคำที ่ ม ี ล ั ก ษณะเฉพาะและพบได ใ นภาษาบาลี อ ย า งชั ด เจน
คำภาษาบาลีและภาษาอังกฤษเปนจำนวนมากที่ใชปนอยูในภาษาไทยไมวาจะเปน
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ภาษาพูด ภาษาเขียนหรือภาษาทางวรรณคดีในปจจุบันก็ลวนเปนผลมาจากการที่
ภาษาบาลีและภาษาอังกฤษเขามามีอิทธิพลตอภาษาไทย เปนเหตุใหคำไทยมีใช
เพิ่มขึ้นจึงนับวาเปนประโยชนอยางยิ่งที่ภาษารวมเชื้อสายเดียวกันไดมอบใหกับ
ภาษาไทย นอกจากนี้ ในการนำคำภาษาบาลีและภาษาอังกฤษมาใชในภาษาไทย
อาจพบปญหาอยูบางโดยเฉพาะเกี่ยวกับการใชคำ เชน คำศัพทภาษาบาลีและ
ภาษาอังกฤษที่นำเขามาใชใหมก็จะแทนที่คำเกาในภาษาเดิม จนทำใหคำเกา
ซึ่งเคยใชกันมากอนในภาษาเดิมนั้นสูญหายไป เปนตน
7.2 โครงสรางประโยคภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ
ในภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ คำวา “ประโยค” จะหมายถึงถอยคำหรือ
ข อความที ่ ม ี ใจความสมบูรณด ีซึ่งอาจมีทั้งประโยคที ่ ง  า ยหรื อ สลั บซั บซ อ น
ทั้งนี้แลวแตเนื้อความในตอนนั้น ๆ เปนสำคัญ ประโยคที่สมบูรณตามภาษาบาลี
และภาษาอังกฤษนั้นจำเปนจะตองประกอบดวย 2 สวนสำคัญ คือ ภาคประธาน
และภาคแสดง
ประโยคหรือวาจกในภาษาบาลีถาแบงตามลักษณะของบาลีไวยากรณแลว
จะมีทั้งหมด 6 ชนิด ไดแก ประโยคลิงคัตถะ ประโยคกัตตุวาจก ประโยค
กัมมวาจก ประโยคภาววาจก ประโยคเหตุกัตตุวาจก และประโยคเหตุกัมมวาจก
สวนภาษาอังกฤษพบประโยค 3 ชนิด ไดแก ประโยคกัตตุวาจก ประโยค
กัมมวาจกและประโยคเหตุกัตตุวาจก เทานั้น อยางไรก็ตาม ถาแบงตามลักษณะ
เนื้อความแลว ในภาษาบาลีและภาษาอังกฤษจะพบประโยค 4 ชนิดเหมือนกัน
ไดแก ประโยคความเดียวหรือเอกัตถประโยค ประโยคความรวมหรืออเนกัตถ
ประโยค ประโยคความซอนหรือสังกรประโยค และประโยคความผสมหรือ
อเนกัตถสังกรประโยค
ลักษณะโครงสรางประโยคภาษาบาลีจะเปนรูปแบบ SOV ไดแก (ขยาย)
ประธาน + (ขยาย) กรรม + กริยา เชน เอโก ปุริโสมหนฺตํ กมฺมํอกาสิแปลวา
คนผูชาย คนหนึ่งไดกระทำแลว ซึ่งกรรม อันใหญ เปนตน จากตัวอยางประโยคนี้
สามารถจำแนกประโยคออกเปนสวนตาง ๆ เพื่อทราบลักษณะของคำในประโยคได
ดังนี้
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ตารางที่ 1 แสดงการจำแนกประโยคภาษาบาลี

ตัวอยางคำภาษาบาลี
เอโก
ปุริโส
มหนฺตํ
กมฺมํ
อกาสิ

ตำแหนงของคำในประโยค
ขยายประธาน
ประธาน
ขยายกรรม
กรรม
กริยาคุมพากย

จากรูปแบบโครงสรางประโยคภาษาบาลีดังกลาว สรุปไดวา ในภาษาบาลี
บทประธานเรียงไวตนประโยค แตบทขยายหรือบทที่เกี่ยวของ ไมวาจะเปนคำ
คุณศัพทหรือคำอื่น ๆ ที่สัมพันธเขากับประธานในประโยคจะเรียงไวหนาบทประธาน
จากนั้นจะเปนภาคกรรมหรือบทเกี่ยวของกับกริยาไมวาจะเปนคำคุณศัพท
คำวิเศษณ หรือคำอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับกริยาของประโยคภาษาบาลีสวนบท
สุดทายของประโยคจะเปนบทกริยาหรือภาคแสดง กลาวคือ ภาคกรรมหรือ
บทเกี่ยวของกับกริยา จะวางไวหนากริยา ๆ จะอยูทายประโยค ที่สำคัญที่สุด
คำในประโยคจะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1) บทประธานกับกริยาจะมีการผันคำหรือแจกรูปใหมีวิภัตติพจนและ
บุรุษตรงกันเสมอ
2) คำนามและคำขยายนามหรือคุณศัพท (คำวิเศษณ) จะมีการผันคำ
หรือแจกรูปใหมีเพศ (ลิงค) วิภัตติและพจนตรงกันดวยเพื่อบอกใหรูหนาที่และ
ความสัมพันธของคำในประโยค
3) บทกริยาสวนมากแลวจะมีการผันคำหรือมีการแจกรูปวิภัตติกริยา
เพื่อจะบอกใหรูกาลบท พจนและบุรุษเชนโส ปุริโส ตสฺสา อิตฺถิยา มาลํ เทติ
แปลวาอันวาบุรุษ ผูนั้น ยอมให ซึ่งดอกไม แกสตรี ผูนั้น เปนตน
สวนลักษณะโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษจะเปนแบบ SVO และแตกตาง
จากภาษาบาลี ดังรูปแบบ คือ (ขยาย) ประธาน + กริยา + (ขยาย)
กรรมจากโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษดังกลาว สรุปไดวาในภาษาอังกฤษ
บทประธานเรียงไวตนประโยคแตจะมีบทขยายหรือบทที่เกี่ยวของจะเรียงไวหนา
บทประธานไมวาจะเปนคำคุณศัพท หรือคำศัพทอื่น ๆ ที่สามารถสัมพันธเขากับ
ประธานไดจากนั้นจะเปนกริยาหรือภาคแสดงและสวนสุดทายเปนภาคกรรมหรือ
Fundamental Sentence Structure of Pali and English:
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บทเกี่ยวของกับกริยา ไมวาจะเปนคำคุณศัพท คำวิเศษณ หรือคำอื่น ๆ ที่สามารถ
สัมพันธเขากับประธานไดแตบทขยายหรือบทที่เกี่ยวของกับภาคกรรมที่วางใน
ประโยคจะวางไวหนากรรมเชน A man did bad deedแปลวา ผูชายคนหนึ่ง
ไดทำกรรมชั่ว เปนตนจากตัวอยางประโยคนี้ จำแนกประโยคออกเปนสวนตาง ๆ
เพื่อทราบลักษณะของคำในประโยคได ดังนี้
ตารางที่ 2 แสดงการจำแนกประโยคภาษาอังกฤษ

ตัวอยางคำภาษาอังกฤษ
A
man
did
bad
deed

ตำแหนงของคำในประโยค
ขยายประธาน
ประธาน
กริยาคุมพากย
ขยายกรรม
กรรม

จากขอความดังกลาวขางตน มีขอสังเกตที่สำคัญ คือ คำในประโยคภาษา
อังกฤษจะมีการเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1) บทประธานกับบทกริยาจะมีการแจกรูปหรือผันรูปโดยวิธกี ารลง
อุปสรรค (Preﬁxation) ปจจัย (Sufﬁxation) ใหสัมพันธกันเพื่อบอกตำแหนง
ฐานะ หนาที่ของคำ (Function/Preposition) กาล (Tense) และพจน (วจนะ
หรือจำนวน/Numerals) ของคำ
2) คำขยายนามหรือคุณศัพท (คำวิเศษณ) ที่เรียงอยูหนาคำนามจะมี
การผันคำหรือแจกรูปดวยการลงปจจัยเพื่อบอกใหรูหนาที่และความสัมพันธกับ
คำนามที่ขยายรูปดวยการลงปจจัยเขาไปเพื่อบอกใหรูหนาที่รวมทั้งความสัมพันธ
กับคำนามที่ขยายนั้น ๆ
3) บทกริยา สวนมากมีการผันคำหรือแจกรูปกริยาเพื่อจะบอก
ใหรูกาล (Tense) บท (Voice) พจน (วจนะ/Numberals) และ บุรุษ (Person/
Subject/Doe/ActเชนThat man gives a ﬂower to this womanแปลวา
บุรุษคนนั้นใหดอกไมแกสตรีคนนี้ เปนตน
7.3 หลักและวิธีการเรียงประโยคภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ
ภาษาบาลีและภาษาอังกฤษมีความแตกตางกันเกี่ยวกับหลักและวิธีการ
เรียงประโยค ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากโครงสรางประโยคของภาษาทั้งสองมีความ
แตกตางกันนั่นเอง กลาวคือ โครงสรางประโยคของภาษาบาลีจะเปนรูปแบบ
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SOV สวนโครงสรางประโยคของภาษาอังกฤษจะเปนรูปแบบ SVO ซึ่งจะ
เหมือนกับโครงสรางประโยคของภาษาไทย เชน ประโยคภาษาไทยวา
เด็กคนหนึ่ง กินผลไมจำนวนมากแลวสามารถเรียงเปนประโยคภาษาบาลีไดวา
เอโก กุมาโร พหูนิ ผลานิ ปริภฺุชิ แปลวา เด็กคนหนึ่ง กินผลไมจำนวนมาก
และประโยคภาษาอังกฤษวา A boy ate many fruits แปลวา เด็กคนหนึ่ง
กินผลไมจำนวนมากซึ่งแสดงวิธีการเรียงเชิงเปรียบเทียบได ดังนี้
ตารางที่ 3 แสดงวิธีการเรียงเชิงเปรียบเทียบประโยคภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ

ประโยคภาษาบาลี
คำภาษาบาลี
ตำแหนง
เอโก
ขยายประธาน
กุมาโร
ประธาน
พหูนิ
ขยายกรรม
ผลานิ
กรรม
ปริภฺุชิ กริยาคุมพากย

ประโยคภาษาอังกฤษ
คำภาษาอังกฤษ
ตำแหนง
A
ขยายประธาน
boy
ประธาน
ate
กริยาคุมพากย
many
ขยายกรรม
fruits
กรรม

จากตารางขางตน กลาวไดวา บทประธานของภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ
โดยมากจะเรียงไวตอนตนหรือเปนอันดับตนๆ ของประโยค มีการวางคำศัพท
ขยายไวทางดานซายมือ (ขางหนาของศัพทหลัก) แลวจึงวางศัพทหลักไวทาง
ขวามือไปตามลำดับประโยค บทกริยาในภาษาอังกฤษจะเรียงไวตอจากลำดับ
บทประธานในประโยค สวนคำขยายกริยานั้นใหเรียงไวขางหลังตัวกริยาไปตาม
ลำดับ สำหรับภาษาบาลีมีการวางศัพทขยายไวทางดานซายมือ (ขางหนาของ
คำศัพทหลัก) คลายกับภาษาอังกฤษแลวจึงวางศัพทหลักไวทางขวามือ ถามีบท
ขยายก็สามารถวางไวขางหนาของศัพทนั้นได สวนกริยาคุมพากยนั้น สวนใหญ
จะเรียงไวทายสุดของประโยคและวางบทขยายกริยาไวขางหนาของบทกริยาหลัก
ออกไปเรื่อยๆ จะเห็นไดวาเมื่อเปรียบเทียบระหวางหลักและการเรียงประโยค
ของภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ จะเห็นความแตกตางกันอยูบางแมวาทั้งสองภาษา
จะมาจากภาษาตระกูลเดียวกันก็ตาม
7.4 ความสัมพันธของสวนตาง ๆ ในประโยคภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ
ในภาษาบาลีและภาษาอังกฤษ ไวยากรณและความสัมพันธของสวนประกอบ
ตาง ๆ ในประโยคหนึ่ง ๆ จะมีความเกี่ยวเนื่องกันอยางเปนระบบ สวนประกอบ
สำคัญตาง ๆ ในประโยคของภาษาบาลีและภาษาอังกฤษจะมี 8 สวน ไดแก
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บทประธาน บทขยายประธาน บทกริยา บทขยายกริยา บทกรรม บทขยาย
กรรม บทอาลปนะหรือคำรองเรียกทักทาย และคำนิบาตหรือคำอุทาน นั่นเอง
การเรียงบทตางๆ เหลานี้ซึ่งเปนสวนประกอบที่สำคัญในประโยคภาษาบาลีและ
ภาษาอังกฤษจะตองมีความระมัดระวังเปนพิเศษและตองเปนไปตามกฎเกณฑที่
วา “ศัพทใดขยายศัพทใด ใหเรียงวางไวขางหนาศัพทนั้นได” ไดแก ศัพทใดมี
สัมพันธเขากับศัพทตัวใดใหเรียงไวขางหนาตัวนั้น
7.5 กลวิธีการแปลภาษาบาลีและภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
ถึงแมวาจะเปนภาษาที่อยูในตระกูลเดียวกันแตเนื่องจากประโยคภาษา
บาลีมีรูปแบบที่แตกตางไปจากภาษาอังกฤษและภาษาไทยคือประโยคภาษา
อังกฤษจะเริ่มตนดวยประธาน กิริยา และกรรม แตประโยคในภาษาบาลีจะมี
โครงสรางประโยคเปนประธาน กรรม และกิริยา ฉะนั้นเบื้องตนผูแปลจำเปนตอง
กำหนดรูในสวนนี้กอน หลังจากนั้นคอยไปเลือกชนิดของการแปลซึ่งการแปลมี
3 ชนิดไดแก 1) แปลโดยพยัญชนะ (Literal Translation) คือ การแปลออก
สำเนียงธาตุ วิภัตติ ปจจัย ใหถูกตองตามหลักไวยากรณเชน สามเณรา ติสฺสํ
สาลายํ ภตฺตานิ ภฺุชนฺติ แปลวา อันวาสามเณรทั้งหลาย ยอมฉันอยู
ซึ่งภัตตาหารทั้งหลาย บนศาลานั้น เปนตน 2) แปลโดยอรรถ (Meaning-Based
Translation) คือ การแปลมุงเอาใจความ ไมไดมุงวิภัตติปจจัย เชน สามเณรา
ติสฺสํ สาลายํ ภตฺตานิ ภฺุชนฺติ แปลวา เหลาสามเณร กำลังฉันขาว
ที่ศาลาหลังนั้น เปนตน และ 3) การแปลแบบยกคำศัพท (Word-for-word
Translation) คือ การแปลที่นิยมใหผูแปลอานศัพทภาษาบาลีไปทีละศัพทแลว
จึงแปลไปตามลำดับศัพทภาษาบาลีที่ไดอานแลวและศัพทที่ยกขึ้นนั้นนั่นเอง
เชน สามเณรา อันวาสามเณร ทั้งหลาย ภฺุชนฺติ ยอมฉัน ภตฺตานิ
ซึ่งอาหารทั้งหลาย สาลายํ บนศาลา ติสฺสํ นั้น เปนตน
สวนการแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยมีแนวทางที่หลากหลายแตกตางกัน
ออกไปตามเนื้อหาสาระ ประเภทของงานตนฉบับ และบริบทหรือสิ่งแวดลอม
ของเนื้อเรื่อง การแปลนั้นมี 3 ชนิด คือ 1) การแปลแบบตรงตัว (Word-for-word
หรือ Literal Translation) ไดแก การแปลที่ผูแปลตองแปลใหตรงกับตนฉบับ
มากที่สุด เชน The parties agree that all clauses hereunder are
deemed to constitute the essence hereof แปลวาคูสัญญาตกลงกันวา
ขอความใดๆ ในสัญญานี้ถือวาเปนสาระสำคัญทุกขอ เปนตน 2) การแปลแบบ
ตีความ (Interpretative Translation) ไดแก การแปลที่ผูแปลเนนพิจารณา
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บริบทของตัวบทตนฉบับและบริบทของผูอานเปาหมายประกอบกัน เชน She
told me she loves me, but it was a very difﬁcult task แปลวาเธอบอกวา
เธอชื่นชมฉัน แตเลนเปนตัวฉัน ยากมากจริง ๆ เปนตน และ 3) การแปลแบบ
อิสระ (Free Translation) ไดแก การแปลที่ผูแปลยึดผูอานภาษาเปาหมาย
มากกวาตนฉบับ ดังนั้น การปรับเปลี่ยนใดๆ ถาเหมาะกับผูอานภาษาเปาหมาย
ผูแปลอาจปรับเปลี่ยนไดทุกอยาง เชน Lambs of God แปลวา แมวน้ำของ
พระผูเปนเจา (เปลี่ยนการแปลจากแกะเปนแมวน้ำซึ่งเหมาะกับบริบทของชาว
เอสกิโม ซึ่งเปนผูอานภาษาเปาหมาย) เปนตน(บุญจิรา ถึงสุข, 2555, น. 12-18)
อยางไรก็ตาม กอนการแปลภาษาบาลีและภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
ผูแปลควรทราบประโยคและสวนประกอบในประโยคตาง ๆ คือ ภาษาบาลีมี
โครงสรางหลักของรูปประโยคแบงออกเปน 2 ภาค คือภาคประธานและ
ภาคแสดง
การเรียงลำดับการแปล มี 9 อยางซึ่งผูแปลตองดำเนินไปตามลำดับ ดังนี้
1) อาลปนะ
2) นิบาตตนขอความ
3) บทกาลสัตตมี
4) บทประธาน
5) บทที่เนื่องดวยประธาน
6) กริยาในระหวาง
7) บทที่เนื่องดวยกิริยาในระหวางและบทขยายประโยคแทรก
8) กริยาคุมพากย
9) บทที่เนื่องดวยกิริยาคุมพากย
สำหรับการแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย มีหลักการหรือกฎเกณฑสำคัญ
ที่ผูแปลทั้งหลายจะตองทำความเขาใจและคำนึงถึงอยูเสมอเมื่อเวลาจะตองแปล
กลาวคือ เมื่อจะแปลใหแปลไปตามลำดับแหงการแปลสวนตาง ๆ ซึ่งคลายคลึงกัน
กับภาษาบาลีขางตน เนื่องจากไดสังเกตแลววา ถึงแมจะเรียงประโยคแตกตาง
กันบาง แตเมื่อแปลขอความในประโยคของทั้งสองภาษาเปนภาษาไทย จะมีวิธี
การดำเนินการแปลที่สามารถประยุกตวิธีการแปลของภาษาบาลีไดซึ่งมีความ
คลายคลึงกัน ดังนี้
1) คำเรียกทักทายหรืออาลปนะ
2) คำอุทานหรือนิบาตสวนมากเปนนิบาตสักวาทำบทใหเต็ม
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3) บทกาลสัตตมีอาทิ ใน ครั้นเมื่อ เปนตน
4) บทประธาน
5) บทขยายประธาน
6) กริยาในระหวางและประโยคแทรก
7) บทขยายกิริยาในระหวางและบทขยายประโยคแทรก
8) กริยาหลักหรือคุมพากย
9) บทที่เนื่องดวยกริยาหลักหรือกริยาคุมพากย
เมื่อกลาวถึงหลักการแปลหรือลักษณะของภาษาในงานแปลภาษาไทย
ที่ดีนั้น การแปลใหไดทั้งความถูกตองและสำนวนที่ไพเราะผูแปลจำเปนตอง
ยึดหลักการแปลงาย ๆ 4 ประการซึ่งสามารถประมวลสรุปไดดังนี้
1) มีความชัดเจนคือเปนภาษาที่มีลักษณะกระชับไมใชคำที่ไมจำเปนรูปประโยค
ควรเปนประโยคสั้นๆหลีกเลี่ยงโครงสรางประโยคที่ซับซอนมีการใชขอความที่
ถายทอดความคิดไดอยางชัดเจนเชนประโยคเดียวแสดงความคิดเดียวไมกำกวม
หรือชวนใหตีความไดหลายแงหลายมุม เปนตน
2) ใชภาษาไดเหมาะสมผูแปลตองเลือกใชลีลาการเขียนใหสอดคลองกับ
ลักษณะของเรื่องที่จะแปลเชน การแปลนวนิยาย เปนตน อาจใชสำนวนใหเกิด
ภาพพจนการแปลงานดานกฎหมายหรือการแพทยตองใชศัพทเฉพาะและลีลา
การเขียนที่สั้นๆไมใชคำหรูหราหรือสำนวนออมคอม
3) ใชภาษาเรียบงายและสัมพันธกับความคิดที่กระจางแจงและตรงตาม
ตนฉบับ
4) มีความสมเหตุสมผลกลาวคือในแตละภาษามีความสมเหตุสมผลตางกัน
ดังนั้นภาษาที่ใชในการแปลตองมีความสมเหตุสมผลเทา ๆ กับภาษาตนฉบับดวย
8. สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
8.1 สรุป
ภาษาบาลี และภาษาอังกฤษมีความสัม พัน ธก ันโดยเชื ้ อ สายเนื ่ อ งจาก
ทั้งสองภาษามาจากภาษาตระกูลอินโด-ยูโรเปยนลักษณะเดนของภาษาทั้งสอง
คือการเปนภาษาที่มีการประกอบคำดวยวิภัตติปจจัยเหมือนกัน ภาษาบาลียังคง
ลักษณะไวยากรณเชนเดิมอยู สวนภาษาอังกฤษไดมีการปรับเปลี่ยนระบบไวยากรณ
จากเดิมใหเรียบงายขึ้นในภายหลัง ทั้งนี้เพื่อใชงายและสะดวกขึ้นสำหรับผูใช
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โครงสรางประโยคหรือเรียกวา “วาจก” ในภาษาบาลี จะเปนโครงสราง
ประโยคแบบประธาน (Subject) กรรม (Object) กริยา (Verb) หรือ SOV
ประโยคพื้นฐานของภาษาบาลีมี 6 ชนิด ไดแก ประโยคลิงคัตถะ ประโยค
กัตตุวาจก ประโยคกัมมวาจก ประโยคภาววาจก ประโยคเหตุกัตตุวาจก
และประโยคเหตุกัมมวาจก สวนโครงสรางประโยคภาษาอังกฤษจะเปนโครงสราง
แบบประธาน (Subject) กริยา (Verb) และกรรม (Object) หรือSVO
ประโยคพื้นฐานของภาษาอังกฤษมีเพียง 3 ชนิด ไดแก ประโยคกัตตุวาจก
ประโยคกัมมวาจก และประโยคเหตุกัตตุวาจก ซึ่งมีความแตกตางจากประโยค
พื้นฐานของภาษาบาลีอยางชัดเจน อยางไรก็ตาม ถาจำแนกประโยคตามลักษณะ
ของเนื้อความแลวในภาษาบาลีและภาษาอังกฤษพบประโยค 4 ชนิดเหมือนกัน
ไดแก ประโยคความเดียวหรือเอกัตถประโยค ประโยคความรวมหรืออเนกัตถ
ประโยค ประโยคความซอนหรือสังกรประโยค และประโยคความผสมหรือ
อเนกัตถสังกรประโยค
สวนกลวิธีการแปลประโยคภาษาบาลีและภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย
ทั้งสองภาษามีกลวิธีและลำดับการแปลที่คลายคลึงกัน อยางไรก็ตาม ขอความที่
ไดรับการแปลถายทอดเปนภาษาไทยนั้นควรมีลักษณะดังนี้ 1) มีความกระชับ
ชัดเจนและไมกำกวม 2) ใชภาษาไดอยางเหมาะสม 3) ใชภาษาที่เรียบงายสัมพันธ
กับความคิดและตรงตามตนฉบับ และ 4) มีความสมเหตุสมผลเทาๆกับภาษา
ตนฉบับ
8.2 อภิปรายผล
จากผลการศึกษาวิจัยที่พบวาภาษาบาลีและภาษาอังกฤษเปนภาษาที่อยู
ในตระกูลเดียวกันคืออินโด-ยูโรเปยนนั้นสอดคลองกับความคิดเห็นของนักวิชาการ
หลายคน เชน พระศรีสิทธิมุนี เปนตน ที่ไดกลาวไววา ภาษาบาลีและภาษา
อังกฤษมีรากเหงามาจากมาจากที่เดียวกันคือภาษาตระกูลอินโด-ยูโรเปยน
ซึ่งเปนตระกูลภาษาที่คนใชพูดมากที่สุดเมื่อเปรียบเทียบกับภาษาตระกูลอื่น ๆ
ในโลก
โครงสรางประโยคของภาษาบาลีและภาษาอังกฤษที่ผูวิจัยพบวาทั้งสอง
ภาษามีความแตกตางกันนั้นผลวิจัยดังกลาวไดสอดคลองกับพระศรีสิทธิมุนีที่ได
กลาวไววาลักษณะโครงสรางประโยคภาษาบาลีจะเปนรูปแบบ SOV ไดแก
(ขยาย) ประธาน + (ขยาย) กรรม + กริยาสวนประโยคภาษาอังกฤษนั้น
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ลักษณะโครงสรางประโยคจะเปนแบบ SVO ซึ่งแตกตางจากโครงสรางประโยค
ภาษาบาลี ดังรูปแบบ คือ (ขยาย) ประธาน + กริยา + (ขยาย)
กรรมแมวาจะเปนภาษาที่อยูในตระกูลเดียวกันก็ตาม
การแปลประโยคภาษาบาลีและภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยมีกลวิธีและ
ลำดับการแปลที่คลายคลึงกัน อยางไรก็ตาม ขอความที่ผานการแปลถายทอด
เปนภาษาไทยนั้น ควรมีลักษณะการแปลที่ดีดังนี้ 1) มีความกระชับ ชัดเจน
และไมกำกวม 2) ใชภาษาไดอยางเหมาะสม 3) ใชภาษาที่เรียบงาย สัมพันธกับ
ความคิดและตรงตามตนฉบับ และ 4) มีความสมเหตุสมผลเทาๆกับภาษาตนฉบับ
ซึ่งลักษณะการแปลที่ดีดังกลาวนั้นไดมีความสอดคลองกับแนวคิดของอัจฉรา
ไลศัตรูไกล ดังไดกลาวไวแลว
8.3 ขอเสนอแนะ
การศึกษาวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาวิเคราะหเปรียบเทียบเกี่ยวกับโครงสราง
ประโยคภาษาบาลีและภาษาฮินดีเพื่อจะไดรูและเขาใจลักษณะโครงสรางและ
ความสัมพันธสวนประกอบตางๆของภาษาทั้งสอง
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