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บทนํา

คําภาษาสันสกฤตที่นํามาใช้ในภาษาไทย โดยปรกติเป็นคํานามหรือคําที่มีสภาพเท่ากับคํานาม
ไม่ใช่คํากริยา แต่คํานามดังกล่าวนั้นจะได้รับการเปลี่ยนรูปคําบ้าง เปลี่ยนเสียงบ้าง โดยวิธีตัดรูปวิภัตติ์
(วิภักติในสันสกฤต) ทิ้ง หรือ โดยใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตบนพยัญชนะบางตัว หรือลดพยัญชนะ
บางตัว หรือเพิ่มเสียงพยัญชนะบางตัว หรือเปลี่ยนเสียงสระบางตัว หรือแปลงพยัญชนะบางตัว
สุดแต่ว่าการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะต่างๆ นั้นจะให้ประโยชน์ในด้านการประพันธ์วรรณกรรมประเภท
ร้อยแก้วและร้อยกรอง ซึ่งมีกฎบังคับเรื่องเสียงสั้นเสียงยาว เรื่องสัมผัสเสียง เรื่องจํานวนพยางค์ และ
เรื่องประเภทร้อยแก้ว ซึ่งต้องการความไพเราะ และภาษาที่มีความหมายประทับใจผู้อ่าน
วิธีน�ำคําสันสกฤตมาใช้ในภาษาไทยในรูปแบบของวรรณกรรมแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ คือ
๑. การเปลี่ยนเสียงสระ
๒. การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะ

เกี่ยวกับการเปลี่ยนเสียงสระ

แม้ว่าสระในภาษาสันสกฤต (สันสกฤต) จะคงเสียงเดิมไว้ได้บ้างเมื่อนํามาใช้ในภาษาไทย
แต่ส่วนมากจะมีการเปลี่ยนเสียงเป็นอย่างอื่นจากเสียงเดิม เพื่อความถูกต้องตามหลักการประพันธ์
ประเภทร้อยกรองหรือเพื่อออกเสียงได้ง่ายหรือเพื่อสัมผัสเสียง ซึ่งพอจะสรุปวิธีการนํามาใช้ได้ ดังต่อ
ไปนี้
๑. สระ อะ ที่ไม่มีพยัญชนะซ้อนในภาษาสันสกฤตออกเสียงสระ โอะ ลตรูปในภาษาไทย เช่น
คําสันสกฤต “วจน” ออกเสียงว่า วะจะนะ ในภาษาไทยใช้คําว่า พจน์ (แปลง ว เป็น พ)
๒. ในกรณี ข ้ อ ๑ บางครั้ ง คนไทย (ในภาษาไทย) ใช้ พ ยั ญ ชนะตั ว สุ ด ท้ า ยเป็ น ตั ว สะกด
โดยออกเสียงพยัญชนะตัวแรกเป็นเสียงสระ อะ เช่น กมล (ออกเสียงในภาษาบาลีสนั สกฤตว่า กะมะละ)
ในภาษาไทยออกเสียงว่า กะมล (กะมน)
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๓. สระเสียงสั้นในภาษาสันสกฤต ใช้เป็นเสียงยาวในภาษาไทย เช่น
		 ภาษาสันสกฤตว่า ครุ ภาษาไทยใช้ว่า ครู (ผู้หนักแน่น)
		 ภาษาสันสกฤตว่า ศตฺรู ภาษาไทยใช้ว่า ศัตรู (ผู้จองเวร)
		 ภาษาสันสกฤตว่า ฤษิ ภาษาไทยใช้ว่า ฤาษี
๔. สระเสียงสั้นทั้งหมดในภาษาสันสกฤต นิยมออกเสียงเป็นเสียงยาวในภาษาไทย เช่น
		 สันสกฤต ไวกุณา ไทยออกเสียงว่า “ไวกุณฐะ (หมายถึงที่ประทับของพระนารายณ์)
๕. สระเสียงยาวในภาษาสันสกฤต เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทยจะเปลี่ยนเป็นเสียงสั้น เช่น
		 สัน. วีณา ในภาษาไทยใช้ 		
พิณ (อ่านว่า พิน)
			“		 นีล 		
“ 		
นิล (เช่น คําว่า เพชรนิลจินดา)
			“		 วิปรีต 		
“		
วิปริต = ความผิดปรกติ
			“ สุกร 		
“		
สุกร (หมู)
แม้คําที่มีตัวสะกดก็ทําให้เป็นเสียงสั้นได้ในภาษาไทย เช่น สน. อาศ จรุย ในภาษาไทยใช้ ว่า
อัศจรรย์ (สิ่งประหลาดยิ่ง)
๖. เสียงสระ อะ ในภาษาสันสกฤต เปลี่ยนเป็นเสียง ออ เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทย เช่น
		
สัน. คฺรห		
ในภาษาไทยใช้ว่า เคราะห์
		 สัน. ปณฺฑว 		
ในภาษาไทยใช้ว่า บัณเฑาะห์ (เครื่องตีชนิดหนึ่ง)
๗. สระ อิ, อี ในภาษาสันสกฤต เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทยเปลี่ยนเป็นเสียง สระ อี, อือ ตามลําดับ
เช่น
		 สัน. ลิงฺค ในภาษาไทยใช้ ลึงค์
		 สัน. ศิกฺษา 		
“
ศึกษา
		 สัน. มหิมา 		
“
มหึมา
		 สัน. วีช 		
“
พืช
๘. สระ อิ, อี ในภาษาสันสกฤตเปลี่ยนเป็นสระเอียในภาษาไทย เช่น
		 สัน. สฺถิร ในภาษาไทยใช้ เสถียร
		 สัน. กีรตี 		
“
เกียรติ
๙. สระ อิ, อี ในภาษาสันสกฤตเปลี่ยนเป็นสระ เอ ในภาษาไทย เช่น
		 สัน. สีมา ในภาษาไทยใช้ เสมา
		 สัน. วิตาน 		
“
เพดาน
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๑๐. สระ อะ และ สระ อิ ที่อยู่หน้าหรือกลางคําสันสกฤต เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทย เปลี่ยน อะ
เป็น อิ หรือ เอ และ อิ เป็น เอีย ตามลําดับ เช่น
		 สัน. วชิร (เพชร)
ในภาษาไทยใช้ วิเชียร
		 สัน. วชฺร			
“
เพชร
		 สัน. ปญฺจ			
“
เบญจ
๑๑. สระ อุ, อู หน้าคําสันสกฤต เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทย นิยมเปลี่ยนเป็น สระ “โอ” เช่น
		 สัน. กุหก ในภาษาไทยใช้ โกหก
		 สัน. กุมท 		
“
โกมุท
๑๒. สระ อู ในคําสันสกฤต เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทย นิยมแปลงเป็นเสียง “โอ” เช่น
		 สัน. ทูร (โกส) + ศัพท 		
= โทรศัพท์
		 สัน. ทูร + พิมพ์ 			
= โทรพิมพ์
		 สัน. ทูร + ทรฺศน (สิ่งที่เห็นจากที่ไกล) = โทรทรรศน์
๑๓. สระ ไอ ในภาษาสันสกฤตซึ่งมีตัวสะกดได้ เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทย เปลี่ยนเป็นเสียง สระ
แอ เช่น
		 สัน. ไวทย ภาษาไทยใช้ว่า แพทย์
		 สัน. ไสนฺย ภาษาไทยใช้ว่า แสนย์ เช่นในคําว่า แสนยานุภาพ, แสนยาพินิหาร

การเปลี่ยนแปลงพยัญชนะ

การเปลี่ยนแปลงพยัญชนะในภาษาสันสกฤต เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทยมีหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
๑. พยัญชนะ ก. ในภาษาสันสกฤต เปลี่ยนเป็นพยัญชนะ ข ในภาษาไทย เช่น
		 สัน. กนิษฐา 		
ภาษาไทยใช้ ขนิษฐา
		 สัน. กปฎ 		
ภาษาไทยใช้ ขบถ หรือ ชบา
๒. พยัญชนะ ช ในภาษาสันสกฤต เปลี่ยนเป็น จ ใน ภาษาไทย เช่น
		 สัน. เชฺยษฺฐา 		
ภาษาไทยใช้ว่า เจษฎา (ผู้เป็นคนโตในครอบครัว)
๓. พยัญชนะ ฏ ในภาษาสันสกฤต เปลี่ยนเป็นพยัญชนะ ฏ ในภาษาไทย เปลี่ยนเป็น ฎ
ในภาษาไทย เช่น ตุษฺฏิี ภาษาไทยใช้ว่า ดุษฎี (ความยินดี)
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๔. พยัญชนะ ต ในภาษาสันสกฤต เปลี่ยนเป็นพยัญชนะ ด ในภาษาไทย เช่น ตุษฺฏิ ภาษาไทยใช้
ว่า ดุษฎี (ความยินดี) หรือคําว่า ตรฺชนิ ภาษาไทยใช้ว่า ดรรชนี
หมายเหตุ : บางคําอาจคง ต. ไว้อย่างเติม เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทย เช่น คําว่า ตณฺหา ภาษาไทย
ใช้ว่า ตัณหา หรือ ตฤณ ภาษาไทยใช้ว่า ตฤณ
๕. พยัญชนะ ฏ ในภาษาสันสกฤต เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทย เปลี่ยนเป็น ฎ เช่น
		 คําว่า อษฺฏ (๘) ภาษาไทยใช้ว่า อัษฎ เช่นคําว่า อัษฎางค์ (องค์ ๘)
		 คําสันสกฤต ทฤษฺฏิ ภาษาไทยใช้ว่า ทฤษฎี
๖. พยัญชนะ ป ในภาษาสันสกฤต เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทย เปลี่ยนเป็น บ. เช่น
		 สัน. บุษฺป 		
ภาษาไทยใช้ บุษบา
		 สัน. ปุษป 		
ภาษาไทยใช้ บุษบา
		 สัน. ปณฑิต 		
ภาษาไทยใช้ว่า บัณฑิต
		 แต่ที่ไม่เปลี่ยนแปลงก็มี เช่น
		 สน. ปรารฺนา
ภาษาไทยใช้ว่า ปรารถนา หรือ
		 สัน. ปรโยซน
ภาษาไทยใช้ว่า ประโยชน์
๗. พยัญชนะ ว ในภาษาสันสกฤต เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทย มักเปลี่ยน ว เป็น พ. เช่น
		 สัน. วฤศจิกายน
ภาษาไทยใช้ว่า พฤศจิกายน
		 สัน. วยาปาท
ภาษาไทยใช้ว่า พยาบาท
แต่อย่างไรก็ตาม บางค�ำใช้ได้ทั้ง ว และ พ ในภาษาไทย เช่น
		 วิจิตร กับคําว่า
พิจิตร (จากภาษาสันสกฤต “วิจิตร”)
		 วิชัย กับคําว่า
พิชัย
		 วงศ กับคําว่า		
พงศ์
		 วิบัติ กับคําว่า		
พิบัติ
		 วาณิช กับคําว่า		
พาณิช
		 วิษณุ กับคําว่า		
พิษณุ1
๘. คําสันสกฤตบางคําที่ไม่มีพยัญชนะซ้อน เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทย นิยมซ้อนพยัญชะที่เหมือน
พยัญชนะตัวหลัง เพื่อออกเสียงได้ง่าย เช่น ลตา เป็น ลัตตา = ลัดดา (แปลง ต เป็น ด)
1

บรรจบ พันธุเมธา, บาลีสันสกฤตในภาษาไทย, (กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, ๒๕๑๘),
หน้า ๑๒๘.
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๙. คําสันสกฤตทีม่ เี สียง “เอา” ซึง่ แปลงมาจาก “อุ” เมือ่ นํามาใช้ในภาษาไทย นิยมซ้อน พยัญชนะ
ว. หลังสระ “เอา” เมื่อมีคํานามตามหลัง เช่น
		
สุ + คนฺธ เป็น เสา + คนฺธ ภาษาไทยใช้ว่า เสาวคนธ์ แปลว่า กลิ่นหอม
		 สุ + รส = เสา + รส = เสาวรส (รสอร่อย)
๑๐. พยัญชนะสุดวรรค ซึ่งเรียกว่า อนุนาสิกหรือนิคหิต สามารถวางซ้อนหน้าพยัญชนะ ตัวใด
ตัวหนึ่งในวรรคของตนได้ เมื่อซ้อนแล้วพยัญชนะตัวนั้นก็จะกลายเป็นพยัญชนะตัวสะกดไป เช่น
		 สํ. มกร
ในภาษาไทยใช้ว่า มังกร
		 สํ. มกุฎ
ในภาษาไทยใช้ว่า มงกุฎ
		 สํ. สิขร
ในภาษาไทยใช้ว่า สิงขร (หงอนไก่, ยอด)
๑๑. คําบางคําในภาษาสันสกฤต เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทยนิยมซ้อน ร. เพื่อสะดวกในการ
ออกเสียง เช่น
		 สัน. มาตา ในภาษาไทยใช้ว่า มารดา (แปล ต เป็น ด)
		 สัน. มายา
ในภาษาไทยใช้ว่า มารยา
๑๒. พยัญชนะในคําสันสกฤตบางคําเมื่อนํามาใช้ในภาษาไทยจะสับเปลี่ยนกัน เช่น สัน นิคฤหีต
ในภาษาไทยใช้ว่า นฤคหิต คงเป็นเพราะคนไทยคุ้นเคยกับภาษาบาลีที่ว่า นิคคหิต
๑๓. พยัญชนะตัวแรกในภาษาสันสกฤตบางคําเมื่อนํามาใช้ในภาษาไทยจะถูกตัดออก เพื่อลด
จํานวนคําในวรรณกรรมประเภทร้อยกรอง เช่น
		 คําสันสกฤต อธิษฺาน ภาษาไทยใช้ ธิษฐาน และกลายมาเป็นพิษฐานในภายหลัง
		 คําสันสกฤต อุปาธฺยาย ภาษาไทยใช้ว่า บาธยาย
		 ซึ่งมักใช้ในคํากลอน เช่นในคําว่า ครูบาธยาย ซึ่งต่อมาภายหลังนิยมใช้กันว่าครูบา เช่น
ครูบาศรีวิชัยที่เชียงใหม่ เป็นต้น
		 คําสันสกฤตว่า “หฤทย” คนไทยใช้ว่า “หฤทัย” และ “ทัย” เช่นพระทัย
		 คําสันสกฤตว่า กฺษมา ภาษาไทยใช้ว่า ษมา เช่น ขอษมาลาโทษ
		 คําสันสกฤต ศรามเณร ภาษาไทยใช้ว่า สามเณรหรือเณร
๑๔. พยัญชนะกลางคําสันสกฤตบางคํา เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทยจะตัดพยัญชนะนั้นทิ้งเสีย
เพื่อให้มีน้อยพยางค์ เช่น คําสันสกฤตว่า วนานฺตร ภาษาไทยใช้ว่า พนาดร แปลว่า ระหว่างป่า หรือ
ป่าอื่น
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๑๕. พยัญชนะท้ายคําสันสกฤตบางคํา เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทยจะตัดพยัญชนะนั้นทิ้งเสีย
เพื่อให้มีน้อยพยางค์ เช่น
		 สัน. อธฺยาศฺรย ภาษาไทยใช้ว่า อัธยาหรืออัธยาด้วย แปลว่า นิสัยใจคอ
		 สัน. โกลาหล ภาษาไทยใช้ว่า โกลา แปลว่า ความสับสนวุ่นวาย
๑๖. คําสันสกฤตบางคํา เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทยนิยมเติมพยัญชนะ ษ กลางคํา ซึ่งเป็น ภาษา
โบราณ เช่น
		 สัน. ราตรี ภาษาไทยใช้ว่า ราษตรี แปลว่า กลางคืน
		 สัน. กฤต ภาษาไทยใช้ว่า กฤษฎา แปลง ต เป็น ฎ แปลว่า ซึ่งบุคคลได้กระทําแล้ว
๑๗. คําสันสกฤตบางคํา เมือ่ นํามาใช้ในภาษาไทยนิยมเติมพยัญชนะท้ายคํา เพือ่ ประโยชน์ในการ
สัมผัสเสียง ในคําประพันธ์ประเภทร้อยกรอง เช่น
		 สัน. ลีลา ภาษาไทยใช้ ลีลาศ เติม ศ.
๑๘. คําสันสกฤตบางคํา เมือ่ นํามาใช้ในภาษาไทย นิยมตัดพยัญชนะต้นคําออกไป เพือ่ ให้มพี ยางค์
น้อยลง เช่น
		 สัน. รณรงฺค (สนามรบ) ไทยใช้ ณรงค์ แปลว่า การรบ โดยตัดพยัญชนะ ร. ต้น คําออกไป
๑๙. คําสันสกฤตบางคํา เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทย นิยมซ้อนพยัญชนะ ร. ในระหว่างคํา เช่น
		 สัน. “ไกลาส”
ไทยใช้ 		
“ไกรลาส” (ภูเขาที่พระอินทร์ประทับอยู่)
		 สัน. “วาสุกี”
ไทยใช้ 		
“วาสุกรี” (ชื่อพญานาคตนหนึ่ง)
		 สัน. “เกสร” หรือ “ไกศร” ไทยใช้ “ไกรศร” (สร้อยคอ)
		 สัน		 “เกศรี”
ไทยใช้ 		
“ไกรศรี” (ราชสีห์)
๒๐. สันสกฤตที่มี ฤ เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทย นิยมเติม ฤ เช่น
		 คําว่า “มธุ” (น�้ำผึ้ง) ไทยใช้ “มฤธุ” (น�้ำผึ้ง)
๒๑. ร. ในสันสกฤตบางคํา เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทย นิยมใช้เป็น ฤ เช่น
		 สัน. “รติ” ยินดี ไทยใช้ “ฤดี” (ใจ)
๒๒. คําว่า นิรฺ แปลว่า “ไม่ม,ี ออกไป” ในคําสันสกฤตบางคํา เมือ่ ได้มาใช้ในภาษาไทย นิยมแปลง
นิรฺ เป็น นฤ ซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกัน เช่น
		 สัน. นิรฺมล 		
ในภาษาไทยใช้ว่า นฤมล แปลว่า ไม่มีมลทิน
		 สัน. นิรฺนาท 		
ในภาษาไทยใช้ว่า นฤนาถ แปลว่า ความกึกก้อง, การบันลือลั่น
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๒๓. เรผะ ในภาษาสันสกฤต (รฺ) อยู่ล่างพยัญชนะ เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทยนิยมเปลี่ยน รหัน
(ร ๒ ตัว) เช่น
		 สัน. วรฺค ในภาษาไทยใช้ว่า
วรรค แปลว่า พวก, กลุ่ม
		 สัน. ปรฺณ
”
ปรรณ แปลว่า ใบไม้
		 สัน. สฺวรฺค
” 		
สวรรค์ แปลว่า เมืองสวรรค์
๒๔. คําว่า ริ (รฺ) ในภาษาสันสกฤตบางคํา เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทย ต้องเปลี่ยน ริ เป็น รหัน คือ
รร เช่น
		 สัน. ปริหาร ในภาษาไทยใช้ว่า
บรรหาร ซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกัน
		 สัน. ปริษทฺ
” 		
บรรษัท ซึ่งมีความหมายอย่างเดียวกัน
๒๕. คําสันสกฤตบางคําไม่มี เรผะ (รหัน) แต่เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทยนิยมเติมเรตะ เช่น
		 สัน. ขรฺค 		
ในภาษาไทยใช้ว่า ขรรค์ เช่น ในคําว่าพระขรรค์ชัยศรี
		 สัน. ปรตุยาสถรณ “
”
บรรจถรณ์ (เครื่องปูลาด)
๒๖. พยัญชนะที่มีจุด (.) อยู่ใต้ (ข้างล่าง) เช่น จฺ, มฺ, ศฺ. เป็นพยัญชนะกึ่งมาตรา หรือเป็นตัวสะกด
ในการนํามาใช้ในภาษาไทยหรือในวรรณกรรมไทย จะใช้พยัญชนะเต็มมาตรา เช่น
		 สัน. วิทฺยุ ในภาษาไทยใช้ว่า
วิทยุ (ออกเสียงว่า วิทะยุ)
		 สัน. สฺกนธ 		
“		
สกนธ์ (ออกเสียงว่า สะกน)
		 สัน. สฺวสฺติ 		
“ 		
สวัสดี (ออกเสียงว่า สะหวัดดี)
		 สัน. ไอศฺวรย
“		
ไอศวรรย์ (แปลว่า อํานาจ)
		
สัน. อีศฺวร 		
“ 		
อีศวร (อ่านว่า อีสวน คือพระอิศวร)
๒๗. คําสันสกฤตที่นํามาใช้ในภาษาไทย โดยปรกติไม่มีวิภัตติปรากฏ คือต้องลบวิภัตติทิ้ง
แต่บางคําต้องลงวิภัตติเพิ่มเข้าไป เพื่อให้มีเสียงสัมผัสในวรรณกรรมร้อยกรอง เช่น
		 สัน. จิร
ในภาษาไทยใช้ว่า
จิรัง
		 สัน. โมห 		
“
โมโห, ความหลง
๒๘. คําสันสกฤตบางคํา เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทย ใช้พยัญชนะตัวที่ ๒ หรือตัวอื่นเป็นตัวสะกด
และใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตบนพยัญชนะที่เหลือ เพื่อไม่ให้มีเสียง เช่น
		 สัน. ยกฺษ (ออกเสียงว่า ยักษะ)
ในภาษาไทยใช้ว่า
ยักษ์
		 สัน. ลฤษณ (ออกเสียงว่า ลักษณะ) 		
“ 		
ลักษณ์
		 สัน. การณ			
		
“		
การณ์
		 สัน. วิจารณ			
		
“		
วิจารณ์
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๒๙. วิธกี ารนําเอาคําภาษาสันสกฤตมาใช้ในภาษาไทยตามทีก่ ล่าวมาแล้วนีเ้ ป็นเพียงแนวทางและ
ตัวอย่างที่ผู้สนใจจะศึกษาและนํามาประยุกต์ใช้กับคําภาษาสันสกฤตอื่น ๆ ได้โดยอนุโลม เมื่อคําภาษา
สันสกฤตนั้น ๆ อยู่ในหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาทั้งหมดทั้งสิ้น
๓๐. อนึ่ง บางครั้ง คําภาษาสันสกฤตจะคงรูปเดิม เมื่อนํามาใช้ในภาษาไทย เพียงแต่จะลบ
จุดใต้พยัญชนะตัวซ้อนออกเท่านั้น เช่น คําว่า กลยาณ ภาษาไทยใช้ว่า กัลยาณะ เมื่อมีนามตามหลัง
ต้องลบสระ อะ ที่ ณะ เสีย เช่น กัลยาณชน มาจาก คําภาษาบาลีว่า กลฺยาณชน เป็นต้น

บทสรุป

ค�ำภาษาสันสกฤตน�ำมาใช้ในภาษาไทย มีทั้งที่เป็นค�ำนาม ค�ำที่มีสภาพเท่ากันค�ำนาม แต่จะ
ได้รับการเปลี่ยนรูปบ้าง เปลี่ยนเสียงบ้าง ตัดรูปวิภัตติ์บ้าง ใส่เครื่องหมายทัณฑฆาตบนพยัญชนะบ้าง
ลดพยัญชนะบางตัวบ้าง เพิ่มเสียงพยัญชนะบางตัวบ้าง เปลี่ยนเสียงสระบางตัวบ้าง แปลพยัญชนะ
บางตัวบ้าง แต่กระนั้น การเปลี่ยนแปลงพยัญชนะต่างๆ จะให้ประโยชน์ด้านการประพันธ์วรรณกรรม
ทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง โดยวิธีที่น�ำค�ำสันสกฤตมาใช้ในภาษาไทย ก็มี ๒ ลักษณะ คือ
		 ๑) การเปลี่ยนเสียงสระ
		 ๒) การเปลี่ยนเสียงพยัญชนะ
ในการเปลี่ยนเสียงสระ จะพอสรุปวิธีการน�ำมาได้ ๑๓ ลักษณะ เช่น สระเสียงสั้น ออกเป็น
เสียงยาว เช่น ภาษาสันสกฤตว่า ฤษิ ภาษาไทยใช้ว่า ฤๅษี เป็นต้น ในการเปลี่ยนแปลงพยัญชนะ
จะพอสรุปวิธกี ารน�ำมาได้ ๓๐ ลักษณะ เช่น คําสันสกฤตว่า “หฤทย” คนไทยใช้วา่ “หฤทัย” และ “ทัย”
เช่น พระทัย คําสันสกฤตว่า กษมา ภาษาไทยใช้ว่า ษมา เช่น ขอษมาลาโทษ คําสันสกฤตว่า ศรามเณร
ภาษาไทยใช้ว่า สามเณรหรือเณร เป็นต้น ดังนั้น การเลือกใช้ค�ำสันสกฤตที่น�ำมาใช้ในภาษาไทย ทั้ง ๒
ลักษณะดังทีก่ ล่าวมา ควรทีจ่ ะศึกษาและท�ำความเข้าใจให้ชดั เจน เพือ่ ให้การใช้ภาษาไทยมีความถูกต้อง
และเหมาะสม.
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