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การประกอบคําไทยด�วยคําท่ีมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต Thai word composition from Pali - Sanskrit lexicon  กฤติกา  ผลเกิด1, ชลธชิา  สุดมุข2, สุวรีย�  ยอดฉิม2 1นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร� (ภาษาไทย)  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Email : krittika.ph@ssru.ac.th 2อาจารย�ท่ีปรึกษา  บทคัดย4อ  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค�เพ่ือวิเคราะห�โครงสรJางของการประกอบคําไทยดJวยคําท่ีมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต  โดยเก็บขJอมูลคําศัพท�จากเอกสารสิ่งพิมพ� และพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554  จํานวน 1,067คํา     ผลการวิจัยพบวQา โครงสรJางของการประกอบคําไทยดJวยคําท่ีมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต มี 3 ประเภท ไดJแกQ คําประสาน คําประสม และคําสมาส โดยคําสมาสปรากฏมากท่ีสุด รองลงมาคือ คําประสม และคําประสานปรากฏนJอยท่ีสุด โครงสรJางของคําประสาน มี 2 โครงสรJาง ไดJแกQ หนQวยคําอิสระ + หนQวยคําไมQอิสระ และหนQวยคําไมQอิสระ + หนQวยคําอิสระ โครงสรJางของคําประสม มี 4 โครงสรJาง ไดJแกQ แบบขยาย  แบบแยก แบบเชื่อม และแบบซJอน โครงสรJางของคําสมาส มี 2 โครงสรJาง ไดJแกQ แบบขยาย และแบบเชื่อม โครงสรJางของการประกอบคําไทยดJวยคําท่ีมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต แสดงใหJเห็นอิทธิพลของการยืมภาษา เนื่องดJวยอิทธิพลของภาษาแมQ ผูJใชJภาษายQอมดัดแปลงภาษาคํายืมใหJเขJาแบบไวยากรณ�ของภาษาแมQในท่ีสุด  Keywords: Thai word composition, Pali - Sanskrit   Abstract This study was aimed analyzing the structure of Thai word composition from Pali – Sanskrit lexicon by collecting vocabulary from the publications and dictionary B.E. 2554 for 1,067 words.  It was found from the study that there are 3 kinds of the structure of Thai word composition from Pali – Sanskrit lexicon including the combined words, compound words, and Samas compound words; the type that mostly appears is Samas compound words, secondly it is the compound words and the least found type is the combined words. There are 2 structures of the combined words including free morpheme + dependent morpheme, and dependent morpheme + free morpheme. There are 4 structures of compound words including modifying, separating, linking, and overlapping kinds. There are 2 structures of the Samas compound words including modifying and linking kinds.  The structure of Thai word composition from Pali – Sanskrit lexicon indicates the influence of language borrowing due to the fact that with the influence of the mother 
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language, the language user then would modify the borrowed words to be consistent with the grammar of the mother language finally.   Keywords: Thai word composition, Pali - Sanskrit   บทนํา การยืมภาษาเปjนปรากฏการณ�ท่ีเกิดข้ึนกับทุกภาษา เม่ือผูJใชJภาษามีการติดตQอสื่อสารกับสังคมอ่ืนท่ีใชJภาษาแตกตQางกัน  ในภาษาไทยจึงปรากฏการยืมคําภาษาตQางประเทศเปjนจํานวนมาก โดยเฉพาะภาษาบาลีและสันสกฤตท่ีปะปนเขJามาในภาษาไทยเปjนระยะเวลายาวนาน  ซ่ึงไดJรับอิทธิพลมาจากความสัมพันธ�ทางดJานศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม วิชาการ และวรรณคดี (สุธิวงศ� พงศ�ไพบูลย�, 2517, หนJา 5-7) แมJวQาการยืมคําจะเปjนสิ่งท่ีรับมาใชJในภาษาไดJงQาย แตQภาษาไทยยังรับกฎเกณฑ�ทางไวยากรณ�ของภาษาบาลีและสันสกฤตมาใชJในภาษาดJวย ดังท่ีบรรจบ พันธุเมธา (2516, หนJา 1) กลQาววQา  ในบรรดาภาษาตQางประเทศท่ีมีความสัมพันธ�เก่ียวขJองกับเรา เห็นจะไมQมีภาษาใดเกินภาษาบาลีสันสกฤต ท้ังนี้เพราะเรายืมคําภาษาท้ังสองมาใชJมากมาย ไมQแตQคําท่ีใชJในศาสนา... แมJในภาษาท่ีใชJพูดกันทุกวัน ก็มีคําท้ังสองภาษานี้ใชJอยูQไมQนJอย คําท่ีใชJในวิชาการแขนงตQาง ๆ   ตลอดจนชื่อบุคคล ชื่อสถานท่ี ก็เปjนคําภาษาบาลีสันสกฤตเสียเปjนสQวนใหญQ บางคําก็เปjนคําบาลีสันสกฤตแทJ ๆ บางคําเราก็นํามาดัดแปลงเสียงเสียบJาง บางคําเราก็ยืมคําของเขามาตกแตQงใหมQใหJไดJตามท่ีเราตJองการ... และยังปรากฏวQาเรายืมหลักเกณฑ�และวิธีการบางอยQางของเขามาปรับเขJากับคําไทยก็มี  การยืมคําภาษาบาลีและสันสกฤตมาใชJในภาษาไทยปรากฏเปjนหลักฐานครั้งแรกในจารึกพQอขุนรามคําแหง พ.ศ.1826 เชQน สรีอินทราทิตย – ษรีอินทราทิตย, สุโขทัย – สุกโขไท – ษุกโขไท , ศรีธรรมราช,  ศรีรัตนธาตุ  ซ่ึงพบรูปเขียนบาลีบJาง  สันสกฤตบJาง แมJวQาโดยมากจะเปjนคําสันสกฤตก็ตาม (บรรจบ พันธุเมธา, 2516, หนJา 7- 8)   การประกอบคําเหลQานี้จะใชJหลักเกณฑ�ของภาษาบาลีสันสกฤต กลQาวคือ การสมาส คําวQา สุกฺข + อุทย เปjน สุโขทัย อนันต� เหลQาเลิศวรกุล (2539)  และอุทัยวรรณ  นิยมมี (2534)  ศึกษาคํายืมภาษาบาลีและสันสกฤตท่ีปรากฏในมหาชาติคําหลวง ตัวอยQางการประกอบคําในสมัยอยุธยา เชQน  คําวQา  ธรรมจักร  (ธรฺม + จกฺร)  เปjนการประกอบคําแบบสมาส   คําวQา  อนุกรม (อนุ + กรฺม) เปjนการประกอบคําดJวยการลงอุปสรรค  “อนุ”  ตามหลักเกณฑ�ของภาษาบาลีสันสกฤต  คนงนาฏ  รุณวุฒิ (2533) และสราวุธ  จันสีหา (2542) ศึกษาคําบาลีและสันสกฤตในสมัยรัตนโกสินทร�จากวรรณคดีเรื่องขุนชJางขุนแผนและพระปฐมสมโพธิกถา  การประกอบคํายังคงหลักเกณฑ�ของภาษาบาลีสันสกฤต  เชQน  กุญชรชาติ  (กุsฺชร+ ชาติ)  เปjนการประกอบคําแบบสมาส    การประกอบคําในแตQละสมัยสะทJอนใหJเห็นวQาภาษาไทยไดJรับอิทธิพลมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตอยQางมาก  ดังท่ี  วิสุทธ�  บุษยกุล (2554, หนJา 99) กลQาววQา   เรารับคําบาลีสันสกฤตไวJมากและไดJใชJคําบาลีสันสกฤตมานาน  โครงสรJางของภาษาไทยก็ยังเปjนไทยอยูQโดยสมบูรณ�  แตQท่ีอาจเรียกวQามี “เคJาโครง” แบบบาลีสันสกฤตนั้น  ไดJแกQ  การผูกคําประสมท่ีเลียนคําสมาสของเขาเปjนบางคําเทQานั้น 
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Suwaree Yordchim  (2012)  กลQาววQา การศึกษาการผันรูป (inflection) ของคํากริยาและคําคุณศัพท�ในภาษาอังกฤษ เปjนปuจจัยสําคัญในการเรียนรูJภาษาของผูJเรียนภาษาอังกฤษเปjนภาษาท่ี 2 ซ่ึงภาษาอังกฤษและภาษาบาลี-สันสกฤตมีลักษณะเปjนภาษาคําผัน กลQาวคือ มีการเปลี่ยนแปลงรูปคํา เพ่ือบQงเพศ พจน� มาลา วาจก เชQนเดียวกัน แตQการสรJางคําแบบบาลีและสันสกฤตนั้นมีอิทธิพลตQอภาษาไทยยิ่งกวQา ดังปรากฏในงานวิจัยของ โกวิทย�  พิมพวง  (2551)  เรื่อง  การสรJางคําแบบบาลีและสันสกฤตท่ีมีอิทธิพลตQอภาษาไทย  แสดงใหJเห็นวQาลักษณะการเรียงคําขยายไวJขJางหนJาและการลงอุปสรรคเปjนวิธีการสรJางคําตามไวยากรณ�ของภาษาบาลีสันสกฤตท่ีมีอิทธิพลตQอการสรJางคําในภาษาไทย  เชQน  คําวQา  “อารยะขัดขืน”  เปjนการนําคําสันสกฤต (อารฺย) มาประสมกับคําไทย  (ขัดขืน)  เกิดความหมายใหมQ  โดยเรียงคําขยายไวJขJางหนJาคําหลักอยQางภาษาบาลีสันสกฤต  คําหนJาเขียนแบบคําไทยดJวยการคงรูปสระอะ  ไมQเชื่อมตามหลักการสมาสของบาลีสันสกฤต  เนื่องจากเปjนการสมาสแบบไทย  ถJาเปjนคําบาลีสันสกฤตท้ังคูQจะสมาสไดJสนิทอยQางเชQน  อารยชน สรุปไดJวQาการประกอบคําท่ีมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตเดิมใชJวิธีการประกอบคําแบบบาลีสันสกฤตอยQางเครQงครัด  แตQงานวิจัยของ โกวิทย�  พิมพวง (2551)  แสดงใหJเห็นวQาเริ่มมีกระบวนการประกอบคําท่ีมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตแบบใหมQท่ีเรียกวQา  การสมาสแบบไทย สอดคลJองกับความเห็นของ อนันต�  เหลQาเลิศวรกุล (2549, หนJา 73-78)   ท่ีกลQาวถึงคําสมาสในภาษาไทย ซ่ึงเปjนการรับเอาวิธีการสรJางคําแบบภาษาบาลีสันสกฤตมาประยุกต�ใชJในภาษาไทย  จําแนกเปjน  3  ประเภท คําสมาสยืม   เชQน  ท. วีรบุรุษ  มาจาก  ส. วีร - ปุรุษ  คําสมาสสรJาง เชQน ท. ญาติธรรม มาจาก  บ. ญาติ - ส. ธรฺมและคําสมาสซJอน  เชQน  ท. มิตรสหาย  มาจาก  ส. มิตร - บ./ส. สหาย ปuจจุบันมีคําไทยจํานวนไมQนJอยท่ีประกอบดJวยคําท่ีมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต  ซ่ึงผูJวิจัยเห็นวQาโครงสรJางของการประกอบคําไทยดJวยคําท่ีมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตเปjนประเด็นสําคัญท่ีควรจะศึกษาวิเคราะห�  เพ่ือแสดงใหJเห็นลักษณะโครงสรJางของการประกอบคําและการออกเสียงคําไทยท่ีไดJรับอิทธิพลของการยืมภาษาบาลีสันสกฤตเกิดข้ึนอยQางเปjนระบบและสามารถอธิบายไดJดJวยกระบวนการทางภาษาศาสตร�  วัตถุประสงค= เพ่ือวิเคราะห�โครงสรJางของการประกอบคําไทยดJวยคําท่ีมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต  วิธีการดําเนินการวิจัย การวิจัยนี้ใชJระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยเก็บขJอมูลคําท่ีมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต จาก เอกสาร นิตยสาร วารสาร และพจนานุกรม คัดเลือกกลุQมตัวอยQางแบบเปjนระบบ (Systematic random sampling) กลQาวคือ เอกสารท่ีมีขนาดไมQเกิน 100 หนJา จะเก็บขJอมูลทุกหนJา กรณีเอกสารมีขนาดเกิน 100 หนJา เพ่ือใหJขJอมูลมีการกระจายจะเก็บขJอมูลทุก ๆ 5 หนJา แลJวตัดขJอมูลท่ีปรากฏซํ้าออก จึงไดJประชากรท้ังหมดจํานวน  1,067  คํา นํามาวิเคราะห�โครงสรJางของการประกอบคํา ตามแนวคิดทฤษฎีเรื่องโครงสรJางของคําในภาษาไทยของ อุดม  วโรตม�สิกขดิตถ�  (2555) แลJวเรียบเรียงเนื้อหาเชิงพรรณาวิเคราะห� นําเสนอโครงสรJาง สรุป และอภิปรายผล  โครงสร�างของการประกอบคําไทยด�วยคําท่ีมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต ผูJวิจัยวิเคราะห�โครงสรJางของการประกอบคําไทยดJวยคําท่ีมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต ตามแนวคิดเรื่องโครงสรJางของคําในภาษาไทยของ อุดม  วโรตม�สิกขดิตถ�  (2555)  ซ่ึงผูJวิจัยไดJเก็บรวบรวมขJอมูลคําจาก
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เอกสารจํานวน  1,067  คํา  สามารถจําแนกตามกระบวนการประกอบคําไดJ  3  ชนิด  คือ  คําประสาน  คําประสม  และคําสมาส  ซ่ึงคําสมาสพบมากท่ีสุด  จํานวน 704  คํา  คิดเปjนรJอยละ 65.97  รองลงมาคือคําประสม พบจํานวน 211 คํา  คิดเปjนรJอยละ  19.77  และคําประสานพบนJอยท่ีสุด จํานวน  152  คํา  คิดเปjนรJอยละ14.24  แสดงใหJเห็นวQาคําสมาสซ่ึงเปjนกระบวนการประกอบคําแบบบาลีและสันสกฤตมีอิทธิพลตQอการประกอบคําไทยดJวยคําท่ีมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต โครงสรJางของการประกอบคําไทยดJวยคําท่ีมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต  แตQละชนิดมีลักษณะดังตQอไปนี้ 1. คําประสาน  หมายถึง  การนําหนQวยคําอิสระมาประกอบกับหนQวยคําไมQอิสระ  ซ่ึงผูJวิจัยไดJจัดวิธีการลงอุปสรรคของภาษาบาลีและสันสกฤตไวJในคําประสานดJวย  เนื่องจากอุปสรรค มีลักษณะเปjนหนQวยคําไมQอิสระ ผลการศึกษาพบวQามีโครงสรJาง 2 แบบ ดังนี้  1.1 หน4วยคําอิสระ + หน4วยคําไม4อิสระ  →  คําประสาน เชQน   กิจการ  ประกอบดJวย  กิจ  เปjนหนQวยคําอิสระ  แตQ การ  เปjนหนQวยคําไมQอิสระ   สาธุการ  ประกอบดJวย  สาธุ  เปjนหนQวยคําอิสระ  แตQ การ  เปjนหนQวยคําไมQอิสระ 1.2 หน4วยคําไม4อิสระ + หน4วยคําอิสระ  →  คําประสาน เชQน   นักศึกษา  ประกอบดJวย  นัก เปjนหนQวยคําไมQอิสระ  แตQ ศึกษา  เปjนหนQวยคําอิสระ   นิรโทษ  ประกอบดJวย  นิร  เปjนหนQวยคําไมQอิสระ  แตQ โทษ  เปjนหนQวยคําอิสระ 2. คําประสม  หมายถึง  การนําคําหรือหนQวยคําอิสระต้ังแตQ  2  หนQวยข้ึนไปมาประกอบกันใหJเกิดเปjนนามประสม  กริยาประสม  โดยมี  4  โครงสรJาง  ไดJแกQ  โครงสรJางแบบขยาย  แบบแยก  แบบเชื่อม  และแบบซJอน    2.1 โครงสร�างแบบขยาย   ประกอบดJวยสQวนหลักและสQวนขยาย  โดยสQวนขยายจะทําหนJาท่ีขยายสQวนหลัก  เชQน   นวัตกรรมใหมQ  เปjนนามประสมแบบขยาย เกิดจากนามประสมนาม  มี  นวัตกรรม  เปjนสQวนหลัก ใหม6  เปjนสQวนขยาย  โคลนพิษ  เปjนนามประสมแบบขยาย เกิดจากนามประสมนาม  มี  โคลน  เปjนสQวนหลัก พิษ  เปjนสQวนขยาย  ใจบุญ  เปjนนามประสมแบบขยาย เกิดจากนามประสมนาม  มี  ใจ เปjนสQวนหลัก บุญ  เปjนสQวนขยาย  ดาวฤกษ�  เปjนนามประสมแบบขยาย เกิดจากนามประสมนาม  มี  ดาว เปjนสQวนหลัก ฤกษ:  เปjนสQวนขยาย    ตาทิพย�  เปjนนามประสมแบบขยาย เกิดจากนามประสมนาม  มี  ตา เปjนสQวนหลัก ทิพย:  เปjนสQวนขยาย 2.2 โครงสร�างแบบแยก   ประกอบดJวยสQวนหนJาและสQวนหลัง  แตQละสQวนไมQมีการขยายกัน  เชQน    ชิงชJาสวรรค�  เปjนนามประสมแบบแยก เกิดจาก ชิงช;า  เปjนนามสQวนหนึ่ง  และ สวรรค:  ซ่ึงไมQไดJขยายชิงชJา แตQตัดความมาจาก  ชิงชJาแกวQงข้ึนสวรรค�  เม่ือประสมเปjน  ชิงชJาสวรรค� จึงคงสQวนหนJาและสQวนหลังไวJ    ลูกโปwงสวรรค�  เปjนนามประสมแบบแยก เกิดจาก ลูกโป=ง  เปjนนามสQวนหนึ่ง  และ สวรรค:  ซ่ึงไมQไดJขยายลูกโปwง แตQตัดความมาจาก  ลูกโปwงลอยข้ึนสวรรค�  เม่ือประสมเปjน  ลูกโปwงสวรรค� จึงคงสQวนหนJาและสQวนหลังไวJ   
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 กฎหมายระหวQางประเทศ  เปjนนามประสมแบบแยก เกิดจาก กฎหมาย  เปjนนามสQวนหนึ่ง  และ ระหว6างประเทศ ซ่ึงไมQไดJขยายกฎหมาย แตQตัดความมาจาก  กฎหมายท่ีใชJระหวQางประเทศ  เม่ือประสมเปjน  กฎหมายระหวQางประเทศ  จึงคงสQวนหนJาและสQวนหลังไวJ    จQามงกุฎ  เปjนนามประสมแบบแยก เกิดจาก จ6า  เปjนนามสQวนหนึ่ง  และ มงกุฎ  ซ่ึงไมQไดJขยายจQา แตQตัดความมาจาก มงกุฎสําหรับตําแหนQงจQา เม่ือประสมเปjน จQามงกุฎจึงคงสQวนหนJาและสQวนหลังไวJ    บายศรีสูQขวัญ  เปjนนามประสมแบบแยก เกิดจาก บายศรี  เปjนนามสQวนหนึ่ง  และ สู6ขวัญ  ซ่ึงไมQไดJขยายบายศรี  แตQตัดความมาจาก  บายศรีท่ีใชJเรียกขวัญมาสูQ  เม่ือประสมเปjน  บายศรีสูQขวัญ  จึงคงสQวนหนJาและสQวนหลังไวJ   2.3 โครงสร�างแบบเช่ือม ประกอบดJวยสองสQวนคลJอยตามหรือขัดแยJงในลักษณะแบบเชื่อมและ/หรือแบบเชื่อมอนุกรม    2.3.1 แบบเช่ือมและ / หรือ  เปjนการประสมสQวนหนJาและสQวนหลังเชื่อมดJวยสันธาน  และ  หรือ  หรือ  ซ่ึงไมQปรากฏในโครงสรJางผิว (surface  structure)  แตQเจJาของภาษาสามารถบอกไดJโดยพิจารณาจากความหมายของนามประสมวQาเปjนแบบเชื่อมและ  หรือแบบเชื่อมหรือ ไดJแกQ     กาพย�กลอน  เปjนนามประสมแบบเชื่อมและ/หรือ  เกิดจากนามประสมนาม  มี  หรือ เปjนสันธานเชื่อมระหวQาง กาพย� /  กลอน    ชื่อสกุล  เปjนนามประสมแบบเชื่อมและ/หรือ  เกิดจากนามประสมนาม  มี  และ เปjนสันธานเชื่อมระหวQาง ชื่อ /  สกุล  2.3.2 แบบเช่ือมอนุกรม เปjนการประสมนามหรือกริยาต้ังแตQสามคําข้ึนไปเขJาดJวยกัน ไดJแกQ   บุญหนักศักด์ิใหญQ  เปjนนามประสมนามแบบเชื่อมอนุกรม  เกิดจากการเอานามมาเรียงรJอยเขJาอนุกรมกัน   สภาผูJแทนราษฎร  เปjนนามประสมนามแบบเชื่อมอนุกรม  เกิดจากการเอานามมาเรียงรJอยเขJาอนุกรมกัน     ครอบครองปรปuกษ�  เปjนกริยาประสมนามแบบเชื่อมอนุกรม  เกิดจากการเอากริยาและนามมาเรียงรJอยเขJาอนุกรมกัน 2.4 โครงสร�างแบบซ�อน   เปjนการประสมดJวยสQวนหนJาและสQวนหลัง  ซ่ึงอJางถึงสิ่งเดียวกัน  เชQน    ชีวิตชีวา  เปjนนามประสมแบบซJอน  เกิดจากนามท่ีเปjนสิ่งเดียวกันประสมกัน  คือ  ชีวิต   และ  ชีวา  ความหมายเหมือนกัน ประสมกันเรียกวQา  ชีวิตชีวา  ซ่ือสัตย�  เปjนนามประสมแบบซJอน  เกิดจากนามท่ีเปjนสิ่งเดียวกันประสมกัน  คือ  ซ่ือ   และ  สัตย:  ความหมายเหมือนกัน ประสมกันเรียกวQา  ซ่ือสัตย�  ทรัพย�สิน  เปjนนามประสมแบบซJอน  เกิดจากนามท่ีเปjนสิ่งเดียวกันประสมกัน  คือ  ทรัพย:   และ สิน  ความหมายเหมือนกัน ประสมกันเรียกวQา ทรัพย�สิน  รูปภาพ  เปjนนามประสมแบบซJอน  เกิดจากนามท่ีเปjนสิ่งเดียวกันประสมกัน  คือ  รูป  และ  ภาพ  ความหมายเหมือนกัน ประสมกันเรียกวQา  รูปภาพ 3. คําสมาส  หมายถึง  การนําคําบาลีสันสกฤตมาประกอบกันตามระเบียบไวยากรณ�ของภาษาบาลีและสันสกฤต  มี  2  โครงสรJาง  ไดJแกQ  โครงสรJางแบบขยาย  และแบบเชื่อม    3.1 คําสมาสแบบขยาย  เปjนการนําคําบาลีสันสกฤตมาประสมกันโดยคําหนJาทําหนJาท่ีเปjนสQวนขยายและคําหลังเปjนสQวนหลัก  เชQน 
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  จักรยาน  เปjนคําสมาสแบบขยาย  เกิดจากนามประสมนาม  มี  ยาน เปjนสQวนหลัก  จักร  เปjนสQวนขยาย   โจรกรรม  เปjนคําสมาสแบบขยาย  เกิดจากนามประสมนาม  มี  กรรม  เปjนสQวนหลัก โจร  เปjนสQวนขยาย   กรีธาทัพ  เปjนคําสมาสแบบขยาย  เกิดจากกริยาประสมนาม  มี  ทัพ  เปjนสQวนหลัก กรีธา  เปjนสQวนขยาย   ทศวรรษ  เปjนคําสมาสแบบขยาย  เกิดจากสังขยาประสมนาม  มี  วรรษ  เปjนสQวนหลัก ทศ  เปjนสังขยาสQวนขยาย  3.2 คําสมาสแบบเช่ือม  เกิดจากการนําคําบาลีสันสกฤตมาสมาสกันแบบเชื่อมและ/หรือ เชQน  ศีลธรรม  เปjนสมาสแบบเชื่อมและ/หรือ  มี  และ เปjนสันธานเชื่อมระหวQาง ศีล /  ธรรม    กาลเทศะ  เปjนสมาสแบบเชื่อมและ/หรือ  มี  และ เปjนสันธานเชื่อมระหวQาง กาล /  เทศะ   บุญบาป  เปjนสมาสแบบเชื่อมและ/หรือ  มี  หรือ  เปjนสันธานเชื่อมระหวQาง บุญ / บาป   รูปธรรมนามธรรม  เปjนสมาสแบบเชื่อมและ/หรือ  มี  และ เปjนสันธานเชื่อมระหวQาง รูปธรรม / นามธรรม  ผลการศึกษาโครงสรJางของการประกอบคําไทยดJวยคําท่ีมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตสามารถสรุปไดJวQา  การประกอบคําไทยดJวยคําท่ีมาจากภาษาบาลีและสันสกฤตมีกระบวนการประกอบคํา  3  แบบ  ไดJแกQ  คําประสาน  คําประสม  และคําสมาส  ซ่ึงแตQละแบบมีโครงสรJางของการประกอบคําดังตารางแสดงใหJเห็นวQาคําสมาสโครงสรJางแบบขยาย  มีปริมาณความถ่ีมากท่ีสุด จํานวน 678 คํา คิดเปjนรJอยละ 63.54 รองลงมาคือ  คําประสม โครงสรJางแบบขยาย พบจํานวน 147 คํา  คิดเปjนรJอยละ 13.77 สQวนโครงสรJางของการประกอบคําท่ีปรากฏนJอยท่ีสุด  คือ  คําประสม โครงสรJางแบบเชื่อม พบจํานวน 7 คํา  คิดเปjนรJอยละ  0.65   ตารางแสดงโครงสรJางของการประกอบคําไทยดJวยคําท่ีมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต การประกอบคํา โครงสร�าง จํานวน ร�อยละ คําประสาน 1. หนQวยคําอิสระ+ หนQวยคําไมQอิสระ 21 1.96 2. หนQวยคําไมQอิสระ+ หนQวยคําอิสระ 131 12.27 คําประสม 1.  แบบขยาย 147 13.77 2.  แบบแยก 28 2.62 3.  แบบเชื่อม 7 0.65 4.  แบบซJอน 29 2.71 คําสมาส 1.  แบบขยาย 678 63.54 2.  แบบเชื่อม 26 2.43 รวม 1,067   100  อภิปรายผล การศึกษาครั้งนี้  พบวQา  คําไทยท่ีประกอบดJวยคําท่ีมาจากภาษาบาลีและสันสกฤต  มีกระบวนการประกอบ  3 ประเภท  ไดJแกQ   คําประสาน  คําประสม  และคําสมาส  ซ่ึงกระบวนการประกอบคําแบบสมาสปรากฏมากท่ีสุด  ยQอมแสดงใหJเห็นอิทธิพลของการยืมภาษาบาลีสันสกฤต ดังท่ี  บรรจบ  พันธุเมธา  (2516)  
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