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ข้อสนันิษฐานว่าด้วย “ตวั” กบั “ตน”

	 คำว่า		“ตวั”		และ		“ตน”		เป็นคำที่มคีวามหมายคล้ายคลงึกนัมาก	 

พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน	พ.ศ.	๒๔๙๓	ไดร้ะบทุีม่าของคำวา่	“ตน”   

และ		“ตวั”		วา่เป็นคำภาษาไทย		แตผู่เ้ขยีนสนใจวา่ทัง้สองคำเป็นคำไทยแท ้

หรอืไม	่และตัง้ขอ้สนันิษฐานวา่เดมิในภาษาไทยคงมคีำวา่	“ตวั”	ใชอ้ยูเ่ดมิ		 

และรบัคำวา่		“ตน”		มาจากคำวา่		“ตนุ”		[	tanu	]		ซึง่เป็นภาษาบาลสีนัสกฤต		

ผูเ้ขยีนจงึไดร้วบรวมขอ้มลูจากพจนานุกรมสมยัต่างๆ		เอกสารสมยัสโุขทยั		

ไดแ้ก	่	จารกึ		และไตรภมูพิระรว่ง		ภาษาไทถิน่		และภาษาอืน่ๆ		และไดพ้บวา่ 

คำวา่		“ตวั”		และ		“ตน”		มใีชม้าตัง้แตส่มยัสโุขทยั		คำวา่		“ตน”		นัน้		มปีรากฏ 

เป็นจำนวนมาก	 เน่ืองจากเน้ือหาในจารกึทกุหลกัยกเวน้จารกึหลกัที	่ ๑	 และ 

ไตรภมูพิระรว่ง	เป็นเน้ือหาเกีย่วกบัศาสนา		และจากการศกึษาภาษาไทถิน่ 

อืน่ๆ	พบวา่	มคีำวา่	“ตวั”	 แตไ่มพ่บขอ้มลูคำวา่	“ตน”	นอกจากน้ีผูเ้ขยีนยงั 

ไดห้าหลกัฐานจากภาษาเขมรเพิม่เตมิพบวา่	 ภาษาเขมรมคีำวา่	 “ขลฺวน”   

หมายถงึ	ตวั	รา่งกาย	และมคีำวา่	“ตนุ”	ใชด้ว้ย	จงึเป็นหลกัฐานสนบัสนุนวา่		 

“ตน”	มาจาก	“ตนุ”	และมกีารเปลีย่นแปลงทางเสยีงในภาษาไทย	สอดคลอ้ง 

กบัทีข่นุวจิติรมาตรา	(๒๕๑๑:๑๒๑-๑๒๓)	ไดต้ัง้ขอ้สนันิษฐานวา่	คำวา่	“ตน” 

มาจากภาษาบาลสีนัสกฤต		คอื		คำวา่		“ดนู”   



Abstract

An Assumption on words “ตวั” [tua] and “ตน” [ton]   

	 The	meanings	of	the	words	“ตวั”	[tua]	and	“ตน”	[ton]	are	very	similar. 

The	Royal	 Institute	Dictionary	 from	B.E.	2493	 identifies	 the	sources	of	

both	as	Thai.	This	paper	will	consider	whether	the	origin	of	both	words	is	

Thai.	As	we	already	know,	the	word	[tua]	was	used	in	the	Thai	language	

in	the	past	and	the	word	[ton]	was	used	after	being	introduced	from	the	

Pali	word	“ตนุ”[tanu]	derived	from	Pali-Sanskrit.	The	writer	collected	data	

from	Dictionaries	 in	different	periods	 including	documents	 in	Sukhothai	

period	 namely;	 inscriptions,	 Trai	 Phum	 Phra	 Ruang,	 Tai	 Dialects	 and	

other	languages	and	finally	the	word	[tua]	and	[ton]	used	since	Sukhothai	

period	have	been	found	to	be	explicitly	Thai.	The	word	[ton]	was	used	

in	Sukhothai	period	and	it	has	been	found	in	use	in	inscriptions,	except	

for	King	Ramkhamhaeng’s	inscription	No.1	and	Trai	Phum	Phra	Ruang,	

which	dealt	mainly	with	the	religious	concepts.	Through	the	study	of	other	

Dialects,	the	word	[tua]	has	implicitly	been	found,	but	the	word	[ton]	has	

not	been	found	at	all.	Furthermore,	the	additional	evidence	derived	from	

Khmer	shows	that	there	is	the	word	“ขฺลวน”	[khluan]	meaning	body	as	well	

as	the	word	[tanu].	These	words	are	regarded	as	the	evidence	in	order	

to	support	the	fact	that	the	word	[ton]	came	from	[tanu].	Also	there	are	

sound	changes	in	the	Thai	language,	which	corresponded	to	the	asser-

tion	made	by	Khun	Wijitramatra	(Sa-Nga	Kanchanapan)	(2511:121-123)		

that	the	word	[ton]	derived	from	Pali-Sanskrit	is	recognized	as	the	word	

“ดนู”[Danu].
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บทนำ

	 ในภาษาไทยมคีำทีม่คีวามหมายคลา้ยกนั	 หรอืใกลเ้คยีงกนัอยูห่ลายคำ	 

อาท	ิ เลก็-น้อย สบื-สวน เปิด-เผย จติ-ใจ ผลกั-ไส สะดวก-สบาย ถวั-เฉลีย่  

เป็นตน้	 คำเหลา่น้ีมกัใชร้ว่มกนัเกดิเป็นคำชนิดหน่ึงในภาษาไทย	 คอื	 คำซอ้น	 

ซึง่มทีัง้ซอ้นเพือ่เสยีงและเพือ่ความหมาย	 คำซอ้นในภาษาไทยจำนวนหน่ึง 

เป็นการประกอบโดยคำหน่ึงเป็นคำไทย	 และอกีคำหน่ึงเป็นคำจากภาษา 

ต่างประเทศหรอืภาษาไทถิน่	เชน่

*	 บทความน้ีเป็นสว่นหน่ึงของการศกึษาวทิยานิพนธเ์รือ่ง	 “การขยายหน้าทีแ่ละความ 

หมายของคำวา่	“ตวั”	ตัง้แตส่มยัสโุขทยัถงึ	พ.ศ.	๒๕๕๑”	หลกัสตูรปรชัญาดษุฎบีณัฑติ 

สาขาภาษาไทย	 ภาควชิาภาษาไทย	 คณะมนุษยศาสตร	์ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร	์ 

ซึง่ไดร้บัทนุสนบัสนุนวจิยัระดบับณัฑติศกึษาเพือ่การตพีมิพใ์นวารสารวชิาการ	 ปีงบ 

ประมาณ	๒๕๕๒	จากบณัฑติวทิยาลยั	มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร	์โดยมรีองศาสตราจารย	์ 

ดร.วไิลศกัดิ	์กิง่คำ	เป็นอาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์

**	นิสติปรญิญาเอกสาขาภาษาไทย	ภาควชิาภาษาไทย	คณะมนุษยศาสตร	์มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์	 และอาจารย์ภาควชิาภาษาไทย	 คณะมนุษยศาสตร์	 มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์
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 จติใจ (จติ มาจากภาษาบาล)ี ถนนหนทาง (ถนน มากจากภาษา 

เขมร)

 ถวัเฉลีย่ (ถวั มาจากภาษาจนี) สะดวกสบาย (สบาย มาจากภาษา 

บาล)ี

 ยกยอ่ง (ยอ่ง มาจากภาษาไทใหญ่ แปลวา่ ยก เชน่ ยอ่งหม่ หมายถงึ  

ค�ำไว ้ยอ่งยอ้ หมาย ยกยอ่ง สรรเสรญิ บชูา)

 ยยุง (ยง มาจากภาษาไทใหญ่ คอื คำวา่ โยง้ หมายถงึ พดูใสร่า้ย 

คนอืน่ดว้ยเจตนาจะใหเ้กดิความวุน่วาย)

 ใชส้อย เครือ่งใชไ้มส้อย  (สอย มาจากภาษาไทคำตี ่คอื คำวา่ ซอ้ย 

หมายความวา่  ใหท้กุคนทำงานไมอ่ยูนิ่ง่)

	 คำวา่	 “ตวั”	 และ	 “ตน”	 กเ็ป็นคำทีม่คีวามหมายใกลเ้คยีงกนั	 และ 

สามารถประกอบกนัเป็นคำซอ้น	 “ตวัตน”	 ได	้ โดยทัว่ไปคนมกัคดิวา่	 ทัง้ 

คำวา่	 “ตวั”	 และ	 “ตน”	 เป็นคำไทยทัง้คู	่ แต่ผูเ้ขยีนสนันิษฐานวา่	 “ตน” 

ไมใ่ชค่ำไทย	 แตเ่ป็นคำทีม่าจากภาษาบาลสีนัสกฤต	 คอื	 “ตนุ”	 (tanu)	 ซึง่ม ี

ความหมายวา่	ตวั	รา่งกาย

ความหมายของคำว่า “ตวั” และ “ตน”

	 พจนานุกรมฉบบัตา่งๆ	ไดใ้หค้วามหมายของคำวา่	“ตน”	และ	“ตวั”  

ดงัน้ี

	 หนงัสอือกัขราภธิานศรบัท	์(Dictionary	of	 the	Siamese	Language)	 

ของแดน	 บชี	 แบรดเลย	์ (Dan	 Beach	 Bradley)	 ซึง่นบัไดว้า่เป็นพจนานุกรม 

ไทยเลม่แรก	จดัพมิพเ์มือ่	พ.ศ.	๒๔๑๖	ไดใ้หค้วามหมายคำวา่	“ตน”	กบั	

“ตวั”	ดงัน้ี
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	 (๑)	ตน,	ตวั,	กาย,	คอื	ตวั	นัน้	เชน่คำวา่	เขาพดูวา่,	ของตนฤาใช	่

ตนฤา	ตนหนึ่งนัน้.							

(อกัขราภธิานศรบัท ์หน้า ๒๔๙)

	 (๒)	ตวั,	องค,์	กาย,	คอื	ตน	นัน้เอง,	เชน่	เขา	พดูกนัวา่,		ตวั	เรา,		

ตวั	ทา่น,	ตวั	ผู,้		ตวัเมยี		เปนตน้.

(อกัขราภธิานศรบัท ์หน้า ๒๖๐) 

	 ตอ่มา	กรมศกึษาธกิารไดใ้หพ้ระยาปรยิตัธิรรมธาดา	 (แพ	ตาละลกัษณ์ 

สมยัทีย่งัเป็นขนุประเสรฐิอกัษรนิติ)์	 จดัทำพจนานุกรมของราชการขึน้เป็น 

ครัง้แรกใน	 พ.ศ.	 ๒๔๒๖	 ซึง่พจนานุกรมฉบบัน้ีไดแ้สดงทีม่าของคำวา่มาจาก 

ภาษาใดกำกบัไวด้ว้ยทกุคำ	ไดใ้หค้วามหมายของคำวา่	“ตน”	และ	“ตวั” 

ดงัน้ี	

	 (๑)	ตน,	ท.	ตวั	

(พจนานุกรมของกรมศกึษาธกิาร หน้า ๑๔๑)

	 (๒)	ตวั,	ท.	รปู,	ตน,	กาย,	รา่ง		ตวั,	ท.	เอง,	มนั,	ทา่น	

(พจนานุกรมของกรมศกึษาธกิาร	หน้า	๑๓๗)

	 พจนานุกรมฉบบัน้ีระบทุีม่าของคำวา่	 “ตน”	 และ	 “ตวั” วา่มาจาก 

ภาษาใดโดยใชอ้กัษรยอ่	ท.	ซึง่หมายถงึ	ภาษาไทย

	 พจนานุกรมราชบณัฑติยสถาน	 พ.ศ.	 ๒๔๙๓	 ไดใ้หค้วามหมายของ 

คำวา่	“ตน”	และ	“ตวั”	ดงัน้ี
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	 (๑)	ตน		น.		ตวั		(ตวัคน),		คน,		ลกัษณะนามใชเ้รยีกยกัษห์รอืพวก 

กายสทิธิว์า่		ตนหน่ึง,		สองตน	

(พจนานุกรมราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.๒๔๙๓ หน้า ๓๘๒)

	 (๒)	ตวั	๑		น.	รปู,	ตน,	ตนเอง,	เป็นคำใชเ้รยีกแทนคน	สตัวแ์ละ 

สิง่ของบางอยา่ง	เชน่	มา้	๕ตวั,	ตะป	ู๓	ตวั,	ตวัละคร,	ตวัหนงัสอื	เป็นตน้;	

ใชเ้รยีกคนอืน่โดยไมอ่ยากออกชือ่ผูท้ีพ่ดูดว้ย	 เชน่	 ตวัทำไมจงึไมท่ำ,	 มกั 

ใชน้ำหน้าคำประสม	แปลวา่	ผู.้	ตวักลัน่.	น.	ผูท้ีเ่ลอืกสรรแลว้.	ตวัการ	น. 

ผูก้่อเหตุ.	 ผูท้ำใหเ้หตุเกดิขึน้ในทางอาญา.	 ผูม้สีทิธิท์ีจ่ะทำกจิธรุะเป็นสว่น 

ตวัได,้	 ถา้มอบใหผู้อ้ืน่ทำแทน	 ผูม้อบเรยีกวา่ตวัการ	 ผูร้บัมอบเรยีก	 ตวัแทน. 

ตวัเกง็	น.	ผู,้	ตวั	หรอื	สิง่	ทีมุ่ง่หมายไวเ้ฉพาะ,	ตวัทีม่น้ีำหนกัมากวา่ตวัอืน่.	 

ตวัเงิน.	 น.	 เงนิสด.	ตวัเชิด.	 น.	 ผูท้ีอ่อกหน้าวิง่เตน้	 (เป็นคำปรยิายจาก 

เชดิหนงั).	ตวัตัง้.	น.	ผูเ้ป็นหลกั,	ผูร้บัผดิชอบ;	จำนวนเลขทีต่ ัง้ไวส้ำหรบั

บวกลบคณูหาร.	ตวัผู ้น.	เรยีกสิง่ของบางอยา่งทีม่รีปูแหลมยาว	เชน่เกลอื	 

วา่เกลอืตวัผู,้	 ทีม่เีดอืยสำหรบัสอด	 เชน่ตวัไมเ้ครือ่งเรอืน	 วา่ตวัผู,้	 เรยีก 

ตน้ไมท้ีไ่มม่ลีกูตลอดไป	 วา่ตวัผู	้ เชน่	 มะยมตวัผู.้	ตวัเมีย	 น.	 เรยีกสิง่ของ 

บางอยา่งทีม่รีหูรอืขอใหส้ิง่อืน่เกาะหรอืสอดเขา้ได	้ วา่ตวัเมยี	 เชน่	 กระเบือ้ง 

ตวัเมยี.	 ตวัไม	้ น.	 ไมท้ีแ่ต่งไวส้ำหรบัทำสิง่ต่างๆ	 มเีครือ่งเรอืน	 เป็นตน้.	

ตวัอย่าง	น.	แบบอยา่งทีย่กมาอา้ง,	สว่นทีแ่สดงคณุสมบตัขิองสว่นทัง้หมด	

(พจนานุกรมราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.๒๔๙๓ หน้า ๔๐๘)

	 (๓)	ตวั ๒	ในวชิาเลขคณติ	เรยีกเลขในวธิทีำวา่	ตวั	เชน่	ตวับวก	

ตวัลบ	ตวัคณู	ตวัหาร,	เลขทีต่ ัง้ไวส้ำหรบัทำบวกลบคณูหาร	เรยีกวา่	ตวัตัง้ 

(พจนานุกรมราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.๒๔๙๓ หน้า ๔๐๙)
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	 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน	พ.ศ.	๒๕๒๕	และฉบบั	พ.ศ.	

๒๕๔๒	ไดใ้หค้วามหมายของคำวา่	“ตน”	และ	“ตวั”	ไว	้ดงัน้ี

	 (๑)	ตน		น.		ตวั		(ตวัคน)		เชน่	ตนเป็นทีพ่ึง่ของตน	;	ลกัษณนาม 

ใชเ้รยีกเทวดา	ยกัษ	์หรอืพวกกายสทิธิ	์ เป็นตน้	เชน่	ยกัษต์นหน่ึง	เทวดา	

๒	ตน	

(พจนานุกรมราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ หน้า ๓๑๖) 

(พจนานุกรมราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า ๔๒๒)

	 (๒)	ตวั ๑	 น.	 รปู,	 ตน,	 ตนเอง,	 คำใชเ้รยีกแทนคน	 สตัว	์ และสิง่ของ 

บางอยา่ง	 เชน่	 ตวัละคร	 ตวัหนงัสอื;	 ลกัษณนามใชเ้รยีกสตัวแ์ละสิง่ของ 

บางอยา่ง	เชน่	มา้	๕	ตวั	ตะป	ู๓	ตวั	เสือ้	๒	ตวั;	ใชเ้รยีกผูท้ีต่นพดูดว้ยใน 

ฐานะคนเสมอกนัทีส่นิทกนั	เชน่	ตวัจะไปไหม.	

	 (๓)	ตวั ๒	(คณติ)	น.	เรยีกเลขในวธิทีำวา่	ตวั	เชน่	ตวับวก	ตวัลบ	

ตวัคณู	ตวัหาร.

(พจนานุกรมราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ หน้า ๓๔๐) 

(พจนานุกรมราชบณัฑติยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า ๔๕๒-๔๕๓) 

	 พจนานุกรมทัง้สองฉบบัน้ีไดเ้พิม่ลกูคำอกีเป็นจำนวนมาก	 โดยพจนา- 

นุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน	 พ.ศ.	 ๒๕๒๕	 มลีกูคำและนิยามความหมาย 

ของลกูคำเพิม่	ไดแ้ก่	ตวักลัน่ ตวักลาง ตวัการ ตวัเกง็ ตวัโค ตวัใคร- 

ตวัมนั ตวัเงิน ตวัจกัรใหญ่ ตวัจำนำ ตวัเชิด ตวัดี ตวัต่อตวั ตวัตัง้ 

๑ ตวัตัง้ตวัตี ตวัตายตวัแทน ตวัเตง็ ตวัแทน (กฎ) ตวัแทนค้าต่าง 

(กฎ) ตวัแทนช่วง (กฎ) ตวัแทนเชิด (กฎ) ตวันาง ตวันำ (ฟิสิกส)์ 
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ตวัประกอบ ๑ ตวัประกนั ตวัเป็นเกลียว ตวัเปล่า ตวัผู ้ ตวัพระ 

ตวัพิมพ ์ตวัเมีย ตวัเมือง ตวัไม้ ตวัยืน ตวัสะกด ตวัหนังสือ ตวัอย่าง 

ตวัเอก ตวัคณูร่วมน้อย ตวัตัง้ ๒ ตวัประกอบ ๒ ตวัแปร ตวัเลข 

ตวัหารร่วมมาก 

	 พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ไดเ้พิม่ลกูคำและ 

นิยามความหมายของลกูคำเพิม่จากฉบบั	พ.ศ.	๒๕๒๕	อกีจำนวน	๗	คำ	

ไดแ้ก่	ตวัเงินตวัทอง	 (ปาก)	ตวัถงั ตวัปลิง ตวัร้อน ตวัละคร	 (วรรณ)	

ตวัสำคญั	(ปาก)	ตวัเอ้ 

	 จากความหมายของคำวา่	 “ตวั”	 และ	 “ตน”	 ทีย่กมาจากพจนา- 

นุกรมฉบบัต่างๆ	 จะเหน็ไดว้า่	 พจนานุกรมทกุฉบบัใชว้ธิใีหค้วามหมายใน 

ลกัษณะทีว่า่	ตน	 คอื	ตวั	 และตวั	 คอื	ตน	 เพยีงแตม่รีายละเอยีดเพิม่มากขึน้ 

ในชว่งสมยัหลงั	 แตอ่ยา่งไรกต็าม	 คำวา่	 “ตน”	 กย็งัคงทำหน้าทีเ่ป็นคำนาม	

หมายถงึ	 รา่งกาย	 และเป็นลกัษณนามใชเ้ฉพาะกบัยกัษ	์ เทวดา	 หรอืพวก 

กายสทิธิเ์ทา่นัน้	 ในขณะทีค่ำวา่	 “ตวั”	 มกีารขยายหน้าทีแ่ละความหมาย 

มากขึน้	 กลา่วคอื	 คำวา่	 “ตวั”	 ทำหน้าทีเ่ป็นคำนาม	 คำสรรพนาม	 คำ 

ลกัษณนาม	 และทำหน้าทีเ่ป็นสว่นหลกัของคำผสมทีเ่กดิขึน้ใหมเ่ป็นจำนวน 

มากอนัจะเหน็ไดจ้ากลกูคำของคำวา่	 “ตวั”	 ทีเ่พิม่มากขึน้ในพจนานุกรม 

ฉบบัต่างๆ	

การใช้คำว่า “ตวั” และ “ตน” ในสมยัสโุขทยัและภาษาไทถ่ินอ่ืน

	 ในการศกึษาภาษาไทยสมยัเกา่	 เชน่	 ภาษาในจารกึนัน้	 นกัภาษา 

ศาสตรไ์ดใ้ชว้ธิเีปรยีบเทยีบ	 (Comparative	Method)	 กบัภาษาไทถิน่และ 

ภาษาอืน่ๆ	 ดงันัน้	 ผูเ้ขยีนจงึจะยกวธิกีารดงักลา่วมาใชเ้พือ่ศกึษาคำวา่	 “ตวั”  

และ	“ตน” 
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	 การใชค้ำวา่	“ตวั”	และ	“ตน”	ปรากฏใชม้าตัง้แตส่มยัสโุขทยั	เชน่	

	 (๑)	 กตูอ่ชา้งดว้ยขนุสามชน	 ตนกพูุง่ชา้งขนุสามชนตวัชือ่มาสเมอืง 

แพ.้...

(จารกึหลกัที ่๑ ดา้นที ่๑ บรรทดัที ่๘)

	 (๒)	กไูดต้วัเน้ือตวัปลา	กเูอามาแก่พอ่กู

(จารกึหลกัที ่๑ ดา้นที ่๑ บรรทดัที ่๑๑-๑๒)

	 ขอ้ความจารกึในตอนน้ี	ประเสรฐิ	ณ	นคร	 (๙๓:	๒๕๔๙)	 ไดอ้ธบิาย 

ไวว้า่	“สตัวม์าจากภาษาแขก	ไทยคงใช	้ตวั	มาแตเ่ดมิ	เชน่	ตวัเน้ือ	ตวัปลา	

ไดแ้ก่	สตัวบ์ก	สตัวน้์ำ”

	 คำวา่	 “ตวั”	 และ	 “ตน”	 นอกจากปรากฏในจารกึหลกัที	่ ๑	 แลว้	 

จากการเกบ็ขอ้มลูของผูเ้ขยีน	 ยงัปรากฏในจารกึหลกัอืน่ๆ	 ในสมยัสโุขทยั 

อกีเป็นจำนวนมาก	 ซึง่ตรงกบัอชิอิ,ิ	 อะคาก	ิ และเอนโดะ	 (Ishii	 Yoneo,	 Akagi	 

Osamu	and	Endo	Noriko,	๑๙๗๒)	ทีไ่ดร้วบรวมคำศพัทท์ีป่รากฏในจารกึ 

สมยัสโุขทยั	 โดยไดแ้สดงคำศพัท	์ หน้าที	่ ความหมายและแหลง่ทีค่ำศพัท์

นัน้ปรากฏดว้ยตวัเลข	 ดงัน้ี	 ลำดบัทีข่องจารกึ-ดา้นของจารกึ-บรรทดั	 เชน่	

๓-๒-๔๔	หมายถงึ	จารกึหลกัที	่๓	ดา้นที	่๒	บรรทดัที	่๔๔	

	 คำวา่	“ตน”	และ	“ตวั”	พบในจารกึสมยัสโุขทยั	ดงัน้ี	

 ตน	(n.	body,	self)

	 ๑-๑-๘,	๒-๑-๓๒,	๒-๑-๓๔,	๒-๑-๕๑,	๒-๑-๖๕,	๒-๑-๙๒,	๒-๑-

๙๒,	๒-๒-๓๑,	๒-๒-๓๔,	๒-๒-๓๗,	๒-๒-๓๘,	๒-๒-๔๗,	๒-๒-๔๘,	๒-๒-

๔๘,	๒-๒-๖๑,	๒-๒-๖๖,	๒-๒-๖๙,	๒-๒-๗๐,	๒-๒-๙๐,	๓-๑-๑๔,	๓-๑-๕๖,	
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๓-๑-๖๐,	๓-๑-๖๖,	๓-๑-๗๑,	๓-๒-๖,	๓-๒-๑๐,	๓-๒-๒๓,	๓-๒-๔๐,	๓-๒-

๔๑,	๓-๒-๔๒,	๓-๒-๔๓,	๕-๑-๒๔,	๕-๑-๒๘,	๕-๓-๑๐,	๕-๓-๓๓,	๘-๔-๑๖,	

๑๐-๒-๘,	 ๑๐-๒-๙,	 ๑๐-๒-๑๕,	 ๑๑-๒-๒๘,	 ๑๑-๒-๒๙,	 ๓๘-๑-๘,	 ๓๘-๑-

๑๘,	 ๓๘-๑-๑๙,	 ๓๘-๑-๒๕,	 ๓๘-๑-๒๙,	 ๓๘-๑-๓๘,	 ๓๘-๑-๓๙,	 ๓๘-๑-

๔๐,	๓๘-๑-๑-๔๐,	๓๘-๑-๔๑,	๓๘-๒-๔,	๓๘-๒-๗,	๓๘-๒-๗,	๓๘-๒-๑๑,	

๓๘-๒-๑๒,	 ๓๘-๒-๑๔,	 ๓๘-๒-๑๕,	 ๓๘-๒-๑๘,	 ๓๘-๒-๒๒,	 ๓๘-๒-๒๒,	

๓๘-๒-๒๓,	๓๘-๒-๒๓,	๓๘-๒-๒๕,	๓๘-๒-๒๕,	๓๘-๒-๒๘,	๓๘-๒-๓๑,	

๓๘-๒-๔๒,	๓๘-๒-๔๒,	๔๐-๑-๑๘,	๔๐-๒-๗,	๔๕-๒-๖,	๔๖-๐-๙.

 ตวั	(n.	body,	a	number,	self;	used	as	a	prefix	to	the	name	of	

animal)

	 ๑-๑-๘,	๑-๑-๑๑,	๑-๑-๑๒,	๒-๒-๑๗,	๑๐-๒-๑๖,	๑๐-๒-๑๗,	๔๙-

๐-๑๗,	๔๙-๐-๒๐,	

	 ในสมยัสโุขทยั	 นอกจากจะพบคำวา่	 “ตวั”	 และ	 “ตน”	 ในจารกึ 

หลกัตา่งๆ	 แลว้	 ผูเ้ขยีนยงัไดเ้กบ็ขอ้มลูจากไตรภมูพิระรว่งซึง่ถอืเป็นวรรณ- 

กรรมสมยัสโุขทยัทีส่ำคญัอกีเรือ่งหน่ึง	 และไดพ้บ	 คำวา่	 “ตน” และ	 “ตวั”  

เป็นจำนวนมาก	 และใชใ้นความหมายเชน่เดยีวกบัทีอ่ชิอิ,ิ	 อะคาก	ิ และเอนโดะ 

(Ishii	Yoneo,	Akagi	Osamu	and	Endo	Noriko,	๑๙๗๒)	ใหนิ้ยามคำวา่	

“ตน”	และ	“ตวั”	ทีป่รากฏในจารกึ

	 ผูเ้ขยีนสงัเกตขอ้มลูในไตรภมูพิระรว่ง	 พบวา่	 การใชค้ำวา่	 “ตวั” 

และ	“ตน”	 จะปรากฏในลกัษณะทีเ่ป็นรปูธรรม	สว่นคำวา่	“ตน”	 จะใชไ้ดท้ัง้ 

ลกัษณะทีม่คีวามเป็นรปูธรรมและนามธรรมได	้เชน่	
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	 (๓)	แลตวัหมาผูน้ัน้ใหญ่เทา่ชา้งสารทกุตวั	ฝงูแรง้และกาอนัอยูใ่น

นรกนัน้ใหญ่เทา่เกวยีนทกุๆ	ตวั 

(ไตรภมูพิระรว่ง หน้า ๒๒)

	 จากตวัอยา่ง	“ตวั”	เป็นคำทีใ่ชน้ำหน้าชือ่สตัวแ์ละเป็นลกัษณนาม

ใชก้บัสตัว์

	 (๔)	คนนรกผนัตนีขึน้แลหยอ่นตวัเบือ้งต่ำแลว้และพุง่ตวัคนนัน้ลง

ในหมอ้อนัใหญ่นัน้

(ไตรภมูพิระรว่ง หน้า ๒๓)

	 จากตวัอยา่ง	คำวา่	“ตวั”	หมายถงึ	รา่งกาย	

	 (๕)	 ครัน้วา่ขึน้ไปไสห้นามงิว้นัน้บาดทัว่ตนเขาขาดทกุแหง่แลว้เป็น 

เปลวไฟไหม้ตนเขาๆ	อดบมไิดจ้งึบา่ยหวัลงมา

(ไตรภมูพิระรว่ง หน้า ๒๙)

	 จากตวัอยา่ง	คำวา่	“ตน”	หมายถงึ	รา่งกาย

	 (๖)	 ครัน้วา่ตายไปเป็นเปรตอยู	่ กเ็อามอืเลบ็มอืตนขดูเน้ือตนหนงั 

ตนกนิเองอยูท่กุเมือ่	เพือ่บาปตนลกัของทา่นแลสบถใหท้า่นเชือ่ตนนัน้แลฯ

(ไตรภมูพิระรว่ง หน้า ๕๒)

	 จากตวัอยา่ง	 คำวา่	 “ตน”	 ไมไ่ดห้มายถงึ	 รา่งกาย	 แต่หมายถงึ	

ตวัเอง (Self)	ซึง่เป็นความหมายทีเ่ป็นนามธรรม

	 นอกจากน้ี	ยงัพบการใชค้ำวา่	“ตน”	และ	“ตวั”	ในลกัษณะทีเ่ป็น

การใชคู้ก่นัหรอืการซอ้นจำนวนมาก	เชน่	
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	 (๗)	 อน่ึงและชือ่วา่อุปปาตกิโยนินัน้	 หากเกดิเป็นตวัเป็นตนแลว้ 

ทเีดยีวนัน้....

(ไตรภมูพิระรว่ง หน้า ๒)

	 (๘)	อนัพรหมโลกย	์๔	ชัน้น้ี	ชือ่ป�ญจฌานภมู	ิพรหม	๔	ชัน้น้ี	แล 

วา่หาตวัหาตนบมไิด้

(ไตรภมูพิระรว่ง หน้า ๒๓๓)

	 (๙)	 แลกุมารนัน้เจบ็เน้ือเจบ็ตวัตนดงัคนอนัท่านขงัไวใ้นไหอนั 

คบัแคบนกัหนา

(ไตรภมูพิระรว่ง หน้า ๗๐)

	 การทีม่กีารใชค้ำวา่	“ตวั”	และ	“ตน”	ในลกัษณะคูก่นัหรอืซอ้นกนั	

ผูเ้ขยีนมคีวามเหน็ว่า	 เป็นกลวธิอีย่างหน่ึงที่ผูใ้ช้ภาษาเลอืกใช้	 เมื่อมคีำ 

หน่ึงเป็นคำไทยและอกีคำหน่ึงเป็นคำทีม่าจากภาษาอืน่	 เพือ่ใหเ้ขา้ใจความ 

หมายของคำทีม่าจากภาษาอื่น	 ดงัเช่นทีป่รากฏในคำซอ้นจำนวนมากใน

ภาษาไทย	ทัง้น้ี	ผูเ้ขยีนสนันิษฐานวา่	คำวา่	“ตวั”	 เป็นคำไทย	และคำวา่	

“ตน”	 เป็นคำทีม่าจากภาษาบาลสีนัสกฤต	 อนัจะเหน็ไดจ้ากความหมายและ 

การใชท้ีป่รากฏในสมยัสโุขทยั	 เน่ืองจากผูเ้ขยีนพบคำวา่	 “ตน”	 เพยีงคำเดยีว 

ในจารกึหลกัที	่๑	ซึง่ถอืไดว้า่เกา่แกท่ีส่ดุและยงัเป็นภาษาทีไ่ดร้บัอทิธพิลจาก 

ภาษาอืน่ๆ	 น้อยมากเมือ่เทยีบกบัจารกึหลกัอืน่ๆ	 ประเสรฐิ	 ณ	 นคร	 (๒๕๔๙: 

๒๓๑)	 ไดก้ลา่วไวว้า่	 “จารกึหลกัอืน่ๆ	 เป็นเรือ่งเกีย่วกบัศาสนาเกอืบทัง้สิน้	 

ประวตัศิาสตรแ์ละเรื่องอื่นๆ	 มเีสรมิเขา้มาบา้งโดยมไิดต้ัง้ใจ	 หรอืถา้หาก 
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ตัง้ใจ	 กจ็ดัเป็นวตัถุประสงคอ์นัรองลงไปเทา่นัน้”	 ดงันัน้	 จงึเป็นไปไดว้า่	 ภาษา 

บาลสีนัสกฤตจะเขา้มามอีทิธพิลมากขึน้ในจารกึหลกัอืน่ๆ	 อนัเป็นผลทำให ้

มคีำวา่	“ตน”	ปรากฏเป็นจำนวนมาก

	 ดงัทีก่ลา่วไปแลว้วา่	 การศกึษาภาษาเกา่ทำไดโ้ดยการเปรยีบเทยีบ 

กบัภาษาถิน่อืน่ๆ	ผูเ้ขยีนตอ้งการทราบวา่	คำวา่	“ตน”	และ	“ตวั”	เป็นคำไทย 

แทห้รอืไม	่ จงึไดห้าขอ้มลูภาษาไทถิน่ต่างๆ	 พบวา่	 ภาษาไทถิน่หลายถิน่	

มคีำวา่	 “ตวั”	 ใช	้ ซึง่อาจมเีสยีงแตกต่างกนัออกไป	 แต่ไมพ่บขอ้มลูคำวา่	

“ตน”	 ภาษาถิน่ทีพ่บคำวา่	 “ตวั”	 เชน่	 ภาษาจว้ง	 ทีพ่ดูกนัในประเทศจนี	

ซึง่ประเสรฐิ	ณ	นคร	(๒๕๔๙:	๔๑)	ไดก้ลา่วถงึคำวา่	“ตวั”	ไวว้า่	“ปลา	วา่	

ตเูปีย	 ต	ู คอื	 ตวัทีเ่ราเรยีกตวัเน้ือ	 ตวัปลา	 ถา้เป็นสตัวใ์หญ่ๆ	 เขาเรยีกวา่	

โต๋	กม็	ีคอื	ตู	ใชก้บัสตัวเ์ลก็ๆ	ไปถงึสตัวใ์หญ่ใช	้โต ๋	แต่	โต ๋	คอื	ตวันัน่เอง	 

เขาออกเสยีง	 “ล”	 เป็น	 “ย”	ปลา	 เลยเป็น	 เปีย...”	อกีตอนหน่ึงวา่	 “จว้งอกี 

พวกหน่ึง	พ่อ	วา่	โป แม	่วา่	แม...ควาย	วา่	ตวูาย  หมา	วา่	ตหูมา ม้า 

วา่	ตมู่า...”

	 วไิลวรรณ	ขนิษฐานนัท	์(๒๕๑๙:	๒๗)	ไดอ้ธบิายเกีย่วกบัคำเรยีก

ชือ่สตัวต์่างๆ	ในภาษาแสกวา่	

 “ลกัษณะอยา่งหนึง่ทีน่่าสนใจในภาษาแสกเกีย่วกบัคำเรยีกสตัว ์ คอื 

แสกมคีำวา่ [thua๔] (ทัว้) “ตวั” นำหน้าคำเรยีกชือ่สตัวท์กุชนิด แต่ผูพ้ดู 

มกัไมนิ่ยมใชค้ำวา่ ทัว้ หรอื ตวั เมือ่มจีำนวนเลขเขา้มายุง่เกีย่วดว้ย เชน่ 

ถา้ถามผูพ้ดูภาษาแสกวา่ คำวา่ หมา แมว หรอืป ู ภาษาแสกเรยีกวา่อะไร 

คำตอบทีจ่ะได ้ คอื [thua๔ maa๒] (ทัว้หมา่) “หมา” [thua๔ mεεw๔] (ทัว้แมว้) 

“แมว” [thua๔ paw๒] (ทัว้เป�า) “ป”ู จะเหน็วา่ทกุคำมคีำวา่ “ทัว้” หรอื “ตวั” 

นำหน้า แตเ่มือ่ตอ้งนบัจำนวนสตัวเ์หลา่น้ี ผูพ้ดูบางคนมกัไมนิ่ยมพดูคำวา่ 

“ทัว้” ไวข้า้งหน้าคำนาม ลกัษณะดงักลา่วน้ี ทำใหเ้ราอาจกลา่วไดว้า่ ใน 
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ภาษาแสก คำลกัษณนามสำหรบัสตัวเ์ป็นคำซ�ำกบัคำนามเรยีกชื�อสตัว ์ เชน่  

“ทัว้แมว้สอ่งทัว้” หมายถงึ “แมวสองตวั” หรอื “ทัว้หมา่สา่มทัว้” หมายถงึ  

“หมาสามตวั” ถา้เรานบัวา่ “ทัว้แมว้” หรอื “ทัว้หมา่” เป็นคำๆ เดยีวมสีอง 

พยางค ์ เรากอ็าจกลา่วไดว้า่ คำลกัษณนาม “ทัว้” มาจากพยางคแ์รกของชื�อ 

สตัวซ์ึง่เป็นลกัษณะทัว่ๆ ไปของการเกดิลกัษณนามในภาษาไทย...”

	 ในภาษาผูไ้ทยมคีำลกัษณนาม	 [	 too๑]	 (โต๋)	 “ตวั”	 ใชก้บัสตัวแ์ละใช ้

กบัสิง่ของทีจ่ดัวา่มสีว่นเหมอืนอวยัวะ	 เชน่	คอ	แขน	ขา	 เอว	ฯลฯ	สิง่ของที ่

ใชค้ำลกัษณนามน้ีมเีสือ้	 กางเกง	 โต๊ะ	 เกา้อี	้ เชน่	 [səə๕ s๑ too๑]	 “เสือ้ 

สองตวั”	[ta๓-na haa๕ too๑]	“เกา้อี	้๕	ตวั”	นอกจากน้ีคำวา่	[too๑]	ยงัใช ้

เป็นคำแทนตวับรุษุทีส่องไดอ้กีดว้ย	 (วไิลวรรณ	 ขนิษฐานนัท:์	 ๒๕๒๐)	 การที ่

มคีำวา่	 “ตวั”	 ปรากฏใชใ้นภาษาถิน่ตา่งๆ	 เน่ืองจากคำวา่	 “ตวั”	 เป็นคำรว่ม 

เชือ้สาย	(Cognate	Word)	ของภาษาตระกลูไทและเป็นคำไทดัง้เดมิ

ข้อสนันิษฐานท่ีว่า “ตน” มาจากภาษาบาลีสนัสกฤต

	 จากการทีผู่เ้ขยีนไดต้ัง้สมมตฐิานวา่	 “ตน”	 ไมใ่ชค่ำไทยแท	้ แตม่า 

จากภาษาบาลสีนัสกฤต	 คอื	 คำวา่	 ตนุ	 (tanu)	 และไดพ้ยายามรวบรวม 

ขอ้มลูดงัทีไ่ดอ้ธบิายขา้งตน้	 ซึง่ไมพ่บคำวา่	 “ตน”	 ในภาษาไทถิน่อืน่ๆ	 แสดง 

ใหเ้หน็วา่	 คำวา่	 “ตน”	 อาจไมใ่ชค่ำไทดัง้เดมิ	 ผูเ้ขยีนคน้ควา้เพิม่เตมิและ 

พบขอ้ความในหนงัสอื	 เรือ่ง	 ลกัษณะและวิวฒันาการของภาษาไทยของ 

ขนุวจิติรมาตรา	 (กาญจนาคพนัธุ)์	 ซึง่ไดแ้สดงทีค่รุสุภาเมือ่ตน้ปี	พ.ศ.	๒๕๑๐	 

ดงัน้ี

 “ในภาษาแขกฮนิด ูไดพ้บคำแปลกบางคำ เชน่ “ตนั” แปลวา่ รา่งกาย 

คำน้ีเขา้ใจวา่จะมาจากคำ “ดนู” ในภาษามคธสนัสกฤต แต่ในภาษาไทย 

กม็คีำวา่ “ตน” แปลวา่ ร่างกาย ตรงกบัแขกฮนิด ู คำ “ตน” ของเรามา 
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จากไหนแน่ แผลงมาจาก “ดนู” หรอืวา่เอามาจากภาษาแขกฮนิด ู คำวา่ 

“กลั” แปลวา่ เครือ่งจกัร กม็าตรงกบัคำ “กล” แปลวา่ เครือ่งจกัร เหมอืน 

กนั...ภาษามคธสนัสกฤต ฮนิด ี อะไรนัน้ ถา้มาลงทางอนิเดยีภาคใต ้ ลงทา้ย 

เป็น “อนั” ชือ่ทา่นประธานาธบิดทีีช่ ือ่ “ราธกฤษณนั” กเ็พราะทา่นเป็นคน 

ชาวใต ้ คำ “กฤษณะ” กม็าเป็น “กฤษณนั” แลว้ทา่นเลยบอกวา่ คำภาษา 

มคธสนัสกฤตพวก “อนั” หรอืทีล่งทา้ยเป็น “อะ” นัน้ ถา้มาทางแควน้ 

องคราษฏร ์ คอื เบงกอล เป็น “อน” ไปหมด เชน่ มนัตร ี เป็น “มนตรี” 

อยา่งประธานตร ีชนะ คอื ราษฎร เป็น “ชน” ธนะ คอื เงิน เป็น “ธน”  

รวมทัง้ “กละ” ทีพ่ดูมาขา้งบน กเ็ป็น “กล” ถา้จะแยกกวา้งๆ อกีท ี กว็า่  

ภาษาฮนิดแีละภาษาทางอนิเดยีภาคใตเ้ป็น “อนั” แลว้ทางแควน้เบงกอล 

เป็น “อน” เชน่ ตนั เป็น “ตน” กลั  เป็น “กล”

(ขนุวจิติรมาตรา, ๒๕๑๑: ๑๒๑-๑๒๓)

	 จากความเหน็ของขนุวจิติรมาตราขา้งตน้แสดงใหเ้หน็วา่	 คำวา่	 “ตน”	 

แปลวา่	 “รา่งกาย”	 ซึง่แผลงมาจากคำวา่	 “ดนู”	 ในภาษามคธสนัสกฤต	 (บาล ี

สนัสกฤต)	 สอดคลอ้งกบัคำวา่	 “ตนุ”	 ทีพ่บทัง้ในภาษาบาลแีละภาษาสนัสกฤต	 

ดงัน้ี	

	 ในภาษาบาล	ี พจนานุกรมบาล-ีไทย-องักฤษ	 (Pali-Thai-English	

Dictionary)	ฉบบัภมูพิโลภกิษุ	ใหค้ำนิยามของคำวา่	“tanu”	วา่	tanu	[vedic 

tanu,	f.	tanvī;	also	n.tanu	and	tanū	(f.)	body.	adj.	thin,	tender,	small,	
slender].

(พจนานุกรมบาล-ีไทย-องักฤษ ฉบบัภมูพิโลภกิษุ, ๒๕๓๑: ๑๕๕๘)

	 พจนานุกรมบาล-ีไทย	ของ	ป.หลง	สมบญุ	ใหค้ำนิยามคำวา่	“ตนุ” 
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วา่	 ตนุ	 (ป.ุ)	 รปู,	 กาย,	 รา่งกาย,	 ตน,	หนงั.	 วเิคราะห	์ ตโนต	ิ สสํารทกฺุขนฺต	ิ

ตนุ.	ตนุ	ธาตุ	ธาตุ	 อุ	ป�จ.	ดนุ	ในภาษาไทยใชเ้ป็นสรรพนามแทนผูพ้ดู	 (ฉนั	

ขา้พเจา้	ฯลฯ).

(ป.หลง สมบุญ, ๒๕๑๙: ๒๕๔)

	 พจนานุกรมซดี-ีรอมฉบบัเรยีนพระไตรปิฎกของมหาวทิยาลยัมหา 

จฬุาลงกรณราชวทิยาลยั	(ฉบบัภาษาไทย)	ไดใ้หค้ำนิยามคำวา่	“ตนุ”	ดงัน้ี

 ตนุ	[เวท.	ตนุ,	ตนฺว;ี	นาม.	ตนุ	และ	ตนู	(อติ.)	รา่งกาย	*ten	(ด	ูตโนต)ิ 

=	Gr.	Lat.tenuis,	Ohg.	dunni,	E.	thin	=	บาง	]	๑.	(คณุ.)	บาง,	ออ่นนุ่ม, 

น้อย,	 เอว	 บางรา่งน้อย	 ว.ิ	 ๑๖	๒	 (วร	 *	 สงา่งาม	 =	 อุตฺตตมรปู-ธร	 วมิาน.	

อ.๗๙;	บางท	ีขอ้	๒);	เปต.อ.๔๖	(เกีย่วกบัผม	:	ด	ี+มธุ)ุ.----๒.		(ปุ◌.,	นป	ุ◌)	
รา่งกาย	(ความหมายเดมิ	:	สว่นทีเ่รยีวเลก็ของรา่งกาย	=	สะเอว)	วมิาน.

		 สว่นในภาษาสนัสกฤต	 พจนานุกรมภาษาสนัสกฤต-ภาษาองักฤษ	

(Sanskrit	-	English	Dictionary)	ไดใ้หนิ้ยามคำวา่	“tanu”	วา่

 Tanu,	mf	(us,	ūs,	vī)	n.	thin,	slender,	attenuated,	emaciated,	
small,	little,	minute,	delicate,	fine	(texure,	Ritus,	I,๗)	

 Tanu	๒	 the	body,	 person,	 self	 (often	used	 like	a	 reflexive	

pron.;	cf.	atman)	

(Monier-Williams, ๑๙๗๐: ๔๓๕)

	 พจนานุกรมภาษาสนัสกฤต-องักฤษ	 (Sanskrit-English	 Dictionary) 

ของ	Vaman	Shivram	Apte	ไดใ้หค้ำนิยามของคำวา่	 “tanu”	วา่	 	 tanu.f.	

the	body.

(Vaman Shivram Apte, ๒๐๑๐: ๔๖๖)
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	 พจนานุกรมสสํกฤต-ไท-องักฤษ	 อภธิาน	 ของหลวงบวรบรรณรกัษ	์

ไดใ้หค้ำนิยามคำวา่	 “ตนุ”	 วา่	ตนู	 .น.	 “ดนู”	ศรรี,	 องค	์ รา่งกาย,	ตวั;	 the	

body.

(หลวงบวรบรรณรกัษ,์ ๒๕๕๒: ๔๗๖)

	 จากขอ้มลูทีป่รากฏในพจนานุกรมฉบบัตา่งๆ	 ขา้งตน้	 จงึพอสรปุได ้

วา่	 คำวา่	 “ตนุ”	 (tanu)	 เป็นคำทีป่รากฏใชท้ัง้ในภาษาบาลแีละภาษาสนัสกฤต 

และภาษาไทยรบัคำวา่	 “ตนุ”	 มาใช	้ ดงัทีพ่จนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน	 

ฉบบั	 พ.ศ.๒๔๙๓,	 ฉบบั	 พ.ศ.	 ๒๕๒๕	 และฉบบั	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ไดใ้ห ้

ความหมายของคำวา่	“ตนุ”	ดงัน้ี

 ตน	ุ๑	[ตะนุ]	(แบบ)	น.	ตวั,	ตน.	ส.	ฉนั,	ขา้พเจา้.	(ป.ส.)

	 ดงันัน้	 จงึแสดงใหเ้หน็วา่	 เดมิไทยเราเคยยมืคำวา่	 “ตนุ”	 ซึง่ยงั 

คงรปูคำใกลเ้คยีงกบัภาษาเดมิมาใชใ้นภาษาดว้ยเชน่กนั	 และเพือ่เป็นการ 

ยนืยนัวา่	“ตน”	มาจากคำวา่	“tanu”	ผูเ้ขยีนจงึไดห้าขอ้มลูจากภาษาอืน่ 

เพิม่เตมิ	 คอื	 ภาษาเขมร	 ซึง่พบวา่	 ภาษาเขมรมคีำวา่	 	 “ขลฺวน” (คลฺวน) 

หมายถงึ	ตวั	ตน	และมคีำวา่	“ตนุ”	(ตะนุ)	หมายถงึ		๑.	ตวั		๒.	เลก็		ออ่นชอ้ย	

ละมอ่มละไม	(พจนานุกรมเขมร-ไทย	ฉบบัทนุพระยาอนุมานราชธนเลม่	๑,	

๒๕๑๗)

	 จะเหน็ไดว้า่	 ในภาษาเขมรเองกม็คีำเขมร	 “ขลฺวน”	 ทีห่มายถงึ	

“ตวั”	 (body)	 และมคีำยมื	 “ตนุ”	 มคีวามหมายวา่	 ตวั	 และอกีความหมาย	 

คอื	 เลก็	 ออ่นชอ้ย	 ละมอ่มละไม	 ซึง่ทัง้สองความหมายตรงกบัความหมาย 

ในภาษาบาลสีนัสกฤต	 ดงันัน้	 จงึอาจสนันิษฐานไดว้า่	 ทัง้ภาษาไทยและ 

ภาษาเขมรมคีำทีแ่ปลวา่	 รา่งกาย	 คอื	 คำวา่	 “ตวั”	 และ	 “ขลฺวน” (คฺลวน) 



254 ดำรงวชิาการ

และมกีารยมืคำวา่	 “ตนุ”	 มาใชโ้ดยผา่นอทิธพิลทางพระพทุธศาสนา	 โดย 

เมือ่รบัมาใชใ้นภาษาไทย	 มกีารเปลีย่นแปลงทางเสยีงและรปูคำ	 จนเหลอื 

เพยีง	 “ตน”	 เทา่นัน้	 แต่ดว้ยเหตุทีไ่ทยรบัคำน้ีมาใชต้ัง้แต่สมยัสโุขทยั	 จงึ 

ทำใหเ้ขา้ใจวา่	 “ตน”	 เป็นคำไทย	 ซึง่แมแ้ตพ่จนานุกรมของกรมศกึษาธกิาร 

ร.ศ.๑๒๐	 (พ.ศ.๒๔๔๔)	 กไ็ดแ้สดงทีม่าของคำวา่	 “ตน”	 วา่	 ท.	 หมายถงึ	 

ภาษาไทย	 และพจนานุกรมฉบบัตอ่ๆ	 มา	 กม็ไิดร้ะบวุา่	 “ตน”	 เป็นภาษา 

บาลสีนัสกฤต	

	 บทความน้ี	 เป็นเพยีงการศกึษาและอธบิายจากหลกัฐานทีพ่บใน 

เบือ้งตน้เทา่นัน้	 ซึง่ผูเ้ขยีนจะไดศ้กึษาในเชงิลกึในประเดน็ตา่งๆ	 ตอ่ไป	 ทัง้น้ี 

เน่ืองจากผูเ้ขยีนพบวา่	 คำวา่	 ตน	 และ	 ตวั	 ยงัมแีงม่มุทีน่่าสนใจอกีมากมาย	 

การนำเสนอบทความน้ี	 ผูเ้ขยีนไดพ้ยายามแสดงใหเ้หน็วา่	 การศกึษาเรือ่ง 

คำ	 แมจ้ะเหน็เพยีงหน่วยเลก็ๆ	 ในภาษา	 แต่การศกึษาใหล้กึซึง้นัน้ตอ้งใช ้

การคน้ควา้ในเชงิลกึและการศกึษาเรือ่งคำกจ็ะเป็นประโยชน์ในหลายๆ	 ดา้น 

เชน่	 การนิยามศพัทแ์ละบอกทีม่าของคำในการทำพจนานุกรม	 การเลอืก 

ใชค้ำใหต้รงตามความหมาย	 หรอืแมแ้ต่การอธบิายความหมายและการใช้

คำทีก่ระจา่งใหแ้ก่ผูเ้รยีนภาษาไทย	เป็นตน้
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