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วิทยานิพนธ์น้ีมีจุดประสงค์ 3 ประการคืออ1.เพื่อแปลมนตร์ไภษัชยะจากคัมภีร์

อถรรพเวทฉบบัภาษาสันสกฤตเป็นภาษาไทย  2. เพื่อน าเสนอดา้นการแพทยใ์นอถรรพเวทซ่ึงไดช่ื้อ
วา่เป็นดรรชนีแรกแห่งความเจริญของอารยธรรมตะวนัออก  3.เพื่อวิเคราะห์รูปแบบและเน้ือหาทาง
วรรณคดีโดยเน้นลักษณะค าประพนัธ์ประเภทมนตร์ตามลักษณะเฉพาะท่ีปรากฏของคัมภีร์
อถรรพเวทซ่ึงถือเป็นคมัภีร์โบราณท่ีสมบูรณ์และมีเอกลกัษณ์อีกเล่มหน่ึงของโลกโดยต้นฉบบั
อถรรพเวทท่ีน ามาศึกษานั้นยึดตน้ฉบบัภาษาสันสกฤตอกัษรเทวนาครีตามต าราช่ือ Atharvaveda 
with The Pada-Pātha and Sayanācārya’s Commentary. พิมพท่ี์เทว ทตั ศาสตรี เมืองโอศิอรปุระ  
เม่ือปี ค.ศ. 1962 ซ่ึงมีขั้นตอนการศึกษาคือ  ผูว้ิจยัไดสื้บคน้เอกสารตน้ฉบบัอถรรพเวทท่ีเหมาะสม
ในการน ามาศึกษาโดยพิจารณาความสมบูรณ์ของเน้ือหาและความชดัเจนแลว้จึงเร่ิม แปลเอกสาร
ตามหลกัการจ าแนกมนตร์ตามท่ีกล่าวมาในขอบเขตการวิจยัจากภาษาสันสกฤตสู่ภาษาไทยโดย
ค านึงถึงรูปประโยคในภาษาไทยเป็นหลกัแลว้จึงน าขอ้มูลท่ีไดม้าจดักระท าตามระเบียบวีธีวิจยัท่ี
ก าหนดเป้าหมายไวจ้ากนั้นจึงสรุปผลแลว้น าเสนอ 

ผลการศึกษาพบว่า มนตร์ไภษชัยะเป็นมนตร์ท่ียาวท่ีสุดในคมัภีร์อถรรพเวทมีทั้งส้ิน 
390  มนตร์  ซ่ึงแต่ละมนตร์ลว้นถูกแต่งให้งดงามดว้ยอลงัการชนิดต่าง ๆ โดยเฉพาะอลงัการทาง
ความหมายท่ีมีความโดดเด่นมาก  จากการศึกษานั้นพบถึง 14 ชนิด  และปรากฏการใชฉ้นัท์ 12 กลุ่ม 
ซ่ึงกลุ่มท่ีมีการใชม้ากท่ีสุดคือ  อนุษฏุป นอกจากน้ีผูว้จิยัไดพ้บโรคในมนตร์ไภษชัยะทั้งส้ิน 22 โรค  
พบตวัยาท่ีใชใ้นการรักษาทั้งส้ิน 33 ชนิด  และยงัพบวธีิการรักษาเพิ่มเติมอีก  7  วธีิซ่ึงพบวธีิท่ีส าคญั
มากท่ีสุดในการรักษานัน่ก็คือ  การใชม้นตร์บริกรรมในการรักษา  
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The objective of thesis is threefold: Firstly, to translate the original text in Sanskrit 

into Thai, secondly to find out the medical system in the Atharaveda which is the index that 
shows the progress of East Civilization, and thirdly to analyze the form and content of 
literature, focusing on the nature of poetry charmed by the unique style of the Atharaveda. 
The study is based on original Sanskrit text of Atharaveda with the Pada-Pātha and 
Sayanācārya’s Commentary printed in Dev Datt Shastri at the V.V.R.I.Hohhiarpura 1962. 

 
The results showed that The Bhaisajya magical formulas (Mantra) are the longest 

in the Atharaveda and there are 390 Mantras. Each mantra is embellished with different kinds 
of Alankāra which has elegant and remarkable meaning. From the study it is found that up to 
14 kinds of Alankāra and numerous types of the meters are used, especially Anustubh.In 
addition, researchers have found that the diseases in the Bhaisajya magical formulas are of 
22 kinds and the drugs used in the treatment of 33 species. Three different ways of treatment 
were also found, the most important of which is the treatment that uses magical formulas 
(Mantras) 
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กติติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยัส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญามหาบณัฑิตและ
ปริญญาดุษฎีบณัฑิต จากงบประมาณแผน่ดิน (หมวดเงินอุดหนุนทัว่ไป) ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยั
ศิลปากร ประจ าปีงบประมาณ 2554 (คร้ังท่ี 1) 
 ขอกราบขอบพระคุณ  ศ.วิสุทธ์ บุษยกุล ราชบณัฑิต ครูท่านแรกผูป้ระสิทธิประสาทวิชา
ไวยากรณ์และวรรณคดีบาลี-สันสกฤตแก่ผูวิ้จยั  อีกทั้งไดแ้นะแนวหนทางศึกษาต่อดา้นสาขาวิชาภาษา
สนัสกฤต  ท่านมอบใหซ่ึ้งห่วงใยและก าลงัใจอนัมากลน้ท่านคือมงคลอนัประเสริฐยิ่งในชีวิตผูว้ิจยั 
 ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.จิรพฒัน์ ประพนัธ์วิทยา อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ผูส้อน
ไวยากรณ์และวรรณคดีสันสกฤตแก่ผูวิ้จยั ท่ีกรุณาสละเวลาอนัมีค่าตรวจแกแ้ละกวดขนัการแปลมนตร์
ไภษชัยะจากอถรรพเวทอนัยากยิ่ง ตลอดจนใหค้ าแนะน าและความรู้มากมายเก่ียวกบัการแปลอถรรพเวทน้ี  
ยงัผลใหผู้วิ้จยัมีก าลงัใจและสามารถท างานวิจยัน้ีไดจ้นส าเร็จ 
 ขอกราบขอบพระคุณ ศ.ดร.กุสุมา รักษมณี  อาจารยผ์ูก้รุณาสละเวลาอนัมีค่าแนะน าแนว
ทางการวิเคราะห์วิจยั  ตลอดจนปรับปรุงแกไ้ขหวัขอ้การวิจยัจนส าเร็จ 
 ขอกราบขอบพระคุณ  รศ.ดร.มณีป่ิน พรหมสุทธิรักษ ์ อาจารยผ์ูก้รุณาสละเวลาอนัมีค่าแนะ
แนวทางการวิจัย  รวมถึงตรวจแก้การวิเคราะห์ตลอดจนให้ความรู้อนัเป็นประโยชน์ยิ่งช่วยให้ผูวิ้จัย
สามารถแกปั้ญหาการคิดวิเคราะห์ไดจ้นส าเร็จ 
 ขอขอบพระคุณ  รศ.ดร.ส าเนียง เล่ือมใส  อาจารยท่ี์ปรึกษาของผูว้ิจยัและเป็นอาจารยผ์ูส้อน
วรรณคดีท่ีได้กรุณาสละเวลาอันมีค่าอ่าน  ตรวจทาน  ตลอดจนแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์รวมทั้ งให้
ค าแนะน าอนัมีประโยชนห์ลายประการ  จนกระทัง่น าไปสู่การน าเสนอหวัขอ้วิทยานิพนธ์ในท่ีสุด  ท่านยงั
เป็นผูใ้หค้วามรู้ในการอ่านค าประพนัธ์ภาษาสนัสกฤตซ่ึงมีประโยชนต่์อการศึกษาคร้ังน้ีเป็นอยา่งยิ่ง 
 ขอขอบพระคุณ  รศ.ดร. บ ารุง  ค าเอก  อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ท่ีไดส้ละเวลาอนัมีค่า
อ่าน  ตรวจทาน  ตลอดจนแกไ้ขในระหวา่งการเขียนวิทยานิพนธ์รวมถึงใหค้ าแนะน าอนัเป็นประโยชน์อีก
มากมายแกผู้วิ้จยั  ท่านเป็นผูส้อนอถรรพเวทแก่ผูวิ้จยัอนัน ามาซ่ึงแรงบนัดาลใจในการศึกษาคร้ังน้ี 
 ขอขอบพระคุณอาจารยอ์านนัท์  นาคคง  ผูใ้หค้  าปรึกษาดา้นภาษาองักฤษเบ้ืองตน้แก่ผูวิ้จยั
 ขอขอบพระคุณอาจารยพ์อพล  สุกใสผูใ้หค้  าแนะน าอยา่งดียิ่งในการจดัรูปแบบในคร้ังน้ี 
 ขอกราบขอบพระคุณ  นายธรรมศกัด์ิ  สินธุเดชและนางกลัยารัตน ์ สินธุเดช  บิดาและมารดา
ผูเ้ป็นมงคลชีวิตอนัประเสริฐสุด  ผูใ้ห้ก าเนิดและคอยอบรมเล้ียงดูผูว้ิจยัจนเติบใหญ่ดว้ยความรักความ
อบอุ่นสุดประมาณ  ตลอดจนสนับสนุนผลกัดนัให้ผูวิ้จยัเขา้ศึกษาต่อในระดบัมหาบณัฑิตและคอยเป็น
ก าลงัใจอย่างยอดยิ่งเสมอมา  ทา้ยท่ีสุดน้ีแมมิ้ไดเ้อ่ยนาม  ผูว้ิจยัขอขอบคุณในไมตรีจิตของท่านผูมี้ส่วน
สรรสร้างงานวิจยัฉบบัน้ีใหส้ าเร็จลุล่วงดว้ยดี  และขอนอ้มอุทิศคุณค่าอนัเกิดมีแต่งานวิจยั  ใหบ้รมครูของ
ผูว้ิจยัผูล่้วงลบัทั้งท่ีระลึกไดแ้ลเหลือก าลงัจะระลึกถึง  ดว้ยจิตคารวะในพระคุณยิ่ง 
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