52105203: สาขาวิชาภาษาสันสกฤต
คาสาคัญ: มนตร์ไภษัชยะ/คุณค่าทางวรรณคดีและการแพทย์/อถรรพเวท
ธี ร ภัท ร สิ น ธุ เ ดช:มมนตร์ ไ ภษัช ยะ:กการศึ ก ษาวิ เ คราะห์ คุ ณ ค่ า ทางวรรณคดี แ ละ
การแพทย์ในอถรรพเวท. อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์ :รรศ ดร.บารุ ง คาเอก และ ผศ.ดร.จิรพัฒน์
ประพันธ์วทิ ยา. 264 หน้า.
วิท ยานิ พ นธ์ น้ ี มี จุ ด ประสงค์ 3 ประการคื อ อ1.เพื่ อ แปลมนตร์ ไ ภษัช ยะจากคัม ภี ร์
อถรรพเวทฉบับภาษาสันสกฤตเป็ นภาษาไทย 2. เพื่อนาเสนอด้านการแพทย์ในอถรรพเวทซึ่ งได้ชื่อ
ว่าเป็ นดรรชนีแรกแห่งความเจริ ญของอารยธรรมตะวันออก 3.เพื่อวิเคราะห์รูปแบบและเนื้ อหาทาง
วรรณคดี โ ดยเน้น ลัก ษณะค าประพัน ธ์ ป ระเภทมนตร์ ต ามลัก ษณะเฉพาะที่ ป รากฏของคัม ภี ร์
อถรรพเวทซึ่ งถื อเป็ นคัมภี ร์โบราณที่ส มบูรณ์ และมีเอกลักษณ์ อีกเล่ มหนึ่ งของโลกโดยต้นฉบับ
อถรรพเวทที่นามาศึกษานั้นยึดต้นฉบับภาษาสันสกฤตอักษรเทวนาครี ตามตาราชื่ อ Atharvaveda
with The Pada-Pātha and Sayanācārya’s Commentary. พิมพ์ที่เทว ทัต ศาสตรี เมืองโอศิอรปุระ
เมื่อปี ค.ศ. 1962 ซึ่ งมีข้ นั ตอนการศึกษาคือ ผูว้ ิจยั ได้สืบค้นเอกสารต้นฉบับอถรรพเวทที่เหมาะสม
ในการนามาศึกษาโดยพิจารณาความสมบูรณ์ของเนื้ อหาและความชัดเจนแล้วจึงเริ่ ม แปลเอกสาร
ตามหลักการจาแนกมนตร์ ตามที่ กล่ าวมาในขอบเขตการวิจยั จากภาษาสันสกฤตสู่ ภาษาไทยโดย
คานึ งถึงรู ปประโยคในภาษาไทยเป็ นหลักแล้วจึงนาข้อมูลที่ได้มาจัดกระทาตามระเบียบวีธีวิจยั ที่
กาหนดเป้ าหมายไว้จากนั้นจึงสรุ ปผลแล้วนาเสนอ
ผลการศึกษาพบว่า มนตร์ ไภษัชยะเป็ นมนตร์ ที่ยาวที่สุดในคัมภีร์อถรรพเวทมีท้ งั สิ้ น
390 มนตร์ ซึ่ งแต่ละมนตร์ ลว้ นถูกแต่งให้งดงามด้วยอลังการชนิ ดต่าง ๆ โดยเฉพาะอลังการทาง
ความหมายที่มีความโดดเด่นมาก จากการศึกษานั้นพบถึง 14 ชนิด และปรากฏการใช้ฉนั ท์ 12 กลุ่ม
ซึ่งกลุ่มที่มีการใช้มากที่สุดคือ อนุษฏุป นอกจากนี้ผวู้ จิ ยั ได้พบโรคในมนตร์ ไภษัชยะทั้งสิ้ น 22 โรค
พบตัวยาที่ใช้ในการรักษาทั้งสิ้ น 33 ชนิด และยังพบวิธีการรักษาเพิ่มเติมอีก 7 วิธีซ่ ึงพบวิธีที่สาคัญ
มากที่สุดในการรักษานัน่ ก็คือ การใช้มนตร์บริ กรรมในการรักษา
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THEERAPAT SINTHUDECH: THE BHAISAJYA: AN ANALYTICAL STUDY OF
THE LITERARY AND MEDICALVALUES IN ATHARVAVEDA. THESIS ADVISORS: ASSOC.
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264 pp.
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.
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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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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ได้รับทุนอุดหนุนการวิจยั สาหรับนักศึกษาระดับปริ ญญามหาบัณฑิตและ
ปริ ญญาดุษฎีบณ
ั ฑิต จากงบประมาณแผ่นดิน (หมวดเงินอุดหนุนทัว่ ไป) ของบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ประจาปี งบประมาณ 2554 (ครั้งที่ 1)
ขอกราบขอบพระคุ ณ ศ.วิสุทธ์ บุษยกุล ราชบัณฑิ ต ครู ท่านแรกผูป้ ระสิ ทธิ ประสาทวิชา
ไวยากรณ์และวรรณคดี บาลี -สันสกฤตแก่ผวู ้ ิจยั อีกทั้งได้แนะแนวหนทางศึ กษาต่อด้านสาขาวิชาภาษา
สันสกฤต ท่านมอบให้ซ่ ึ งห่วงใยและกาลังใจอันมากล้นท่านคือมงคลอันประเสริ ฐยิง่ ในชีวิตผูว้ ิจยั
ขอกราบขอบพระคุณ ผศ.ดร.จิ รพัฒน์ ประพันธ์วิทยา อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ผสู ้ อน
ไวยากรณ์และวรรณคดี สันสกฤตแก่ผวู ้ ิจยั ที่ กรุ ณาสละเวลาอันมีค่าตรวจแก้และกวดขันการแปลมนตร์
ไภษัชยะจากอถรรพเวทอันยากยิ่ง ตลอดจนให้คาแนะนาและความรู ้มากมายเกี่ยวกับการแปลอถรรพเวทนี้
ยังผลให้ผวู ้ ิจยั มีกาลังใจและสามารถทางานวิจยั นี้ได้จนสาเร็ จ
ขอกราบขอบพระคุณ ศ.ดร.กุสุมา รั กษมณี อาจารย์ผูก้ รุ ณาสละเวลาอันมีค่าแนะนาแนว
ทางการวิเคราะห์วิจยั ตลอดจนปรับปรุ งแก้ไขหัวข้อการวิจยั จนสาเร็ จ
ขอกราบขอบพระคุณ รศ.ดร.มณี ป่ิ น พรหมสุ ทธิ รักษ์ อาจารย์ผกู ้ รุ ณาสละเวลาอันมีค่าแนะ
แนวทางการวิจัย รวมถึ งตรวจแก้การวิเ คราะห์ ตลอดจนให้ค วามรู ้ อนั เป็ นประโยชน์ยิ่งช่ วยให้ผูว้ ิ จัย
สามารถแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ได้จนสาเร็ จ
ขอขอบพระคุณ รศ.ดร.สาเนี ยง เลื่อมใส อาจารย์ที่ปรึ กษาของผูว้ ิจยั และเป็ นอาจารย์ผสู ้ อน
วรรณคดี ที่ไ ด้ก รุ ณ าสละเวลาอันมี ค่ า อ่ า น ตรวจทาน ตลอดจนแก้ไ ขหัว ข้อ วิ ทยานิ พ นธ์ ร วมทั้ง ให้
คาแนะนาอันมีประโยชน์หลายประการ จนกระทัง่ นาไปสู่การนาเสนอหัวข้อวิทยานิ พนธ์ในที่สุด ท่านยัง
เป็ นผูใ้ ห้ความรู ้ในการอ่านคาประพันธ์ภาษาสันสกฤตซึ่ งมีประโยชน์ต่อการศึกษาครั้งนี้เป็ นอย่างยิ่ง
ขอขอบพระคุณ รศ.ดร. บารุ ง คาเอก อาจารย์ที่ปรึ กษาวิทยานิ พนธ์ที่ได้สละเวลาอันมีค่า
อ่าน ตรวจทาน ตลอดจนแก้ไขในระหว่างการเขียนวิทยานิ พนธ์รวมถึงให้คาแนะนาอันเป็ นประโยชน์อีก
มากมายแก้ผวู ้ ิจยั ท่านเป็ นผูส้ อนอถรรพเวทแก่ผวู ้ ิจยั อันนามาซึ่ งแรงบันดาลใจในการศึกษาครั้งนี้
ขอขอบพระคุณอาจารย์อานันท์ นาคคง ผูใ้ ห้คาปรึ กษาด้านภาษาอังกฤษเบื้ องต้นแก่ผวู ้ ิจยั
ขอขอบพระคุณอาจารย์พอพล สุ กใสผูใ้ ห้คาแนะนาอย่างดียิ่งในการจัดรู ปแบบในครั้งนี้
ขอกราบขอบพระคุณ นายธรรมศักดิ์ สิ นธุเดชและนางกัลยารัตน์ สิ นธุเดช บิดาและมารดา
ผูเ้ ป็ นมงคลชี วิตอันประเสริ ฐสุ ด ผูใ้ ห้กาเนิ ดและคอยอบรมเลี้ ยงดูผูว้ ิจยั จนเติ บใหญ่ดว้ ยความรั กความ
อบอุ่นสุ ดประมาณ ตลอดจนสนับสนุ นผลักดันให้ผวู ้ ิจยั เข้าศึ กษาต่อในระดับมหาบัณฑิตและคอยเป็ น
กาลังใจอย่างยอดยิ่งเสมอมา ท้ายที่ สุดนี้ แม้มิได้เอ่ยนาม ผูว้ ิจยั ขอขอบคุณในไมตรี จิตของท่านผูม้ ีส่วน
สรรสร้างงานวิจยั ฉบับนี้ให้สาเร็ จลุล่วงด้วยดี และขอน้อมอุทิศคุณค่าอันเกิดมีแต่งานวิจยั ให้บรมครู ของ
ผูว้ ิจยั ผูล้ ่วงลับทั้งที่ระลึกได้แลเหลือกาลังจะระลึกถึง ด้วยจิตคารวะในพระคุณยิ่ง
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