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บทคัดย่อ 
บทความนี้มุ่งศึกษาวิธีการสร้างค า รวมไปถึงความหมายและที่มาของ

ค าเรียกขานพระเคราะห์ที่ปรากฏในคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์เฉพาะค า
ที่สร้างขึ้นด้วยวิธีสมาสและตัทธิตเท่านั้น โดยศึกษาจากต้นฉบับคัมภีร์พฤหัต 
ปาราศรโหราศาสตร์ ที่บรรณาธิการโดย เทวจันทร์ ฌา (Devachandra Jha) 
ในส่วนที่เป็นภาษาสันสกฤต เฉพาะเนื้อหาที่เกี่ยวกับพระเคราะห์ และทศา  
จากอัธยายะที่ 1-3 และ 47-65 ผลการศึกษาพบว่าค าเรียกขานพระเคราะห์ที่
พบส่วนมากสร้างขึ้นด้วยวิธีสมาส ซึ่งล้วนแต่เป็นสมาสที่อยู่ในกลุ่มตัตปุรุษ
สมาสทั้งสิ้น ได้แก่ ษัษฐีตัตปุรุษสมาส, อุปปทสมาส, คติสมาส, กรรมธารย
สมาส ชนิดวิเศษณปูรวปท และปราทิสมาส ทั้งนี้ ค าเรียกขานส่วนใหญ่จะมี
ความหมายบ่งบอกเหล่ากอมากที่สุด ส่วนที่เหลือมักมีความหมายบ่งบอก
สถานภาพ, คุณลักษณะ, การกระท า, ความมี และแหล่งเกิดหรือความ
เกี่ยวข้อง ตามล าดับ นอกจากนี้ ค าเรียกขานส่วนมากมักมีที่มาจากเทพ
ปกรณัมซึ่งปรากฏอยู่ ในคัมภีร์ต่าง ๆ เช่น คัมภีร์พระเวท คัมภีร์ปุราณะ
ทั้งหลาย และมหาภารตะ 

1อาจารย์ประจ าโปรแกรมวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร 
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ค าส าคัญ:  พระเคราะห์  โหราศาสตร ์ การสร้างค า  ภาษาสนัสกฤต 
 
Abstract 
 This article aims to study the formation, meaning and origin 
of planets’ names in the Brihatparashara Horashastra by focusing 
on compound and secondary derivative word formation. The data 
were collected form the Brihatparashara Horashastra edited by 
Devachandra Jha on the matter of Planets and Dashas from chapter 
1-3 and 47-65. The results of this article found that most of these 
names are compound formation, and these all compounded names 
are the attributive members of tatpurusha compounds, such as 
Shashthi-tatpurasha, Upapada, Gati, Visheshanapurvapada in Karma-
dharaya and Paradi. Most of these planets’ names have meaning in 
the sense of ‘the descendant of’, the remains have meaning about 
situation, characteristic, action, possession and origin of birth or 
relatedness respectively. Furthermore, the origin of planets’ names is 
from Hindu mythology that appears in many Sanskrit scriptures, such 
as Vedas, Puranas, Mahabharata, and so on. 
 
Keywords:  Planet, Astrology, Word formation, Sanskrit 
บทน า 

คัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์เป็นคัมภีร์โหราศาสตร์ที่ส าคัญฉบับ
หนึ่งของอินเดีย ซึ่งคัมภีร์ฉบับนี้ได้กล่าวว่าพระเคราะห์ที่มีอิทธิพลต่อดวงชะตา
ของมนุษย์มีอยู่ทั้งสิ้น 9 ดวง ได้แก่ พระอาทิตย์, พระจันทร์, พระอังคาร, พระ
พุธ, พระพฤหัสบดี, พระศุกร์, พระเสาร์, พระราหู และพระเกตุ (Parashara, 
2008, p. 10) ซึ่งค าศัพท์ที่ใช้เรียกขานพระเคราะห์ดังกล่าวมีอยู่หลายค า  
โดยแต่ละค าก็มีการสร้างขึ้นด้วยวิธีที่แตกต่างกัน เช่น วิธีสมาส,  กฤต 
และตัทธิต ซึ่งวิธีกฤตนั้นเป็นการสร้างค าโดยน าธาตุที่มีอยู่ 10 คณะมาลง
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ปัจจัยกฤต ส าเร็จออกมาเป็นค าที่ใช้กันโดยทั่วไป โดยมีทั้งที่เป็นนามกฤต และ
กริยากฤต (จ าลอง สารพัดนึก, 2547, หน้า 92; อภิชาญ ปานเจริญ, 2555, 
หน้า 169) แต่เนื่องด้วยค าที่สร้างขึ้นด้วยวิธีกฤตนั้นสามารถค้นหาความหมาย
ในพจนานุกรมได้โดยง่าย และบ่อยครั้งยังพบการน าค านามที่สร้างขึ้นโดย
วิธีกฤตมาประกอบสร้างเป็นค าสมาสอีกต่อหนึ่ง ผู้วิจัยจึงมุ่งเน้นศึกษาเฉพาะ
การสร้างค าเรียกขานพระเคราะห์ที่สร้างขึ้นโดยวิธีสมาสและตัทธิตเท่านั้น  
อันจะท าให้เข้าใจความหมายของค าเรียกขานพระเคราะห์แต่ละดวงได้ดียิ่งขึ้น 
ทั้งยังท าให้ทราบที่มาของค าเรียกขานนั้น ๆ ได้อีกด้วย ซึ่งเป็นประโยชน์อย่าง
ยิ่งต่อการท าความเข้าใจเกี่ยวกับเทพปกรณัมของฮินดู และวรรณคดีสันสกฤต 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาวิธีการสร้างค าเรียกขานพระเคราะห์ที่ปรากฏในคัมภีร์
พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์เฉพาะค าที่สร้างขึ้นโดยวิธีสมาสและตัทธิต 

2. เพื่อศึกษาความหมายและที่มาของค าที่ใช้เรียกขานพระเคราะห์ที่
สร้างค าขึ้นด้วยวิธีสมาสและตัทธิตตามที่ปรากฏในคัมภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์ 

ขอบเขตของการวิจัย 
บทความนี้เป็นการศึกษาจากเอกสาร โดยศึกษาจากต้นฉบับคัมภีร์ 

พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์ ที่บรรณาธิการโดย เทวจันทร์ ฌา (Devachandra 
Jha) ในส่วนที่เป็นภาษาสันสกฤต โดยศึกษาเฉพาะเนื้อหาเกี่ยวกับพระเคราะห์ 
และทศา จากอัธยายะที่ 1-3 และ 47-65 รวมทั้งสิ้น 22 อัธยายะ 
 
วิธีการสร้างค าในภาษาสันสกฤต 
 การสร้างค าในภาษาสันสกฤตมีอยู่ 4 วิธี ได้แก่ สมาส, ตัทธิต, กฤต 
(บาลีเรียกว่า กิตก์) และการลงอุปสรรค (พัฒน์ เพ็งผลา, 2543, หน้า 56) ทั้งนี้ 
เนื่องด้วยบทความนี้ศึกษาเฉพาะการสร้างค าด้วยวิธีสมาส และตัทธิต จึงจะ
กล่าวถึงเพียงการสร้างค าด้วยวิธีสมาส และตัทธิตเท่านั้น ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
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1. สมาส คือ การรวมค าตั้งแต่สองค าขึ้นไปเข้าด้วยกันจนเกิดเป็นค าที่
มีความหมายใหม่ โดยต้องมีการท าสนธิตามหลักเกณฑ์ด้วย สมาสในภาษา
สันสกฤตแบ่งออกได้ 4 ชนิดใหญ่ ๆ ได้แก่ ทวันทวสมาส, ตัตปุรุษสมาส,  
พหุวรีหิสมาส และอัพยยีภาวสมาส (จ าลอง สารพัดนึก, 2548, หน้า 179) 

1.1 ทวันทวสมาส เป็นการรวมค านามตั้งแต่สองค าขึ้นไป แปลจากค า
หน้าไปหาค าหลัง โดยมีค าว่า “และ” เป็นค าเชื่อม ซึ่งสามารถแบ่งย่อยได้อีก 2 
ชนิด คือ 1) อิตเรตรทวันทวสมาส สมาสชนิดนี้มิได้รวมค าเข้ากันอย่างแท้จริง 
จึงได้แสดงลิงค์และพจน์ของค าศัพท์ไว้ที่ค าสุดท้าย ซึ่งมักเป็นรูปทวิพจน์ หรือ
พหูพจน์ตามแต่จ านวนของศัพท์ที่น ามาสมาสกัน และ 2) สมาหารทวันทว
สมาส คือ สมาสที่ผสานรวมค าเข้ากันอย่างแท้จริง มีรูปศัพท์เป็นนปุงสกลิงค์ 
เอกพจน์เสมอ (วรลักษณ์ พับบรรจง, 2530, หน้า 510-511) 

1.2 ตัตปุรุษสมาส เป็นการรวมค าสองค าเข้าด้วยกัน โดยค าส่วนหน้า
มกัจะขยายค าส่วนหลัง ซึ่งสามารถแบ่งย่อยออกได้ 7 ชนิด ได้แก ่

1.2.1 วิภักติตัตปุรุษสมาส ค าส่วนหน้ามักเป็นค านาม มีรูป
ศัพท์คงเดิมแต่ท าหน้าที่ขยายค าหลังด้วยการกต่าง ๆ ส่วนลิงค์ พจน์ และวิภักติ
จะก าหนดไว้ที่ค าหลัง ในการแปลจะแปลจากค าหลังไปหาค าหน้าพร้อมแสดง
การกที่ค าหน้าแสดงความสัมพันธ์กับค าหลังซึ่งมีทั้งสิ้น 6 ชนิดตามวิภักติของ
ค าส่วนหน้า ดังนี้ หากค าส่วนหน้าเป็นวิภักติที่ 2 เรียกว่า ทวิตียาตัตปุรุษะ, วิ
ภักติที่ 3 เรียกว่า ตฤตียาตัตปุรุษะ, วิภักติที่ 4 เรียกว่า จตุรถีตัตปุรุษะ, วิภักติที่ 
5 เรียกว่า ปัญจมีตัตปุรุษะ, วิภักติที่ 6 เรียกว่า ษัษฐีตัตปุรุษะ และวิภักติที่ 7 
เรียกว่า สัปตมีตัตปุรุษะ (จ าลอง สารพัดนึก, 2548, หน้า 181-182) 

1.2.2 กรรมธารยสมาส เป็นการรวมค าสองค าเข้าด้วยกัน  
ซึ่งมีทั้งค านาม และค าคุณศัพท์ แบ่งย่อยออกได้ 7 ชนิด ดังนี้ 1) วิเศษณ
ปูรวปท มีค าคุณศัพท์เป็นส่วนหน้า และค านามเป็นส่วนหลัง แปลจากค าหลัง
ไปหาค าหน้า 2) วิเศษยปูรวปท มีค านามเป็นส่วนหน้า และค าคุณศัพท์เป็นสว่น
หลัง แปลจากหน้าไปหลัง 3) วิเศษโณภยปท ทั้งส่วนหน้าและส่วนหลังเป็น
ค าคุณศัพท์ แปลจากหน้าไปหลัง โดยมีค าเชื่อม “ทั้ง...ทั้ง...” 4) อุปมา- 
โนตตรปท มีค านามเป็นส่วนหน้า และค าส่วนหลังเป็นอุปมา แปลจากหน้าไป
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หลัง โดยมีค าเปรียบเชื่อมระหว่างสองค า เช่น เหมือน เพียงดัง 5) อุปมาน
ปูรวปท มีอุปมาเป็นค าส่วนหน้า ค าส่วนหลังอาจเป็นค านามหรือคุณศัพท์ก็ได้ 
แปลจากหลังไปหน้าโดยมีค าเปรียบเชื่อมระหว่างสองค า 6) สัมภาวนาปูรวปท 
ทั้งค าส่วนหน้าและส่วนหลังเป็นค านาม แปลจากหลังไปหน้า โดยมีค าว่า “ว่า” 
เชื่อมระหว่างสองค าเข้าด้วยกัน 7) อวธารณาปูรวปท ทั้งค าส่วนหน้าและส่วน
หลังเป็นค านาม แปลจากหลังไปหน้า โดยใช้ค าว่า “คือ” เชื่อมระหว่างสองค า
เข้าด้วยกัน (วรลักษณ์ พับบรรจง, 2530, หน้า 523-524) 

1.2.3 ทวิคุสมาส สมาสชนิดนี้มีค าส่วนหน้าเป็นสังขยาศัพท์ 
และค าส่วนหลังเป็นค านาม แบ่งย่อยออกได้ 2 ชนิด คือ 1) เอกวัทภาวีทวิคุ 
หรือ สมาหารทวิคุ ค าส่วนหลังจะเป็นรูป อ การันต์ นปุงสกลิงค์ เอกพจน์ หรือ
บ้างก็เป็น อี การันต์ สตรีลิงค์ เอกพจน์ โดยไม่สนใจว่าศัพท์เดิมจะมีการันต์ 
ลิงค์ หรือพจน์ใดก็ตาม 2) อเนกวัทภาวีทวิคุ หรือ อสมาหารทวิคุ ค าส่วนหลัง
จะแสดงการันต์ ลิงค์ และพจน์ตามข้อเท็จจริงของศัพท์และเนื้อความนั้น ซึ่งมัก
เป็นพหูพจน์ (จ าลอง สารพัดนึก, 2548, หน้า 185) 

1.2.4 คติสมาส ซึ่งมีค าส่วนหน้าเป็นกริยาวิเศษณ์ นิบาต 
หรือค านาม และค าส่วนหลังเป็นกริยากฤต 

1.2.5 ปราทิสมาส มีค าส่วนหน้าเป็นนิบาตหรืออุปสรรค
ร่วมกับกริยากฤต แต่กริยากฤตนั้นถูกลบไปเสีย คงไว้แต่ความหมาย และค า
ส่วนหลังเป็นค านาม 

1.2.6 นัญตัตปุรุษะ มีค าว่า ‘น’ ซึ่งจะถูกแปลงเป็น ‘อ’ 
แปลว่าไม่ เป็นค าส่วนหน้า และมีส่วนหลังเป็นค านาม 

1.2.7 อุปปทสมาส มีค าส่วนหลังเป็นนามกฤต (จ าลอง 
สารพัดนึก, 2547, หน้า 132-134; อภิชาญ ปานเจริญ, 2555, หน้า 204-205) 

1.3 พหุวรีหิสมาส สมาสชนิดนี้ท าหน้าที่เป็นคุณศัพท์ ดังนั้นจึงมีลิงค์ 
พจน์ และวิภักติตามค านามที่ขยาย และมักแปลว่า “มี...” สมาสชนิดนี้แบ่ง
ออกได้ 5 ชนิด ดังนี้ 1) สมานาธิกรณพหุวรีหิ ค าส่วนหน้าเป็นคุณศัพท์ ค าส่วน
หลังเป็นค านาม แปลจากหลังไปหน้า 2) อุปมาพหุวรีหิ ทั้งค าส่วนหน้าและส่วน
หลังเป็นค านาม โดยค าส่วนหน้าจะเป็นความเปรียบ เวลาแปลจึงต้องมีค าแสดง
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ความเปรียบเชื่อมอยู่ด้วย 3) วยธิกรณพหุวรีหิ ทั้งค าส่วนหน้าและค าส่วนหลัง
เป็นค านาม โดยค าทั้งสองจะมีวิภักติแตกต่างกัน ซึ่งค าหนึ่งจะเป็นวิภักติที่ 1 
และอีกค าหนึ่งจะเป็นวิภักติอ่ืน บ้างแปลจากหลังไปหน้า บ้างก็แปลจากหน้าไป
หลัง 4) สหปูรวปทพหุวรีหิ เป็นสมาสที่มีค าว่า ‘สห’ เป็นส่วนหน้า (บ้างก็คง 
‘สห’ ไว้ บ้างก็เหลือแต่ ‘ส’) และมีค านามเป็นส่วนหลัง 5) นัญพหุวรีหิ เป็น
สมาสที่มีค าว่า ‘น’ เป็นส่วนหน้า และมีค านามเป็นส่วนหลัง แสดงความปฏิเสธ
ว่า “ไม่มี...” ทั้งนี้ ‘น’ จะเปลี่ยนเป็น ‘อ’ เมื่อค าหลังขึ้นต้นด้วยพยัญชนะ และ
เปลี่ยนเป็น ‘อนฺ’ เมื่อค าหลังขึ้นต้นด้วยสระ (จ าลอง สารพัดนึก, 2548, หน้า 
187-190) 

1.4 อัพยยีภาวสมาส มีค าส่วนหน้าเป็นอัพยยศัพท์ และค าส่วนหลัง
เป็นค านาม สมาสชนิดนี้จะมีรูปเป็นนปุงสกลิงค์ เอกพจน์ ทวิตียาวิภักติเท่านั้น 
และท าหน้าที่เป็นค ากริยาวิเศษณ์ มักแปลจากหน้าไปหลัง (จ าลอง สารพัดนึก, 
2548, หน้า 190; วรลักษณ์ พับบรรจง, 2530, หน้า 526) 
 2. ตัทธิต คือ การน านามศัพท์มาประกอบกับปัจจัยตัทธิตท าให้เกิดค า
ที่มีความหมายใหม่ โดยนามศัพท์ที่จะน ามาประกอบกับปัจจัยตัทธิตนั้นมักเป็น
ศัพท์ที่สร้างขึ้นด้วยวิธีกฤต ซึ่งมีการลงปัจจัยกฤตก่อนไปแล้วชั้นหนึ่ง ดังนั้น 
ปัจจัยตัทธิตจึงได้ชื่อว่าเป็นปัจจัยชั้นที่สอง (secondary suffixes) ซึ่งมีอยู่เป็น
จ านวนมาก (อภิชาญ ปานเจริญ, 2555, หน้า 193) ทั้งนี้ ก่อนจะน าศัพท์มาลง
ปัจจัยตัทธิตจะต้องมีการเปลี่ยนรูปค าตามกฎตัทธิต ซึ่งมักเปลี่ยนสระต้นค าให้
เป็นสระขั้นพฤทธิ์  จากนั้นให้ลบสระ อ อา อิ อี ท้ายค าออกแล้วจึงลง
ปัจจัยตัทธิต แต่หากสระท้ายค าเป็นสระ อุ อู ให้เปลี่ยนเป็นสระขั้นคุณก่อน 
(โอ) แล้วจึงค่อยลงปัจจัยตัทธิต โดยต้องปฏิบัติตามกฎสนธิด้วย (จ าลอง 
สารพัดนึก, 2548, หน้า 163-164) ทั้งนี้ เมื่อลงปัจจัยตัทธิตแล้วจะท าให้ศัพท์
นั้น ๆ มีความหมายบ่งชี้ไปหลายลักษณะ เช่น บอกเหล่ากอ, บอกความเป็น
เจ้าของ, บอกอาการนาม เป็นต้น (จ าลอง สารพัดนึก, 2547, หน้า 113-122) 
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ผลการวิจัย 
จากการเก็บรวบรวมข้อมูล พบว่าปรากฏค าศัพท์ที่ ใช้เรียกขาน 

พระเคราะห์ในคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์มีมากถึง 95 ค า โดยมีค าที่ใช้
เรียกขานพระเสาร์มากที่สุดถึง 17 ค า รองลงมาได้แก่ พระพุธ 13 ค า, 
พระจันทร์และพระอังคาร 12 ค า, พระอาทิตย์ 11 ค า, พระพฤหัสบดีและ 
พระราหู 10 ค า, พระศุกร์ 6 ค า และพระเกตุ 4 ค า ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค านาม
ปุงลิงค์แทบทั้งสิ้น มีเพียงค าว่า ตมสฺ (พระราหู) เท่านั้นที่เป็นนปุงสกลิงค์ 

ทั้งนี้เมื่อวิเคราะห์ค าศัพท์ที่ใช้เรียกขานพระเคราะห์ที่ปรากฏ พบว่ามี
ค าที่สร้างขึ้นด้วยวิธีสมาสมากที่สดุ ซึ่งมีจ านวนถึง 49 ค า คิดเป็นร้อยละ 51.57 
ค าที่สร้างขึ้นด้วยวิธีกฤต จ านวน 31 ค า คิดเป็นร้อยละ 32.63 ส่วนที่เหลือเป็น
ค าที่สร้างขึ้นด้วยวิธีตัทธิตเพียง 15 ค า คิดเป็นร้อยละ 15.78 โดยค าศัพท์ที่ใช้
เรียกขานพระเคราะห์ที่สร้างขึ้นด้วยวิธีสมาสและวิธีตัทธิต มีดังต่อไปนี้ 
 
ตารางที่ 1 ค าที่ใช้เรียกขานพระเคราะห์ในคัมภีร์พฤหัตปาราศรโหราศาสตร ์

พระเคราะห ์
ค าที่ใช้เรียกขาน 

วิธีสมาส วิธีตัทธิต 

พระอาทิตย์ ทิวากร, ทิวาธีศ, ภาสฺกร อาทิตฺย, สูรฺย 
พระจันทร์ กุมุ ทพานฺ ธว ,  คฺ รหปติ ,  นิ ศ ากร , 

นิศาธิป, ศศภฺฤตฺ, ศศางฺก, หิมคุ 
ศศินฺ 

พระอังคาร กฺษฺมาช, กุช, ธราตฺมช, ปฺฤถิวีสุต,  
ภูมิช, ภูมิปุตฺร, ภูมิสุต, ภูมฺยาตฺมช, 
มหีช, มหีสุต 

เภาม 

พระพุธ อินฺทุช, อินฺทุสุต, อินฺทุสูนุ, จนฺทฺรปุตฺร, 
ศศิช, ศศินนฺทน, ศศิสุต, โสมสุต 

จานฺทฺริ, เสามฺย 

พระพฤหัสบดี พฺฤหสฺปติ, เทวปูชฺย, เทเวชฺย, วากฺปติ, 
วิพุเธชฺย, สุเรชฺย 

- 

พระศุกร์ ภฺฤคุสุต ภารฺคว 
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พระเคราะห ์
ค าที่ใช้เรียกขาน 

วิธีสมาส วิธีตัทธิต 

พระเสาร ์ อรฺ ก ช ,  อ รฺ ก สุ ต ,  อุ ษฺ ณ รศฺ มิ สู นุ ,  
กฺรูรทฺฤศฺ ,  ฉายาสูนุ ,  ภาสฺกรปุตฺร ,  
รวิปุตฺร, รวินนฺทน, ศไนศฺจร, สูรฺยปุตฺร 

อารฺกิ, เศาริ, 
เสาร, เสาริ 

พระราห ู กพนฺธ, ผณีนฺทฺร, ตโมคฺรห, สฺวรฺภานุ ผณินฺ, ไส หิเกย 
พระเกต ุ - ปุจฺฉก, ศิขินฺ 
 
 ค าเรียกขานที่สร้างขึ้นด้วยวิธีสมาส และความหมาย 
 ค าเรียกขานพระเคราะห์ที่สร้างขึ้นด้วยวิธีสมาสที่พบในคัมภีร์พฤหัต
ปาราศรโหราศาสตร์สามารถจ าแนกตามความหมายได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ สมาสที่มี
ความหมายบ่งบอกเหล่ากอ, บ่งบอกสถานภาพ, บ่งบอกการกระท า และ 
บ่งบอกคุณลักษณะ ดังนี้ 
 1. บ่งบอกเหล่ากอ มีทั้งสิ้น 27 ค า โดยค าส่วนท้ายปรากฏค าว่า ปุตฺร, 
สุต, สูนุ, นนฺทน, อาตฺมช ซึ่งล้วนแต่เป็นค านามที่มีความหมายว่า บุตรชาย  
ส่วนค าส่วนต้นจะเป็นชื่อของบิดาหรือมารดา โดยสมาสในกลุ่มนี้เป็นษัษฐี- 
ตัตปุรุษสมาสทั้งสิ้นเพราะศัพท์หน้าบ่งบอกษัษฐีวิภักติ มีจ านวนทั้งสิ้น 20 ค า 
แบ่งเป็นค าที่บ่งบอกเหล่ากอฝ่ายบิดา 13 ค า และบอกเหล่ากอฝ่ายมารดา  
7 ค า นอกจากนี้ยังมีสมาสอีกส่วนหนึ่งที่มีค าส่วนท้ายเป็นค าว่า ‘ช’ ซึ่งใน
บริบทนี้มีความหมายว่า “บุตรของ...” อีกจ านวน 7 ค า แบ่งเป็นค าเรียกขานที่ 
บ่งบอกเหล่ากอฝ่ายบิดา 3 ค า และบอกเหล่ากอฝ่ายมารดา 4 ค า ดังต่อไปนี้ 

สมาสที่มีค าว่า สุต เป็นส่วนท้าย ได้แก่ ปฺฤถิวีสุต (ปฺฤถิวี+สุต), ภูมิสุต 
(ภูมิ+สุต) และ มหีสุต (มหี+สุต) ซึ่งล้วนแต่แปลว่าบุตรของพระแม่ธรณี (พระ
อังคาร), อินฺทุสุต (อินฺทุ+สุต) ศศิสุต (ศศินฺ+สุต) และ โสมสุต (โสม+สุต) 
แปลว่าบุตรของพระจันทร์ (พระพุธ), ภฺฤคุสุต (ภฺฤคุ+สุต) แปลว่าบุตรของฤษี
ภฤคุ (พระศุกร์) และ อรฺกสุต (อรฺก+สุต) แปลว่าบุตรของพระอาทิตย์ (พระ
เสาร์) 
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สมาสที่มีค าว่า ปุตฺร เป็นส่วนท้าย ได้แก่ ภูมิปุตฺร (ภูมิ+ปุตฺร) แปลว่า
บุตรของพระแม่ธรณี (พระอังคาร), จนฺทฺรปุตฺร (จนฺทฺร+ปุตฺร)  แปลว่าบุตรของ
พระจันทร์ (พระพุธ), ภาสฺกรปุตฺร (ภาสฺกร+ปุตฺร) แปลว่าบุตรของพระอาทิตย์ 
(พระเสาร์), รวิปุตฺร (รวิ+ปุตฺร) แปลว่าบุตรของพระอาทิตย์ (พระเสาร์) และ 
สูรฺยปุตฺร (สูรฺย+ปุตฺร) แปลว่าบุตรของพระอาทิตย์ (พระเสาร์) 

สมาสที่มีค าว่า สูนุ เป็นส่วนท้าย ได้แก่ อินฺทุสูนุ (อินฺทุ+สูนุ) แปลว่า
บุตรของพระจันทร์ (พระพุธ), ฉายาสูนุ (ฉายา+สูนุ) แปลว่าบุตรของนางฉายา 
(พระเสาร์) และ อุษฺณรศฺมิสูนุ ([อุษฺณ+รศฺมิ]+สูนุ) แปลว่าบุตรของพระอาทิตย์ 
(พระเสาร์) ซึ่งเป็นสมาสภายในหรือสมาสท้องเนื่องจากประกอบไปด้วยสาม
ศัพท์ (วิสุทธ์ บุษยกุล, 2554, หน้า 283) โดยมี อุษฺณรศฺมิ เป็นส่วนท้อง 

สมาสที่มีค าว่า นนฺทน เป็นส่วนท้าย ได้แก่ ศศินนฺทน (ศศินฺ+นนฺทน) 
แปลว่าบุตรของพระจันทร์ (พระพุธ) และ รวินนฺทน (รวิ+นนฺทน) แปลว่าบุตร
ของพระอาทิตย์ (พระเสาร์) 

สมาสที่มีค าว่า อาตฺมช เป็นส่วนท้าย ได้แก่ ธราตฺมช (ธร+อาตฺมช) 
และ ภูมฺยาตฺมช (ภูมิ+อาตฺมช) ล้วนแปลว่าบุตรของพระแม่ธรณี (พระอังคาร) 

สมาสที่มีค าส่วนต้นเป็นชื่อของบิดาหรือมารดา และค าส่วนท้าย
ปรากฏค าว่า ‘ช’ ซึ่งเป็นนามกฤตในที่นี้แปลว่าเกิดจาก มีทั้งสิ้น 7 ค า ซึ่งล้วน
แต่เป็นอุปบทสมาสทั้งสิ้น ดังนี้ กฺษฺมาช (กฺษฺมา+ช) กุช (กุ+ช) ภูมิช (ภูมิ+ช) 
และ มหีช (มหี+ช) ล้วนแปลว่าผู้ที่เกิดจากพระแม่ธรณี (พระอังคาร), อินฺทุช 
(อินฺทุ+ช) และ ศศิช (ศศินฺ+ช) แปลว่าผู้ที่เกิดจากพระจันทร์ (พระพุธ) และ  
อรฺกช (อรฺก+ช) แปลว่าผู้ที่เกิดจากพระอาทิตย์ (พระเสาร์) 

2. บ่งบอกสถานภาพ มีค าส่วนหน้าเป็นค านามทั่วไป และมักมีค า
ส่วนท้ายเป็นค านามบอกสถานภาพ สมาสในกลุ่มนี้มีจ านวน 10 ค า ล้วนแต่
เป็นษัษฐีตัตปุรุษสมาสทั้งสิ้นเพราะศัพท์หน้าบ่งบอกษัษฐีวิภักติ ดังนี้ 

สมาสที่มีค าว่า ปติ หรือ อธีศ (เจ้านาย) เป็นส่วนท้าย ได้แก่ คฺรหปติ 
(คฺรห+ปติ) แปลว่าเจ้าแห่งพระเคราะห์ (พระจันทร์), พฺฤหสฺปติ (พฺฤหตฺ+ปติ) 
และ วากฺปติ (วาจฺ+ปติ) ทั้งสองค านี้มีความหมายเช่นเดียวกันว่าเจ้าแห่งค าพูด 
(พระพฤหัสบดี) และ ทิวาธีศ (ทิว+อธีศ) แปลว่าเจ้าแห่งกลางวัน 
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สมาสที่มีค าว่า อธิป (ราชา) หรือ อินฺทฺร (ผู้เป็นใหญ่) เป็นส่วนท้าย 
ได้แก่ นิศาธิป (นิศา+อธิป) แปลว่าราชาแห่งกลางคืน และ ผณีนฺทฺร (ผณินฺ+
อินฺทฺร) แปลว่าผู้เป็นใหญ่แห่งงูทั้งหลาย 

สมาสที่มีค าว่า อิชฺย (อาจารย์) เป็นส่วนท้าย ได้แก่ เทเวชฺย (เทว+
อิชฺย), วิพุเธชฺย (วิ+พุธ+อิชฺย) และ สุเรชฺย (สุร+อิชฺย) ทั้งสามค านี้มีความหมาย
เช่นเดียวกันว่า อาจารย์แห่งทวยเทพ (พระพฤหัสบดี) 

สมาสที่มีค าว่า พานฺธว (สหาย) เป็นส่วนท้าย ได้แก่ กุมุทพานฺธว 
(กุมุท+พานฺธว) แปลว่าผู้เป็นสหายของเหล่าบัวสาย (พระจันทร์) 

3. บ่งบอกการกระท า สมาสในกลุ่มนี้เป็นอุปปทสมาสทั้งสิ้น เนื่องจาก
มีค าส่วนหลังเป็นนามกฤต ซึ่งมีจ านวน 4 ค า ดังนี้ 

สมาสที่มีค าว่า กร (ผู้ท า) เป็นส่วนท้าย และค าส่วนหน้าเป็นค านาม
แสดงสิ่งที่ได้ก่อให้เกิดขึ้น มีจ านวน 3 ค า ได้แก่ ทิวากร (ทิว+กร) แปลว่าผู้ท า
ซึ่งกลางวัน (พระอาทิตย์), ภาสฺกร (ภาสฺ+กร) แปลว่าผู้ท าซึ่งแสงสว่าง (พระ
อาทิตย์) และ นิศากร (นิศา+กร) แปลว่าผู้ท าซึ่งกลางคืน (พระจันทร์) 

สมาสที่มีค าว่า พนฺธ (เครื่องพันธนาการ หรือผู้พันธนาการ) เป็น
ส่วนท้าย คือค าว่า กพนฺธ (ก+พนฺธ) แปลว่าผู้พันธนาการพระอาทิตย์ 

4. สมาสที่บ่ งบอกคุณลักษณะ ในกลุ่มนี้มี วิ ธี สร้ างค าสมาสที่
หลากหลาย ซึ่งมีจ านวนทั้งสิ้น 8 ค า ดังนี้ 

ศศภฺฤตฺ (ศศ+ภฺฤตฺ) แปลว่า ผู้ทรงอยู่ซึ่งกระต่าย (พระจันทร์) เป็นคติ-
สมาส เนื่องจากมีค าส่วนท้ายเป็นกริยากฤต (ภฺฤตฺ) 

ศศางฺก (ศศ+องฺก) แปลว่า ผู้มีเครื่องหมายแห่งกระต่าย (พระจันทร์) 
เป็นษัษฐีตัตปุรุษสมาส เพราะศัพท์หน้าบ่งบอกษัษฐีวิภักติ 

หิมคุ (หิม+คุ) แปลว่า ผู้มีล าแสงอันเยือกเย็น (พระจันทร์) เป็นกรรม-
ธารยสมาส ชนิดวิเศษณปูรวปท เพราะมีค าส่วนต้นเป็นคุณศัพท์ (หิม) 

เทวปูชฺย (เทว+ปูชฺย) แปลว่า ผู้ที่ทวยเทพพึงบูชา เป็นคติสมาส 
เพราะมีค าส่วนท้ายเป็นกริยากฤต (ปูชฺย) 

กฺรูรทฺฤศฺ (กฺรูร+ทฺฤศฺ) แปลว่า ผู้มีแววตาอันโหดเหี้ยม เป็นกรรมธารย-
สมาส ชนิดวิเศษณปูรวปท เพราะมีค าส่วนต้นเป็นคุณศัพท์ (กฺรูร) 
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ศไนศฺจร (ศไนสฺ+จร) แปลว่า ผู้เคลื่อนไปด้วยความเชื่องช้า (พระ
เสาร์) เป็นอุปปทสมาส เพราะมีค าส่วนท้ายเป็นนามกฤต จร) 

สฺวรฺภานุ (สฺวรฺ+ภานุ) แปลว่า ผู้เหนือกว่าพระอาทิตย์ หรือผู้ครอบง า
พระอาทิตย์ (พระราหู) ซึ่งค านี้เป็นศัพท์โบราณที่ใช้เรียกพระราหูปรากฏใน
คัมภีร์พระเวท (Griffith, 2003, p. 82) แม้ว่าจะมีค าส่วนต้นเป็นอัพยยศัพท์ 
(สฺวรฺ)2 แต่ก็ไม่ได้แจกรูปเป็นนปุงสกลิงค์เช่นอัพยยีภาวสมาส จึงเห็นว่าน่าจะ
เป็นปราทิสมาสเสียมากกว่า 

ตโมคฺรห (ตมสฺ+คฺรห) แปลว่าพระเคราะห์แห่งตมัส หรือพระเคราะห์
แห่งความมืดมิด (พระราหู) เป็นษัษฐีตัตปุรุษสมาส เพราะศัพท์หน้าบ่งบอก
ษัษฐีวิภักติ 

ค าเรียกขานที่สร้างขึ้นด้วยวิธีตัทธิต และความหมาย 
ปัจจัยตัทธิตที่พบในการสร้างค าเรียกขานพระเคราะห์ในคัมภีร์พฤหัต

ปาราศรโหราศาสตร์แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดังต่อไปนี้ 
1. โคตรตัทธิต หรือปัจจัยตัทธิตที่ใช้บอกเหล่ากอ มักสร้างค าขึ้นมา

จากชื่อของบิดาหรือมารดา โดยเปลี่ยนสระต้นค าให้เป็นสระขั้นพฤทธิ์ จากนั้น
ลบสระ อ อา อิ อี ท้ายค าออกแล้วจึงลงปัจจัยตัทธิตท้ายค า ส่วนค าที่ลงท้าย
ด้วย อุ อู ให้เปลี่ยนเป็นสระ โอ ก่อนแล้วจึงลงปัจจัยตัทธิตที่ท้ายค า (จ าลอง 
สารพัดนึก, 2548, หน้า 163-164) ซึ่งพบ 11 ค า แบ่งเป็นค าที่บ่งบอกเหล่ากอ
ฝ่ายบิดา 8 ค า และฝ่ายมารดา 3 ค า ประกอบไปด้วยปัจจัยทั้ง 4 ดังนี้ 

ปัจจัย อ (อณฺ) ได้แก่ เภาม (พระอังคาร) สร้างมาจากค าว่า ภูมิ 
แปลว่าบุตรของพระแม่ธรณี, ภารฺคว (พระศุกร์) สร้างมาจากค าว่า ภฺฤคุ 
แปลว่าบุตรของฤษีภฤคุ และ เสาร (พระเสาร์) สร้างมาจากค าว่า สุร (พระ
อาทิตย์) แปลว่าบุตรของพระอาทิตย์ 
                                                           
2ศัพท์ ‘สฺวรฺ’ เป็นได้ทั้งอัพยยศัทพ์ซ่ึงมีความหมายว่า พระอาทิตย์ แสงอาทิตย์ หรือสวรรค์  และ
เป็นได้ทั้งธาตุคณะที่ 1 ซ่ึงมีความหมายว่า เปล่งแสง โดยโมเนียร์-วิลเลียมส์ได้สันนิษฐานว่ามาจาก
ธาตุ สุรฺ ซ่ึงเป็นธาตุคณะที่ 6 มีความหมายว่า เปล่งแสง ครอบง า มีก าลังมาก มีก าลังเหนือมนุษย์ 
(Monier-Williams, 2002, pp. 1234, 1281) ดังนั้น ผู้วิจัยจึงคาดว่า สฺวรฺ ในค าว่า สฺวรฺภานุ นั้น
เป็นนิบาตมีความหมายตามธาตุ สุรฺ ซ่ึงเป็นรากศัพท์ของค าว่า สฺวรฺ นั่นเอง 
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ปัจจัย ย (ยญฺ)  ได้แก่ อาทิตฺย (พระอาทิตย์) สร้างมาจากค าว่า อทิติ 
แปลว่าบุตรของนางอทิติ, เสามฺย (พระพุธ) สร้างมาจากค าว่า โสม แปลว่าบุตร
ของพระโสมหรือพระจันทร์ และสูรฺย (พระอาทิตย์) สร้างมาจากค าว่า สุร  
(เทพเจ้า, นักปราชญ์) แปลว่าบุตรของนักปราชญ์ (ในที่นี้หมายถึงฤษีกัศยปะ) 

ปัจจัย เอย (ฒกฺ) ได้แก่ ไส หิเกย (พระราหู) สร้างมาจากค าว่า ไส หิกา 
แปลว่าบุตรของนางสิงหิกา (สึหิกา) 

ปัจจัย อิ ได้แก่ จานฺทฺริ (พระพุธ) สร้างมาจากค าว่า จนฺทฺร แปลว่า
บุตรของพระจันทร์, อารฺกิ (พระเสาร์) สร้างมาจากค าว่า อรฺก (พระอาทิตย์) 
แปลว่าบุตรของพระอาทิตย์ และ เสาริ หรืออีกรูปหนึ่งคือ เศาริ (พระเสาร์) 
สร้างมาจากค าว่า สุร แปลว่าบุตรของพระอาทิตย์ 

2. ปัจจัยตัทธิตที่บอกความมี มักสร้างค าขึ้นมาจากค านามทั่ว ๆ ไป 
โดยไม่ต้องเปลี่ยนสระต้นค าให้เป็นสระขึ้นพฤทธิ์ แต่ให้ลบสระ อ อา อิ อี  
ท้ายค าออกแล้วจึงลงปัจจัยตัทธิตท้ายค า ซึ่งพบการใช้ปัจจัย อินฺ (อินิ) (M. R. 
Kale, 1961, p. 210) มีทั้งสิ้น 3 ค า ได้แก่ค าว่า ศศินฺ (พระจันทร์) สร้างมาจาก
ค าว่า ศศ (กระต่าย) แปลว่าผู้มีกระต่าย, ผณินฺ (พระราหู) สร้างมาจากค าว่า 
ผณ (พังพาน) แปลว่าผู้มีพังพานหรืองู และ ศิขินฺ (พระเกตุ) สร้างมาจากค าว่า 
ศิขา (จุก, เปลวไฟ) แปลว่าผู้มีผมจุกหรือผู้มีเปลวไฟ 

3. ปัจจัยตัทธิตที่บอกแหล่งเกิด, ความเก่ียวข้อง, ความเหมาะกับ, หมู่ 
เป็นต้น (M. R. Kale, 1961, pp. 196-197) มักสร้างค าขึ้นมาจากค านามทั่วไป 
โดยไม่ต้องเปลี่ยนสระต้นค าให้เป็นสระขึ้นพฤทธิ์ แต่ให้ลบสระ อ อา อิ อี ท้าย
ค าออกแล้วจึงลงปัจจัยตัทธิตท้ายค า โดยพบปัจจัย อก เพียง 1 ค า คือค าว่า  
ปุจฺฉก (พระเกตุ) สร้างมาจากค าว่า ปุจฺฉ (หาง) แปลว่าผู้เกี่ยวข้องกับหาง 

 
ที่มาของค าเรียกขานพระเคราะห์ 

 บรรดาค าเรียกขานพระเคราะห์ที่ปรากฏในคัมภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์ที่สร้างค าขึ้นด้วยวิธีสมาสและตัทธิต ล้วนแต่มีความหมายที่บ่งชี้ถึง
พระเคราะห์ต่าง ๆ อย่างชัดเจนดังที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น ซึ่งที่มาของการ
สร้างค าเรียกขานดังกล่าวนั้นมีดังนี้ 
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 พระอาทิตย์ (อาทิตฺย) นามนี้มีที่มาเนื่องมาจากชื่อของผู้เป็นมารดา 
(นางอทิติ) และได้นามว่า สูรฺย ก็เพราะเป็นบุตรของฤษีกัศยปะ ปราชญ์ผู้เป็น
หนึ่งในสัปตฤษี (Vettam Mani, 2006, p. 770) อีกทั้งพระอาทิตย์เป็นผู้ส่อง
แสงสว่างจึงได้รับการขนานนามว่า ภาสฺกร และการส่องสว่างนั้นได้ท าให้เกิด
กลางวันขึ้นจึงได้รับการเรียกขานว่า ทิวากร นอกจากนี้พระอาทิตย์ยังส่องสว่าง
โดดเด่นอยู่บนท้องฟ้าในเวลากลางวันจึงได้ชื่อว่า ทิวาธีศ อีกด้วย 
 พระจันทร์ (จนฺทฺร) เนื่องจากมีเงารูปกระต่ายบนดวงจันทร์ พระจันทร์
จึงมีนามที่มีความหมายว่าผู้มีกระต่าย หรือผู้มีเครื่องหมายรูปกระต่าย ได้แก่ 
ศศินฺ, ศศภฺฤตฺ และ ศศางฺก และเนื่องด้วยแสงของพระจันทร์เป็นแสงนวล 
เย็นตา ดังนั้นจึงมีนามว่า หิมคุ ทั้งนี้ เพราะการส่องแสงของพระจันทร์ได้ท าให้
เกิดเวลากลางคืนขึ้น จึงได้ชื่อว่า นิศากร อีกทั้งพระจันทร์เป็นผู้ที่ส่องแสงสว่าง
ที่สุดในเวลากลางคืนจึงได้รับการเรียกขานว่า นิศาธิป อีกนามหนึ่ง และในช่วง
เวลากลางคืนซึ่งมีพระจันทร์เป็นใหญ่นั้น ดอกกุมุทหรือดอกบัวสายมักจะ 
เบ่งบาน (คมกริช สวัสดิรมย์, 2552, หน้า 16) พระจันทร์จึงได้ชื่อว่าเป็นสหาย
ของเหล่าดอกบัวสายว่า กุมุทพานฺธว ส่วนนามว่า คฺรหปติ นั้นปรากฏที่มาใน  
คัมภีร์หริวงศ์ กล่าวว่าพระเจ้าปฤถุได้ทรงจับพระแม่ธรณีในร่างแม่โคเพื่อที่จะ
น าน้ านมมาเลี้ยงดูประชาชน ครั้นเมื่อพระพฤหัสบดีมารีดนมโคตัวนี้ พระจันทร์
ก็ได้เสียสละตนมาปฏิบัติหน้าที่เป็นลูกโค และด้วยความเสียสละของพระจันทร์
นี้ จึงได้รับการขนานนามว่าเป็นเจ้าแห่งพระเคราะห์ (Manmatha Nath Dutt, 
1897, pp. 27-30) 
 พระอังคาร มีชื่อเรียกขานล้วนแต่มีความหมายว่าบุตรของพระแม่
ธรณี ได้แก่ ภูมิสุต, ภูมฺยาตฺมช, เภาม, มหีช และ มหีสุต ซึ่งมีบิดาเป็นพระวิษณุ
ในปางวราหาวตาร (Vettam Mani, 2006, p. 477) 
 พระพุธ (พุธ) พระพุธเป็นบุตรที่ เกิดจากการลักลอบเป็นชู้ของ
พระจันทร์กับนางตาราผู้เป็นชายาของพระพฤหัสบดี (Vettam Mani, 2006, 
pp. 164-165) ดังนั้นชื่อเรียกของพระพุธจึงล้วนแต่มีความหมายว่าบุตรของ
พระจันทร์ ได้แก่ อินฺทุช, อินฺทุสุต, อินฺทุสูนุ, จนฺทฺรปุตฺร, จานฺทฺริ, ศศิช,  
ศศินนฺทน, ศศิสุต, โสมสุต และ เสามฺย 
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 พระพฤหัสบดี  (พฺฤหสฺปติ) เป็นอาจารย์ของเหล่าทวยเทพ จึงได้รับ
การเรียกขานว่าเป็นอาจารย์แห่งทวยเทพ ได้แก่ เทเวชฺย, วิพุเธชฺย และ สุเรชฺย 
(Vettam Mani, 2006, p. 162) ดังนั้น ทวยเทพทั้งหลายจึงได้เคารพบูชาพระ
พฤหัสบดีเป็นอย่างมาก อันเป็นที่มาของนามว่า เทวปูชฺย ส่วนนามว่า พฺฤหสฺ
ปติและ วากฺปติ ซึ่งมีความหมายว่าเจ้าแห่งค าพูดนั้น พบว่ามีความสอดคล้อง
กับเนื้อความในคัมภีร์มหาภารตะ ศานติบรรพ โดยกล่าวว่าพระพฤหัสบดีได้ให้
ค าแนะน าแก่พระอินทร์ว่า ทุกสิ่งในโลกจะส าเร็จได้ด้วยวาจาอันอ่อนหวาน 
(Vettam Mani, 2006, p. 164) จึงคาดว่าเป็นสาเหตุให้พระพฤหัสบดีได้รับ
การขนานนามว่าเป็นเจ้าแห่งค าพูดอีกประการหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความ
ชาญฉลาดในการใช้ค าพูด 
 พระศุกร์ (ศุกฺร) เป็นบุตรของฤษีภฤคุ (ภฺฤคุ) ดังนั้นจึงได้รับการเรียก
ขานว่าเป็นบุตรของฤษีภฤคุ ได้แก่ ภารฺคว และ ภฺฤคุสุต นอกจากนี้ ยังพบว่ามี
การเรียกพระศุกร์ว่า ภฺฤคุ โดยตรงอีกด้วย 
 พระเสาร์ (เสาร) เนื่องด้วยพระเสาร์เป็นบุตรของพระอาทิตย์กับนาง
ฉายา ดังนั้น พระเสาร์จึงมักได้รับการเรียกขานว่าเป็นบุตรของพระอาทิตย์ 
ได้แก่ อรฺกช, อรฺกสุต, อารฺกิ, อุษฺณรศฺมิสูนุ, ภาสฺกรปุตฺร, รวิปุตฺร, รวินนฺทน, 
เศาริ, สูรฺยปุตฺร, เสาร และ เสาริ นอกจากนี้ยังมีอีกชื่อหนึ่งที่มีความหมายว่า
บุตรของนางฉายาอีกด้วย คือ ฉายาสูนุ (Vettam Mani, 2006, p. 683) ทั้งนี้  
ในบรรดาพระเคราะห์ทั้งปวง พระเสาร์เป็นพระเคราะห์ที่โคจรได้ช้าที่สุด (Anil 
Kumar Jain, 2012, p. 23) จึงมีนามว่า ศไนศฺจร ซึ่งแปลว่าผู้เคลื่อนไปอย่าง
เชื่องช้า อีกทั้งในทางโหราศาสตร์ พระเสาร์จัดอยู่ในกลุ่มบาปเคราะห์ซึ่งอาจ
ประทานผลร้ายให้แก่เจ้าชะตาได้อย่างเลวร้ายที่สุด (Anil Kumar Jain, 2012, 
p. 16; Bepin Behari, 2014, p. 38) จึงได้รับการเรียกขานว่าเป็นผู้มีแววตา
อันโหดร้าย (กฺรูรทฺฤศฺ) 
 พระราหู (ราหุ) เป็นบุตรของนางสิงหิกา (สึหิกา) (Vettam Mani, 
2006, p. 626) จึงมีชื่อเรียกที่แปลว่าบุตรของนางสิงหิกาว่า ไส หิเกย และเนื่อง
ด้วยพระราหูมีรูปร่างเป็นงู (Bane, 2012, p. 266) อีกทั้งในทางประติมาน
วิทยาก็มักปรากฏว่าพระราหูมีศีรษะเป็นงูแผ่พังพาน (Atmaprajnananda 
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Saraswati, 2018) ดังนั้น พระราหูจึงมีชื่อว่าเป็นผู้มีพังพาน (ผณินฺ) และผู้เป็น
ใหญ่แห่งผู้มีพังพานทั้งหลาย (ผณีนฺทฺร) นอกจากนี้พระราหูยังคอยบดบัง
แสงอาทิตย์ให้มืดมิดจึงถูกเรียกว่า กพนฺธ แปลว่าผู้พันธนาการพระอาทิตย์  
ซึ่งท าให้เกิดปรากฏการณ์สุริยคราส (Vettam Mani, 2006, p. 626) และการ
ที่พระราหูบดบังดวงอาทิตย์ให้มืดมิดได้นั้นก็เพราะพระราหูเป็นพระเคราะห์ 
ที่มืดมิดไร้แสงนั่นเอง ดังนั้นจึงมีอีกนามหนึ่งว่า ตโมคฺรห และเนื่องด้วย
ความสามารถของพระราหูที่ท าให้พระอาทิตย์มืดมิได้ ก็ย่อมแสดงว่าพระราหูมี
ก าลังที่เหนือกว่าพระอาทิตย์ อันเป็นที่มาของชื่อ สฺวรฺภานุ ดังปรากฏในฤคเวท
ว่า (5.40.9) “สวรภานุเป็นผู้ที่คอยทิ่มแทงพระอาทิตย์ด้วยความมืดมิดอย่างที่
ไม่มีผู้อื่นใดสามารกระท าได้” (R. L. Kashyap, 2010, pp. 175-180) 
 พระเกตุ (เกตุ) เป็นส่วนหางของพระราหูซึ่ งถูกพระวิษณุขว้าง
สุทรรศนจักรเข้าใส่จนศีรษะขาดออกจากร่าง ส่วนศีรษะนั้นเป็นพระราหู  
แต่ส่วนล าตัวก็คือพระเกตุ ดังนั้นพระเกตุจึ งมีชื่อเรียกว่า ปุจฺฉก ซึ่ งมี
ความหมายว่าผู้ที่เกี่ยวข้องกับหาง หรือผู้เกิดแต่หาง นอกจากนี้ พระเกตุยัง
หมายถึง  ดาวหางอีกด้วย (Monier-Williams, 2002, p. 1071) ด้วยเพราะ
ดาวหางมักมีลักษณะเหมือนดวงไฟ พระเกตจุึงได้ชื่อว่า ศิขินฺ ที่แปลว่าผู้มีเปลว
ไฟอีกชื่อหนึ่ง 
 จากข้อมูลข้างต้นเห็นได้ว่า ค าเรียกขานพระเคราะห์ที่พบในคัมภีร์ 
พฤหัตปาราศรโหราศาสตร์นั้นมีที่มาจากความเป็นมาของพระเคราะห์นั่นเอง 
โดยมักสร้างค ามาจากชื่อบิดามารดา, สถานภาพ, การกระท า และคุณลักษณะ
ของพระเคราะห ์เพื่อใช้บ่งบอกประวัติและคุณลักษณะตามเทพปกรณัม 

บทสรุป 
การสร้างค าที่ ใช้เรียกขานพระเคราะห์ในคัมภีร์พฤหัตปาราศร

โหราศาสตร์ ส่วนมากสร้างค าด้วยวิธีสมาส และมักมีความหมายที่บ่งบอกเหล่า
กอของพระเคราะห์ โดยค าที่สร้างขึ้นด้วยวิธีสมาสมีทั้งสิ้น 49 ค า คิดเป็นร้อย
ละ 51.57 ซึ่งล้วนแต่เป็นตัตปุรุษสมาสทั้งสิ้น แบ่งเป็นษัษฐีตัตปุรุษสมาส 32 
ค า, อุปปทสมาส 12 ค า, คติสมาส 2 ค า, กรรมธารยสมาส ชนิดวิเศษณปูรวปท 
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2 ค า และปราทิสมาส 1 ค า ซึ่งค าสมาสเหล่านี้มีความหมายที่บ่งบอกเหล่ากอ
ถึง 27 ค า, บอกสถานภาพ 10 ค า, บอกคุณลักษณะ 8 ค า และบอกการกระท า 
4 ค า ส่วนค าเรียกขานพระเคราะห์ที่สร้างค าขึ้นด้วยวิธีตัทธิตนั้นมีเพียง 15 ค า 
คิดเป็นร้อยละ 15.78 โดยใช้ปัจจัยตัทธิตที่มีความหมายบ่งบอกเหล่ากอจ านวน 
11 ค า ได้แก่ ปัจจัย อ (อณฺ), ย (ยญฺ), เอย (ฒกฺ) และ อิ ใช้ปัจจัย อินฺ (อินิ) 
บอกความมีจ านวน 3 ค า และบอกแหล่งเกิดหรือความเกี่ยวข้อง 1 ค า โดยใช้
ปัจจัย อก ทั้งนี้ ค าเรียกขานที่บ่งบอกเหล่ากอที่สร้างขึ้นด้วยวิธีสมาสและตัทธิต
มีจ านวนรวมกันทั้งสิ้น 38 ค า ส่วนมากเป็นค าที่บ่งบอกเหล่ากอฝ่ายบิดา ซึ่งมี
อยู่ถึง 24 ค า คิดเป็นร้อยละ 63.15 และเป็นค าที่บ่งบอกเหล่ากอฝ่ายมารดา
เพียง 14 ค า คิดเป็นร้อยละ 36.84 

อนึ่ง ค าเรียกขานพระเคราะห์ทีป่รากฏในคัมภีร์พฤหัตปาราศร
โหราศาสตร์มีหลากหลายค า โดยเฉพาะค าเรียกขานที่มีความหมายบ่งบอก
เหล่ากอที่มีอยู่เป็นจ านวนมากนัน้ บางค าก็ไมป่รากฏอยูใ่นพจนานุกรม  
จึงต้องอาศัยองคค์วามรู้เกี่ยวกับเทพปกรณัมฮินดูมาประกอบด้วยก็จะท าให้
ทราบความหมายของค าเรียกขานตา่ง ๆ ได้ง่ายขึน้ ซึ่งพระนามของเทพฮินดู
ต่าง ๆ ก็มักมีความหมายทีบ่่งบอกเหล่ากอ สถานภาพ การกระท า และ
คุณลักษณะ คลา้ยคลึงกันนี้ (กฤษฎา พิณศรี, 2555, หน้า 29-33) ซึ่งไม่ได้เปน็
เพียงชื่อเฉพาะเท่านั้น หากแต่ยงัใช้บ่งบอกลักษณะและความเปน็มาได้อีกด้วย 
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