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	 ต�ำรำเรือ่ง	ววิฒันำกำรของอกัษรอนิเดยีในประเทศไทยก่อนพทุธศตวรรษที	่18	ใช้ประกอบกำรสอน

รำยวิชำ	208433	อักษรโบรำณ	3	(3-0)	(Ancient	Paleography)	และในรำยวิชำที่จะเปิดสอนในหลักสูตร

ใหม่	 คือ	 208241	 อักษรโบรำณ	 3	 (2-2-5)	 (Ancient	 Paleography)	 ซึ่งมีเนื้อหำเกี่ยวกับอักษรโบรำณ 

จำกจำรกึทีพ่บในประเทศไทยในสมยัพทุธศตวรรษที	่9	ถึงพทุธศตวรรษที	่18	อนัเป็นช่วงระหว่ำงอกัษรอนิเดยี

ที่เข้ำมำในเอเชียอำคเนย์รุ่นแรกและอักษรท่ีได้รับวิวัฒนำกำรจำกเขมร	 คือ	 อักษรอินเดียกลำยรุ่นหนึ่ง 

และอกัษรอนิเดยีกลำยรุน่ทีส่อง	ซ่ึงจะแสดงววิฒันำกำรของตวัอกัษรได้เป็นอย่ำงดก่ีอนจะมำเป็นอกัษรเขมร	 

อักษรมอญ	อักษรไทย	เป็นต้น	ที่พบในปัจจุบัน	นอกจำกนี้แล้วในกำรเขียนต�ำรำเล่มนี้ก็เพื่อเป็นกำรบูชำคุณ

ของครูอำจำรย์ที่ได้พร�่ำสอนและประสิทธิ์ประสำทองค์ควำมรู ้เกี่ยวกับอักษรโบรำณน้ีให้แก่ข้ำพเจ้ำ 

ซึ่งควำมรู้เหล่ำนี้นับวันก็จะมีผู้รู ้น้อยลง	 หำกในวันข้ำงหน้ำมีผู้สนใจเกี่ยวกับอักษรโบรำณ	 ต�ำรำเล่มนี ้

คงจะเป็นประโยชน์บ้ำงไม่มำกก็น้อย	 ข้ำพเจ้ำขอกรำบเท้ำขอบพระคุณ	ท่ำนรองศำสตรำจำรย์	 ดร.จ�ำลอง	

สำรพัดนึก	 	 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์	 ดร.อุไรศรี	 วระศริน	 	 ดร.จิรพัฒน์	 ประพันธ์วิทยำ	 และอำจำรย์อัญชนำ	 

จิตสุทธิญำณ	 ด้วยควำมเคำรพอย่ำงสูง	 หำกคุณควำมดีที่บังเกิดขึ้นจำกกำรเขียนต�ำรำเล่มนี้	 ข้ำพเจ้ำ 

ขอยกควำมดีเหล่ำนี้เพื่อบูชำคุณครูอำจำรย์	 หำกมีข้อบกพร่องข้ำพเจ้ำขอน้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว	 

และต�ำรำเล่มนี้จะประสบควำมส�ำเร็จลงไม่ได้	 หำกปรำศจำกควำมช่วยเหลือจำกกัลยำมิตรของข้ำพเจ้ำ	 

คือ	อำจำรย์วลุลี	 	 โพธิรังสิยำกร	บรรณำรักษ์เชี่ยวชำญ	ส�ำนักหอสมุด	มหำวิทยำลัยนเรศวร	ที่ช่วยให้ต�ำรำ

เล่มนี้มีควำมสมบูรณ์และเป็นที่น่ำเชื่อถือ	ข้ำพเจำ้จึงขอขอบคุณมำ	ณ	โอกำสนี้	
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บทที่  1 

 

ประวัติตัวอักษร 

 

 ตามคํากลาวที่เปนที่รูกันโดยทั่วไปวา มนุษยเปนสัตวสังคม หมายถึง มนุษยชอบอยูรวมกัน

เปนกลุม ทั้งน้ีอาจเปนเพราะมนุษยมิไดมีเขี้ยวเล็บไวปองกันตนเองอยางสัตวโลกทั่ว ๆ ไป หากแต

มนุษยมีมันสมองซ่ึงเปนอาวุธที่ประเสริฐที่สุด ดังน้ัน มนุษยจึงเปนสัตวโลกท่ีไดครอบครองโลกในยุค

ปจจุบันตอจากยุคไดโนเสาร จากสังคมถ้ํากลายเปนชุมชนเมือง จากชุมชนเมืองกลายเปนประเทศ 

และเม่ือชุมชนใหญขึ้นมนุษยจึงตองมีพัฒนาการทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยเฉพาะ

ทางดานเศรษฐกิจการคาเพื่อสรางความม่ังคั่งใหกับตนเองและพวกพองจึงเกิดขึ้น ดังจะเห็นไดวามนุษย

มีการติดตอคาขายแลกเปล่ียนสินคา รวมไปถึงการแลกเปล่ียนวัฒนธรรมมาตั้งแตสมัยดึกดําบรรพ ส่ิงที่

เปนปจจัยในการติดตอส่ือสารของมนุษยในอันดับแรก คือ ภาษา และถามนุษยตองการที่จะเก็บ

เสียงพูดไวใหยาวนานในส่ิงที่มนุษยคิดขึ้นได คือ ตัวอักษร ซ่ึงภาษาพูดมีมากอนภาษาเขียนโดยใช

ตัวอักษร ดังน้ันมนุษยจึงรูจักการพูดกอนการเขียน ในบรรดาภาษาทั่วโลก ภาษาที่มีเฉพาะภาษาพูดมี

มากที่สุด รองลงมาคือ ภาษาที่มีภาษาพูดพรอมกับมีตัวอักษรที่ใชในภาษาเขียน อันดับสุดทายคือ 

ภาษาที่มีทั้งภาษาพูด ตัวอักษร และตัวเลขเปนของตนเองซ่ึงพบนอยท่ีสุด ดังน้ัน การเขียนโดยใช

ตัวอักษรรวมทั้งตัวเลขจึงเปนเครื่องแสดงความเจริญของมนุษยอยางสูงสุด การรูจักการขีดเขียนของ

มนุษยเริ่มจาก 

ประวัติตัวอักษร

บทที่ 1
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อมเรนทรปุระ 58 

อักขรวิทยา 3 

อักขรวิธี 3 

อักษรเดโมติก 4 

อักษรเทวนาครี 19 

อักษรเฟนิเชียน 36 
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อักษรรูปล่ิม 4 

อักษรสัญลักษณรูปคลาย 2 
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ประวัติผู้เขียน

ปริญญาโท  ศิลปศาตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาจารึกตะวันออก  มหาวิทยาลัยศิลปากร

การศึกษา

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัย

หน่วยงานที่สังกัด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์  เกตุปาน

ปริญญาตรี  ศิลปศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาภาษาไทย  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

2557

2553

2551

2556-2558

2530

งานวิจัยเรื่อง  “การศึกษาวิเคราะห์ร่องรอยภาษาสมัยกรุงสุโขทัยจากค�าโบราณในจารึก

สมัยกรุงสุโขทัยที่ไม่ปรากฏใน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542”   

(ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ�าปีงบประมาณ 2556) 

งานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์การสร้างค�าเขมรจากประชุมเรื่องเพรงเขมรภาคที่ 1 

และภาคที่ 2” (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  

ประจ�าปีงบประมาณ 2552) 

งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ค�าโบราณจากจารึกสมัยกรุงสุโขทัยที่ไม่ปรากฏใน

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542” (ทุนส่วนตัว) 

การสอนรายวชิาอกัษรโบราณ  อกัษรโบราณในประเทศไทย ภาษาบาลสีนัสกฤตในภาษา

ไทย ภาษาเขมรในภาษาไทย อิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ศัพท์บัญญัติ  

ศัพท์สันนิษฐานและค�าทับศัพท์และโครงสร้างค�าในภาษาไทย    

ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ ต�ารา เรื่อง 

“ภาษาเขมรที่เกี่ยวกับภาษาไทย” และเอกสารประกอบการสอนเรื่อง “อักษรขอม” 

ภาควิชาภาษาไทย  คณะมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยนเรศวร ต�าบลท่าโพธิ์  

อ�าเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  65000
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ผลงานตีพิมพ์

2559

2558

2553

2547-2557

ต�าราเรื่อง “วิวัฒนาการของอักษรอินเดียในประเทศไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ 18”   

จัดพิมพ์โดยส�านักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ร่องรอยภาษาสมัยสุโขทัยจากค�าโบราณในจารึก

สมัยกรุงสุโขทัยที่ไม่ปรากฏใน พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2552”   

ตีพิมพ ์ในวารสารมนุษยศาสตร ์   มหาวิทยาลัยนเรศวร ป ีที่  12  ฉบับที่  1  

เดือนมกราคม-เมษายน 2558 

ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ค�าโบราณจากจารึกสมัยกรุงสุโขทัยที่ไม่ปรากฏ 

ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542” ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยนเรศวร  ปีที่ 7  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2553 

บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาตร์  มหาวิทยาลัยนเรศวร  

  เรื่อง “พระพุทธชินราช” (ปีที่ 1  ฉบับที่ 2  เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2547)   

  เรื่อง  “เขาสมอแคลง” (ปีที่ 3  ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม-เมษายน 2549)   

  เรื่อง  “ต�านานพระศรีศรัทธา” (ปีที่ 4  ฉบับพิเศษ  เดือนกันยายน-ธันวาคม 2550)   

  เรื่อง  “พระธาตุเมืองพิณหรือพระธาตุเมืองพินกันแน่ !?”  

(ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2554)   

  เรื่อง “จารึกวัดเสือ”  (ปีที่ 11  ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2557) 
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