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ํ ํ
คานา
ต�ำราเรือ่ ง วิวฒ
ั นาการของอักษรอินเดียในประเทศไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ 18 ใช้ประกอบการสอน
รายวิชา 208433 อักษรโบราณ 3 (3-0) (Ancient Paleography) และในรายวิชาที่จะเปิดสอนในหลักสูตร
ใหม่ คือ 208241 อักษรโบราณ 3 (2-2-5) (Ancient Paleography) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับอักษรโบราณ
จากจารึกทีพ่ บในประเทศไทยในสมัยพุทธศตวรรษที่ 9 ถึงพุทธศตวรรษที่ 18 อันเป็นช่วงระหว่างอักษรอินเดีย
ที่เข้ามาในเอเชียอาคเนย์รุ่นแรกและอักษรที่ได้รับวิวัฒนาการจากเขมร คือ อักษรอินเดียกลายรุ่นหนึ่ง
และอักษรอินเดียกลายรุน่ ทีส่ อง ซึง่ จะแสดงวิวฒ
ั นาการของตัวอักษรได้เป็นอย่างดีกอ่ นจะมาเป็นอักษรเขมร
อักษรมอญ อักษรไทย เป็นต้น ที่พบในปัจจุบัน นอกจากนี้แล้วในการเขียนต�ำราเล่มนี้ก็เพื่อเป็นการบูชาคุณ
ของครู อาจารย์ ที่ ไ ด้พร�่ำสอนและประสิทธิ์ป ระสาทองค์ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บอั ก ษรโบราณนี้ ใ ห้ แก่ ข ้า พเจ้า
ซึ่งความรู้เหล่านี้นับวันก็จะมีผู้รู้น้อยลง หากในวันข้างหน้ามีผู้สนใจเกี่ยวกับอักษรโบราณ ต�ำราเล่มนี้
คงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อย ข้าพเจ้าขอกราบเท้าขอบพระคุณ ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.จ�ำลอง
สารพัดนึก   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อุไรศรี วระศริน   ดร.จิรพัฒน์ ประพันธ์วิทยา  และอาจารย์อัญชนา 
จิตสุทธิญาณ ด้วยความเคารพอย่างสูง หากคุณความดีที่บังเกิดขึ้นจากการเขียนต�ำราเล่มนี้ ข้าพเจ้า
ขอยกความดี เ หล่านี้เพื่อบูชาคุณครูอาจารย์ หากมีข ้ อ บกพร่ อ งข้า พเจ้ า ขอน้ อ มรั บไว้ แต่ เ พี ย งผู ้ เ ดี ย ว
และต�ำราเล่มนี้จะประสบความส�ำเร็จลงไม่ได้ หากปราศจากความช่วยเหลือจากกัลยามิตรของข้าพเจ้า 
คือ อาจารย์วลุลี   โพธิรังสิยากร บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ ส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ช่วยให้ต�ำรา
เล่มนี้มีความสมบูรณ์และเป็นที่น่าเชื่อถือ ข้าพเจ้าจึงขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้
							
					
          ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์   เกตุปาน
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บทที่ 1
ประวัตบทที
ิต่ ัว1 อักษร
ประวัติตัวอักษร

ตามคํากลาวที่เปนที่รูกันโดยทั่วไปวา มนุษยเปนสัตวสังคม หมายถึง มนุษยชอบอยูรวมกัน

เปนกลุม ทั้งนี้อาจเปนเพราะมนุ ษยมิ ไดมีเ ขี้ย วเล็บ ไว ปองกั นตนเองอย างสัตวโ ลกทั่ ว ๆ ไป หากแต

มนุษยมีมันสมองซึ่งเปนอาวุธที่ประเสริฐที่สุด ดังนั้น มนุษยจึงเปนสัตวโลกที่ไดครอบครองโลกในยุค
ปจจุบันตอจากยุคไดโนเสาร จากสังคมถ้ํากลายเป นชุ มชนเมือง จากชุมชนเมืองกลายเป นประเทศ

และเมื่อชุมชนใหญขึ้นมนุษยจึงตองมี พัฒนาการทางดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง โดยเฉพาะ

ทางดานเศรษฐกิจการคาเพื่อสรางความมั่งคั่งใหกับตนเองและพวกพองจึงเกิดขึ้น ดังจะเห็นไดวามนุษย

มีการติดตอคาขายแลกเปลี่ยนสินคา รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมมาตั้งแตสมัยดึกดําบรรพ สิ่งที่

เป นป จจั ย ในการติ ด ตอสื่ อสารของมนุ ษย ใ นอั นดั บแรก คื อ ภาษา และถ า มนุ ษย ต องการที่ จะเก็บ

เสียงพูดไวใหยาวนานในสิ่ง ที่ม นุ ษยคิดขึ้ นได คือ ตัวอักษร ซึ่งภาษาพูดมีม ากอนภาษาเขีย นโดยใช
ตัวอักษร ดังนั้นมนุษยจึงรูจักการพูดกอนการเขียน ในบรรดาภาษาทั่วโลก ภาษาที่มีเฉพาะภาษาพูด มี

มากที่สุด รองลงมาคื อ ภาษาที่มีภาษาพูด พร อมกั บมี ตัวอั กษรที่ใ ชใ นภาษาเขี ยน อันดับสุดท ายคื อ
ภาษาที่มีทั้งภาษาพูด ตัวอักษร และตัวเลขเป นของตนเองซึ่ งพบน อยที่ สุด ดังนั้น การเขียนโดยใช
ตัวอักษรรวมทั้งตัวเลขจึงเปนเครื่องแสดงความเจริญของมนุษยอยางสูงสุด การรูจักการขีดเขียนของ
มนุษยเริ่มจาก

ประวัติผู้เขียน

ประวัติผู้เขียน
ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑารัตน์ เกตุปาน

การศึกษา

หน่วยงานที่สังกัด
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ตำ�บลท่าโพธิ์
อำ�เภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
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ปริญญาโท ศิลปศาตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาจารึกตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร
ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ความเชี่ยวชาญและงานวิจัย

2557

งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ร่องรอยภาษาสมัยกรุงสุโขทัยจากค�ำโบราณในจารึก
สมั ย กรุ ง สุ โขทั ย ที่ ไ ม่ ป รากฏใน พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2542”
(ได้รับทุนอุดหนุนจากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยนเรศวร ประจ�ำปีงบประมาณ 2556)

2553

งานวิจัยเรื่อง “การวิเคราะห์การสร้างค�ำเขมรจากประชุมเรื่องเพรงเขมรภาคที่ 1
และภาคที่ 2” (ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจาก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
ประจ�ำปีงบประมาณ 2552)

2551

งานวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ค�ำโบราณจากจารึกสมัยกรุงสุโขทัยที่ไม่ปรากฏใน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542” (ทุนส่วนตัว)

2556-2558

การสอนรายวิชาอักษรโบราณ อักษรโบราณในประเทศไทย ภาษาบาลีสนั สกฤตในภาษา
ไทย ภาษาเขมรในภาษาไทย อิทธิพลภาษาต่างประเทศในภาษาไทย ศัพท์บัญญัติ
ศัพท์สันนิษฐานและค�ำทับศัพท์และโครงสร้างค�ำในภาษาไทย
ผลงานทางวิชาการที่เสนอเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ คือ ต�ำรา เรื่อง
“ภาษาเขมรที่เกี่ยวกับภาษาไทย” และเอกสารประกอบการสอนเรื่อง “อักษรขอม”

2530
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ผลงานตีพิมพ์
2559
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2558

ต�ำราเรื่อง “วิวัฒนาการของอักษรอินเดียในประเทศไทยก่อนพุทธศตวรรษที่ 18”
จัดพิมพ์โดยส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยนเรศวร
ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ร่องรอยภาษาสมัยสุโขทัยจากค�ำโบราณในจารึก
สมั ย กรุ ง สุ โขทั ย ที่ ไ ม่ ป รากฏใน พจนานุ ก รมฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ. 2552”
ตี พิ ม พ์ ใ นวารสารมนุ ษ ยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร ปี ที่ 12 ฉบั บ ที่ 1
เดือนมกราคม-เมษายน 2558
ผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ค�ำโบราณจากจารึกสมัยกรุงสุโขทัยที่ไม่ปรากฏ
ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542” ตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยนเรศวร ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม-สิงหาคม 2553

2553

2547-2557
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บทความที่ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารมนุษยศาตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
เรื่อง “พระพุทธชินราช” (ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2547)
เรื่อง “เขาสมอแคลง” (ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เดือนมกราคม-เมษายน 2549)
เรื่อง “ต�ำนานพระศรีศรัทธา” (ปีที่ 4 ฉบับพิเศษ เดือนกันยายน-ธันวาคม 2550)
เรื่อง “พระธาตุเมืองพิณหรือพระธาตุเมืองพินกันแน่ !?”
(ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2554)
เรื่อง “จารึกวัดเสือ” (ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม-เมษายน 2557)

