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This thesis aims to study the characteristics and orthography of Thai scripts 
in the Ayutthaya period, using 70 of evidences, both inscriptions and manuscripts. 

The results of this study show that Thai scripts in the Ayutthaya period are 
derived from Thai script of Sukhothai state. It was found the use of Thai scripts in the 
Ayutthaya kingdom and in the Rattanakosin period continually. There are 2 kinds of 
Thai script used in the Ayutthaya period, Ordinary Thai Ayutthaya and Thai Yor script.  

The Ordinary Thai Ayutthaya script which was used throughout 400 years of 
the Ayutthaya period, can be divided by the dominant feature into 5 phases of development, 
that are the first phase in around the 20th Buddhist century, the second phase in around 
the 21th Buddhist century, the third phase in around the 22th Buddhist century, the fourth 
phase in around 2201 B.E. to 2280 B.E. and the fifth phase in around 2281 B.E. to 2310 
B.E. The Thai Yor script initially found in the early of the 23th Buddhist century was 
developed from the royal elaborate handwriting. It was found in official manuscripts in 
the last century of late Ayutthaya period. It can be categorized into 2 phases of 
development, that are the first phase in around 2201 B.E. to 2270 B.E. and the second 
phase in around 2271 B.E. to 2310 B.E. 

The orthography of both Thai scripts in the Ayutthaya period is not much 
different. The composition of orthography can be divided into 6 parts i.e. consonant, 
vowel, digit, tone marker, punctuation mark and extraordinary orthography. The single 
syllable word can be consisted of 1 up to 4 parts. The multi-syllable word can be 
consisted of two or more single syllable words.  

The results of the study can be applied to assume the age of undated 
evidences.  
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1 

บทท่ี 1 
บทน า 

 

ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
อาณาจกัรอยุธยาเป็นอาณาจกัรทีม่อีายุยนืยาวถงึ 417 ปี นับตัง้แต่สมเดจ็พระเจา้ 

อู่ทองทรงสถาปนาอาณาจกัรขึน้เมื่อวนัศุกร ์ขึน้ 6 ค ่า เดอืน 5 จ.ศ. 712 ตรงกบัวนัที ่4 มนีาคม 
พ.ศ. 18931 และล่มสลายลงจากการเข้าโจมตีและเผาท าลายของกองทพัพม่า เมื่อวนัที่ 7 
เมษายน พ.ศ. 23102  กรุงศรอียุธยาถือเป็นราชธานีที่เป็นศูนย์กลางการปกครองแห่งแรก 
ของไทย เนื่องจากไดร้วบรวมรฐัอสิระต่างๆ ที่เกดิขึน้ในดนิแดนไทยมาก่อนหน้านี้เขา้ด้วยกนั3  
มพีระมหากษตัรยิป์กครอง 5 ราชวงศ์ อนัได้แก่ ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์สุพรรณภูม ิราชวงศ์
สุโขทยั ราชวงศป์ราสาททอง และราชวงศบ์า้นพลหูลวง4 รวมทัง้สิน้ 34 พระองค์5  

อาณาจกัรอยุธยามคีวามเจรญิรุ่งเรอืงในทุกๆ ด้านตลอดช่วงเวลากว่า 4 ศตวรรษ 
ในทางการเมอืงการปกครอง อยุธยามรีะเบยีบบรหิารราชการแผ่นดนิที่เป็นระบบแบบแผนมา 
แต่ต้น และได้ปรบัปรุงให้ชดัเจนยิง่ขึ้นในสมยัสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (ครองราชย์ พ .ศ. 
1991-2031) โดยทรงแบ่งเมอืงออกเป็นชัน้ต่างๆ ทรงตัง้ต าแหน่งอคัรมหาเสนาบด ี2 ต าแหน่ง 
คอื สมหุพระกลาโหม และสมหุนายก รวมทัง้ต าแหน่งจตุัสดมภข์ึน้6  

ในด้านการขยายอ านาจ พระมหากษตัรยิแ์ห่งกรุงศรอียุธยาทรงท าสงครามขยาย
อ านาจไดอ้ย่างกวา้งขวางในรฐัอสิระและอาณาจกัรใกลเ้คยีง ทัง้สุโขทยั ลา้นนา เมอืงนครหลวง 
(กมัพชูา) รวมทัง้หวัเมอืงมอญและหวัเมอืงบรเิวณคาบสมุทรมลายทูีเ่ป็นเมอืงท่าส าคญั เป็นต้น

                                                           
1 ประเสรฐิ ณ นคร, ประวติัศาสตรเ์บด็เตลด็ (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2549), 111-112. 
2 เรื่องเดยีวกนั, 113. 
3 ศรศีกัร วลัลโิภดม, กรงุศรีอยุธยาของเรา, พมิพค์รัง้ที ่8 ฉบบัปรบัปรุงใหม่ (กรุงเทพฯ: มตชิน,  

2553), 3-4. 
4 ชาญวทิย ์เกษตรศริิ, อยุธยา : ประวติัศาสตรแ์ละการเมือง (กรุงเทพฯ: มูลนิธโิครงการ

ต าราสงัคมศาสตรแ์ละมนุษยศาสตร,์ 2542), 3. 
5 แต่เดมิไม่นบัขนุวรวงศาธริาชเป็นพระมหากษตัรยิ ์ท าใหจ้ านวนพระมหากษตัรยิส์มยัอยุธยามี

เพยีง 33 พระองค์ แต่ปัจจุบนันับขุนวรวงศาธริาชเป็นพระมหากษัตริย์อยุธยาพระองค์หนึ่งด้วย จ านวน
พระมหากษตัรยิส์มยัอยุธยาจงึเพิม่เป็น 34 พระองค ์ด ูนามานุกรมพระมหากษตัริยไ์ทย (กรุงเทพฯ: มลูนิธิ
สมเดจ็พระเทพรตันราชสดุา, 2554), 100-102. 

6 นามานุกรมพระมหากษตัริยไ์ทย, 74. 
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ในขณะเดียวกัน อยุธยาก็ได้สร้างความสมัพนัธ์ในอีกมติิหนึ่ง คือความสมัพนัธ์
ในทางผูกมติร ซึ่งมีทัง้การสร้างความสัมพันธ์ทางเครอืญาติผ่านการอภิเษกสมรสระหว่าง  
เชือ้พระวงศ์ฝ่ายอยุธยากบัเชื้อสายผู้ปกครองรฐัอสิระเดมิ โดยเฉพาะสุโขทยั ซึ่งเหน็ได้ชดัจาก
การที่พระมหากษัตรยิส์มยัอยุธยาตอนต้นตัง้แต่สมเดจ็พระนครนิทราธริาช (ครองราชย ์พ .ศ. 
1952-1967) ลว้นมพีระราชมารดาเป็นเชือ้สายราชวงศ์พระร่วง7 และหากขอ้สนันิษฐานของ พเิศษ 
เจยีจนัทรพงษ์ ทีว่่า พระขนิษฐาของพระมหาธรรมราชาที ่1 (ลไิทย) เป็นพระชายาพระองคห์นึ่ง
ของสมเดจ็พระบรมราชาธริาชที ่18 (ขุนหลวงพ่องัว่ ครองราชย ์พ.ศ.1913-1931) เป็นจรงิ ย่อม
หมายความว่า ความสมัพนัธ์ทางเครอืญาติระหว่างอยุธยากับสุโขทยัเริม่มหีลงัการสถาปนา
อาณาจกัรอยธุยาไดไ้มน่าน 

การผูกมติรอกีแบบหนึ่ง คอืการเจรญิสมัพนัธไมตรทีางการทูตกบัดนิแดนต่างๆ ทัง้
ทีอ่ยูใ่กลเ้คยีงอยา่งลา้นชา้ง ดงัปรากฏเนื้อความการกระท าสตัยส์าบานเป็นมติรไมตรกีนัในจารกึ
พระธาตุศรสีองรกั และดนิแดนที่อยู่ห่างออกไป โดยมทีัง้ประเทศในแถบเอเชยี เช่น จนี ญี่ปุ่ น 
เปอรเ์ซยี (อิหร่าน) และชาติตะวนัตก เช่น โปรตุเกส ฮอลนัดา (เนเธอร์แลนด์) องักฤษ และ
ฝรัง่เศส โดยโปรตุเกสเป็นชาตติะวนัตกชาตแิรกทีเ่ขา้มาเจรญิสมัพนัธไมตรกีบัอยุธยา เมื่อ พ.ศ. 
2054 ในสมยัสมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่2 (ครองราชย ์พ.ศ. 2034 – 2072)9 ส่วนฝรัง่เศสเป็นชาตทิี่
มคีวามสมัพนัธอ์นัใกลช้ดิกบักรงุศรอียธุยาเป็นพเิศษในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช 

ในทางเศรษฐกจิ กรุงศรอียุธยามลีกัษณะของการเป็นเมอืงท่าศูนยก์ลางการคา้และ
การคมนาคม ทัง้การตดิต่อกบัต่างประเทศทางทะเล และการตดิต่อกบัหวัเมอืงภายในซึ่งเป็น
แหล่งสนิคา้ของป่าทางแม่น ้าล าคลองสายต่างๆ รวมทัง้เสน้ทางบก10 มผีู้คนมากมายหลายเชื้อ
ชาติเดินทางเข้ามาค้าขายรวมทัง้ตัง้ถิ่นฐาน ซึ่งส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากพระราโชบายของ
พระมหากษตัรยิอ์ยุธยาที่ทรงเปิดประเทศและพระราชทานความสะดวกแก่ชาวต่างชาตใินการ
เขา้มาค้าขายในพระราชอาณาจกัร11 การตดิต่อค้าขายอย่างคกึคกันี้น ามาซึ่งความเจรญิมัง่คัง่
ทางเศรษฐกจิ รวมทัง้วทิยาการสมยัใหมท่ีเ่ขา้มาพรอ้มชาวต่างชาต ิ

ในด้านสงัคมนัน้ อยุธยามีระเบียบแบบแผนที่ใช้เพื่อก าหนดอ านาจหน้าที่ สิทธิ 
ในทรพัย์สนิ พนัธะความผูกพนัของคนระดบัชัน้ต่างๆ ได้แก่ ระบบไพร่และระบบศกัดนิา12   
                                                           

7 พเิศษ เจยีจนัทรพ์งษ์, การเมืองในประวติัศาสตร ์ยุคสุโขทยั-อยุธยา พระมหาธรรม
ราชา กษตัราธิราช, พมิพค์รัง้ที ่2 (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2553), 53. 

8 เรื่องเดยีวกนั, 37. 
9 ปรดี ีพศิภูมวิถิ,ี กระดานทองสองแผน่ดิน (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2553), 33-34. 
10 ศรศีกัร วลัลโิภดม, กรงุศรีอยุธยาของเรา, 4. 
11 เรื่องเดยีวกนั, 61-62. 
12 มานพ ถาวรวฒัน์สกุล, ขนุนางอยุธยา, พมิพค์รัง้ที ่2 (กรุงเทพฯ: ส านกัพมิพม์หาวทิยาลยั 

ธรรมศาสตร,์ 2547), 23. 
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โดยในส่วนของระบบศกัดนิานัน้ ได้แบ่งคนออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ คอื กลุ่มผู้ปกครอง ได้แก่ 
พระมหากษัตริย์ เชื้อพระวงศ์ และขุนนาง กับกลุ่มผู้ถูกปกครอง ซึ่งประกอบด้วยไพร่ฟ้า
ประชาชน และขา้ทาส13  

ในขณะทีส่งัคมอยุธยามกีารแบ่งแยกชนชัน้อย่างเป็นระบบ พระพุทธศาสนาซึง่เป็น
ความเชื่อหลกัในสงัคมได้ท าหน้าที่ลดความตงึเครยีดระหว่างชนชัน้ที่แตกต่างกนั ผ่านทางวดั 
ซึง่เป็นทีท่ีว่ฒันธรรมหลวงกบัวฒันธรรมราษฎรไ์ดพ้บปะแลกเปลีย่นกนั รวมทัง้พระภกิษุทีเ่ป็นผู้
ถ่ายทอดหลกัธรรมและการศึกษาอันมผีลต่อการเกิดทศันคติและโลกทศัน์ร่วมกนับางอย่าง
ระหว่างชนชัน้ทีต่่างกนั14 นอกจากนี้ พุทธศาสนายงัใหห้ลกัธรรมในการด าเนินชวีติ รวมทัง้เป็น
บ่อเกดิของวฒันธรรมไทยอกีดว้ย15 ท าใหใ้นสมยัอยุธยามงีานศลิปกรรมในรปูของโบราณสถาน 
โบราณวตัถุ อนัเนื่องในพุทธศาสนาจ านวนมาก รวมถึงวรรณกรรมเรื่องต่างๆ ซึ่งมทีี่มาจาก
พระพุทธศาสนา 

ความเจรญิรุ่งเรอืงของอาณาจกัรอยุธยาทุกด้านล้วนแล้วแต่มตีวัอกัษรเกี่ยวข้อง
ทัง้สิน้ เพราะตวัอกัษรเป็นสิง่ส าคญัในการสื่อสารระหว่างบุคคลใหเ้ขา้ใจชดัเจนตรงกนั ทัง้การ
สื่อสารภายในอาณาจกัรอยุธยาเอง และการตดิต่อกบัภายนอกทีเ่ป็นดนิแดนต่างชาตต่ิางภาษา 
ตวัอกัษรที่มใีช้อยู่ในอาณาจกัรอยุธยานัน้มหีลายชนิด แต่ที่ใช้เป็นหลกัส าคญัควบคู่กนัไป คอื 
อกัษรไทยทีใ่ชเ้ขยีนภาษาไทยเป็นหลกั กบัอกัษรขอมทีใ่ชเ้ขยีนภาษาบาลเีป็นหลกั โดยเฉพาะ
คมัภรีท์างพระพุทธศาสนา 

ส าหรบัจารกึและเอกสารสมยัอยุธยาทีใ่ช้อกัษรไทยที่คน้พบแลว้ล้วนแต่เกี่ยวเนื่อง
กบัความรุ่งเรอืงในสมยัอยุธยาดงัไดก้ล่าวขา้งต้น ได้แก่ พระราชพงศาวดาร พระราชสาสน์และ
หนังสอืสญัญา รวมทัง้บนัทกึที่เกี่ยวขอ้งกบัการเจรญิสมัพนัธไมตรกีบัต่างชาต ิหนังสอืสญัญา
การค้ากบัประเทศตะวนัตก จารกึทีบ่นัทกึกจิกรรมอนัเนื่องในพระพุทธศาสนา วรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา รวมทัง้วรรณกรรมและต าราทีบ่นัทกึภูมปัิญญา ความรู ้และวฒันธรรมของคน
ไทยสมยัอยธุยาไว ้

หลกัฐานทีเ่ป็นลายลกัษณ์อกัษรเหล่าน้ีพบทัง้ในและต่างประเทศ ส่วนมากมกัพบใน
บรเิวณทีอ่ยู่ในเขตอ านาจของอาณาจกัรอยุธยา โดยเฉพาะบรเิวณใกลก้บัศูนยก์ลางอาณาจกัร 
อนัได้แก่ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา ซึ่งเป็นราชธานีของอาณาจกัรอยุธยา จงัหวดัต่างๆ ทาง
                                                           

13 ศรศีกัร วลัลโิภดม, กรงุศรีอยุธยาของเรา, 33. 
14 อาคม พฒัยิะ และนิธ ิเอยีวศรวีงศ,์ รวมความเรียงว่าด้วยประวติัศาสตร ์ศรีรามเทพนคร, 

พมิพค์รัง้ที ่2 (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2545), 147-149. 
15 วนิัย พงศ์ศรเีพยีร, “การพระศาสนาและการจดัระเบยีบสงัคมไทยตัง้แต่รชัสมยัพระบาท 

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ ถึงรชัสมยัพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หวั ,” ใน ปริทรรศน์
ประวติัศาสตร,์ วนิยั พงศศ์รเีพยีร, บรรณาธกิาร (กรุงเทพฯ: รุ่งแสงการพมิพ์, 2544. รวมบทความเพื่อเป็น
เกยีรตแิด่รองศาสตราจารยว์ุฒชิยั มลูศลิป์ เน่ืองในโอกาสเกษยีณอายุราชการ พ.ศ.2544), 75. 
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ภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งถอืว่าเป็นเขตหวัเมอืงทีม่คีวามใกล้ชดิกบัราชธานี เช่น อ่างทอง 
ชยันาท พจิติร สุพรรณบุร ีเป็นตน้ และบรเิวณคาบสมทุรภาคใตท้ีอ่ยูใ่นฐานะหวัเมอืงของอยุธยา
ดว้ย เช่น นครศรธีรรมราช และพทัลุง เป็นตน้  

ส่วนในต่างประเทศพบหลกัฐานตวัอกัษรไทยสมยัอยุธยาในประเทศที่ได้ติดต่อทัง้
ทางการค้าและการทูต ซึ่งมกัท าให้เกดิความจ าเป็นที่ต้องการเรยีนรู้ภาษาและตวัอกัษรซึ่งกนั
และกนั ดงัการค้นพบลปิิกรมไทย-จนี สมยัราชวงศ์หมงิ ซึ่งเป็นหนังสอืฝึกสอนการแปลอกัษร
และภาษาไทยของราชส านักจนี โดยมกีารคดัลอกเอกสารของฝ่ายไทยพรอ้มใหค้วามหมายเป็น
อกัษรจนี ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 

 
 
ภาพที ่1 ตวัอยา่งลปิิกรมไทย-จนี สมยัราชวงศห์มงิ 
ทีม่า: เฉลมิ  บุญยงเกดิ, ลิปิกรมไทยจีนสมยัราชวงศห์มิง (พระนคร: โรงพมิพไ์ทยแบบเรยีน, 
2511), 25. 

 

ส่วน ซมิง เดอลาลูแบร ์(Simon de La Loubère) ราชทูตชาวฝรัง่เศสซึ่งเขา้มา
ติดต่อสมัพนัธ์กบัอยุธยาในสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ก็ให้ความสนใจอักษรไทย ดงั
พบว่ามีตัวอย่างอักษรไทย กับอักษรขอมซึ่งเรียกว่า อักษรบาลี (ดูภาพที่ 2) ที่ค ัดลอกไว ้
ปรากฏอยู่ในบนัทกึเรื่อง “Du Royaume de Siam” หรอืแปลเป็นไทยในชื่อ “จดหมายเหตุ 
ลาลูแบร ์ราชอาณาจกัรสยาม” ของเขาด้วย ขณะที่เอกสารไทยจ านวนหนึ่งได้ถูกชาวฝรัง่เศส
น ากลบัออกไปจากสยามในช่วงเวลาใกลเ้คยีงกนันัน้  

 
 
 
 
 
 



5 

 
 
ภาพที ่2 อกัษรไทยและอกัษรขอมทีค่ดัลอกไวใ้นบนัทกึของลาลแูบร์ 
ทีม่า: ก่องแก้ว  วรีะประจกัษ์, 700 ปี ลายสือไทย (อกัขรวิทยาไทย ฉบบัย่อ) (กรุงเทพฯ:  
โรงพมิพพ์ฆิเณศ, 2526), 71. 
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วสัดุที่ใช้สรา้งจารกึและเอกสารสมยัอยุธยานัน้ ในส่วนของจารกึพบว่ามคี่อนข้าง
หลากหลาย ตัง้แต่ศลิาหรอืหนิ แผ่นโลหะชนิดต่างๆ เช่น ทอง ดบีุก และปรอท ขอบระฆงัโลหะ
สมัฤทธิ ์และบานประตูไม ้ส่วนเอกสารมทีัง้ที่บนัทกึลงบนกระดาษและใบลาน ทัง้นี้หลกัฐานที่มี
อายุเก่าที่สุด คอื จารกึแผ่นดบีุก วดัมหาธาตุ จงัหวดัพระนครศรอียุธยา (อย.2 / หลกัที ่42)16 
ก าหนดอายุเป็น พ.ศ. 1917 ตามปีที่สรา้งวดัมหาธาตุในสมยัสมเดจ็พระบรมราชาธริาชที่ 1  
(ขนุหลวงพะงัว่) ส่วนหลกัฐานทีม่อีายหุลงัสุด คอื จารกึพลบัพลาจตุรมขุ (หลกัที ่92) พ.ศ. 2301 

การศึกษาพฒันาการตัวอักษรโบราณนัน้ หากใช้เอกสารที่มีอายุต่อเนื่องกันใน
ระยะเวลาหนึ่ง จะพบว่าตวัอกัษรรวมทัง้อกัขรวธิมีกีารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจเรยีกได้ว่าเป็น
พฒันาการของตวัอกัษร โดยลกัษณะการเปลีย่นแปลงทีเ่หน็ไดช้ดัเจนจะเป็นประโยชน์อย่างมาก
ในการช่วยก าหนดอายุเอกสารโบราณทีใ่ชอ้กัษรชนิดนัน้ๆ แต่ไม่มกีารระบุวนัเวลาการสรา้งไว ้
โดยส าหรบัจารกึและเอกสารในสมยัอยธุยาทีใ่ชต้วัอกัษรไทยนัน้ แมจ้ะหลงเหลอืมาถงึปัจจุบนัไม่
มากนกั เนื่องจากปัจจยัต่างๆ เช่น การศกึสงคราม สภาพภมูอิากาศทีไ่ม่เหมาะแก่การเกบ็รกัษา
เอกสารโบราณ รวมทัง้การลกัลอบขุดค้นขโมยโบราณวตัถุตามกรุต่างๆ เป็นต้น แต่กม็จี านวน
มากพอทีจ่ะน ามาใชศ้กึษาตวัอกัษรทีใ่ชจ้ดบนัทกึ เพื่อใหเ้หน็ถงึพฒันาการของอกัษรได ้ 

ที่ผ่านมามผีู้สนใจศกึษาอกัษรไทยสมยัอยุธยาอยู่บ้าง อย่างไรก็ด ีในปัจจุบนัได้มี
การคน้พบจารกึและเอกสารสมยัอยุธยาทีใ่ชอ้กัษรไทยเพิม่จากในอดตีค่อนขา้งมาก รวมทัง้จารกึ
และเอกสารบางชิ้นยงัไม่เคยน ามาศกึษาทางด้านอกัขรวทิยา เช่น ศิลาจารกึหลงัพระพุทธรูป
ปางลลีา พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิจนัทรเกษม พ.ศ. 1918 ซึง่เป็นหลกัฐานทีป่รากฏศกัราชที่
เก่าทีสุ่ดในสมยัอยุธยา  จารกึขุนศรไีชยรามมงคลเทพ (นม.78) สนันิษฐานอายุไวท้ี ่พ.ศ. 1974  
จารกึพระราชมุนี (หลกัที่ 314) พบที่ประเทศกมัพูชา สนันิษฐานอายุไว้ที่ พ.ศ. 2126  จารกึ 
ปลยีอดพระบรมธาตุนครศรธีรรมราชหลกัต่างๆ และเอกสารตวัเขยีนเรื่อง ต้นทางฝรัง่เศส พ .ศ. 
2228  และบนัทกึของออกพระวสิุทธสุนทร (โกษาปาน) ทีพ่บใหม่ เป็นตน้  

นอกจากนี้ องคค์วามรูท้างดา้นจารกึศกึษาไดพ้ฒันาไปมาก จงึท าให้พบขอ้มลูและ
ขอ้สนันิษฐานใหม่ เช่น จารกึบนลานเงนิวดัส่องคบ (ปัจจุบนัใช้ชื่อจารกึว่า จารกึวดัส่องคบ 3) 
หรอืจารกึหลกัที ่44 เดมิก าหนดอายไุวท้ี ่พ.ศ. 1916 แต่ปัจจบุนัก าหนดอายุใหม่เป็น พ.ศ. 1976 
เนื่องจากมกีารอ่านทวนใหมเ่พื่อพมิพล์งในหนงัสอืจารกึในประเทศไทย เล่ม 5 ซึง่พบว่า ศกัราช

                                                           
16 เลขทะเบยีนตวัแรกเป็นทะเบยีนของกองหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งใช้ระบบตวัย่อชื่อจงัหวดั  

ตามดว้ยล าดบัการพบ สว่นตวัหลงัเป็นล าดบัการพมิพล์งในหนงัสอืประชุมศลิาจารกึ ทัง้นี้ จารกึบางหลกัอาจมี
เพยีงเลขทะเบยีนของกองหอสมุดแห่งชาต ิเน่ืองจากไม่เคยพมิพใ์นหนังสือประชุมศลิาจารกึ บางหลกัมเีพยีง
ล าดบัการพมิพใ์นหนังสอืประชุมศลิาจารกึเนื่องจากพบในต่างประเทศ และจารกึบางหลกัอาจทัง้ไม่เคยขึน้
ทะเบยีนและพมิพล์งในหนงัสอืประชุมศลิาจารกึ 
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ทีถู่กต้องคอื พนั 9 รอ้ย 716 (1976)17 เป็นต้น ซึง่การเปลีย่นแปลงอายุจารกึหรอืเอกสาร ย่อม
ท าใหผ้ลการศกึษาพฒันาการของตวัอกัษรตอ้งถูกแกไ้ขตามไปดว้ย 

จากทีก่ล่าวมาทัง้หมดนี้ ผูศ้กึษาจงึเลอืกทีจ่ะศกึษาในหวัขอ้ “จารกึและเอกสารไทย
สมยัอยธุยา : การศกึษาเชงิอกัขรวทิยา” โดยใชห้ลกัฐานทัง้จารกึและเอกสารสมยัอยุธยาเฉพาะ 
ทีใ่ชอ้กัษรไทย ทัง้ทีค่น้พบแต่เดมิและคน้พบใหม่ น ามาศกึษาดว้ยวธิทีางด้านอกัขรวทิยา เพื่อให้
เหน็ถงึพฒันาการโดยภาพรวมของอกัษรไทยสมยัอยุธยา ซึง่เป็นเวลามากกว่า 4 ศตวรรษ อนัจะ
ช่วยใหเ้กดิประโยชน์ในการศกึษาเกี่ยวกบัอกัษรและเอกสารโบราณของไทยต่อไป โดยเฉพาะการใช้
ก าหนดอายเุอกสารทีค่าดว่าน่าจะสรา้งขึน้ในสมยัอยธุยา แต่ไมไ่ดร้ะบุวนัเวลาทีส่รา้งไว ้

วตัถปุระสงคข์องการวิจยั 
 1. เพื่อศกึษาพฒันาการของรปูอกัษรไทยสมยัอยธุยา 
 2. เพื่อศกึษาอกัขรวธิขีองอกัษรไทยสมยัอยธุยา 

ขอบเขตของการวิจยั 
 การศกึษาครัง้นี้จะศกึษาจารกึและเอกสารสมยัอยุธยา ซึ่งหมายถงึช่วงเวลาตัง้แต่การ
สถาปนาอาณาจกัรเมือ่ พ.ศ. 1893 ถงึการล่มสลายของอาณาจกัรในคราวเสยีกรุงศรอียุธยาครัง้
ที ่2 เมื่อ พ.ศ. 2310 และไม่มกีารกลบัมาใชก้รุงศรอียุธยาเป็นราชธานีอกี โดยจะศกึษาเฉพาะ
จารกึและเอกสารทีใ่ชอ้กัษรไทย ไดแ้ก่ อกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา ซึง่เป็นอกัษรไทยทีใ่ชอ้ยู่
ในสมยัอยุธยามลีักษณะลายมอืต่างๆ กัน แต่ไม่ใช่อักษรไทยย่อ กับอักษรไทยย่อ ซึ่งเป็น
อกัษรไทยทีเ่ขยีนประดษิฐใ์หเ้สน้อกัษรย่อเหลี่ยมหกัมุมสวยงาม ไม่รวมถงึอกัษรชนิดอื่นๆ เช่น 
อกัษรขอม อกัษรขอมย่อ อกัษรเฉียงพราหมณ์ โดยเลอืกหลกัฐานทีม่ศีกัราชระบุไว ้และตพีมิพ์
แล้วเป็นหลกั และเลอืกหลกัฐานทีไ่ม่มศีกัราชบางรายการทีส่ามารถก าหนดอายุได้ค่อนขา้งแน่
ชดัเพิม่เตมิ สรุปหลกัฐานที่ใช้ทัง้หมดในการวจิยัครัง้นี้ม ี70 รายการ แบ่งเป็นจารกึ จ านวน 42 
รายการ เอกสารตวัเขยีน จ านวน 28 รายการ โดยรายชื่อหลกัฐานทัง้หมดทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้
มดีงัในตารางที ่1 และตารางที ่2 ต่อไปนี้ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
17 จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 อกัษรขอม อกัษรธรรม และอกัษรไทย พุทธศตวรรษท่ี  

19 – 24 (กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2529), 183. 
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ตารางที ่1 รายชื่อจารกึสมยัอยธุยาทีใ่ชอ้กัษรไทย 

ล าดบัท่ี พ.ศ. ช่ือจารึก ทะเบียน อกัษร ช่ือย่อในงานวิจยั 
1 1917 จารกึแผ่นดบีุก  

วดัมหาธาตุ 
อย. 2 /  
หลกัที ่42 

ไทยอยธุยา อย.2/1917, 
จารกึแผ่นดบีุก 

2 1918 จารกึหลงั
พระพุทธรปูปางลลีา 
พพิธิภณัฑสถาน
แห่งชาต ิจนัทรเกษม 

อย. 77 ไทยอยธุยา อย.77/1918 
จารกึหลงัพระปางลลีา 

3 1956 จารกึเจา้เถรศรเีทพ 
คริมิานนท ์2 

ชน. 6 / 
หลกัที ่51 

ไทยอยธุยา ชน.6/1956, 
จารกึเจา้เถรศรเีทพ 2 

4 ประมาณ 
1974 

จารกึขนุศรไีชยราช
มงคลเทพ 

นม. 78 ไทยอยธุยา นม.78/1974, 
จารกึขนุศรไีชย 

5 1976 จารกึวดัส่องคบ 3 ชน. 4 / 
หลกัที ่44 

ไทยอยธุยา / 
ขอม 

ชน.4/1976 

6 2023 จารกึวดัต าหนกั พจ. 2 / 
หลกัที ่102 

ไทยอยธุยา / 
ขอมอยธุยา 

พจ.2/2023 

7 2047 จารกึเจา้เถร 
พุทธสาคร 2  

พจ. 3 ไทยอยธุยา / 
ขอมอยธุยา 

พจ.3/2047 

8 2053 จารกึฐานพระอศิวร 
ก าแพงเพชร 

กพ. 2 / 
หลกัที ่13 

ไทยอยธุยา กพ.2/2053, 
จารกึฐานพระอศิวร 

9 2057 จารกึเจา้ธรรมรงัส ี/ 
จารกึวดัเชตุพน 

สท. 43 / 
หลกัที ่98 

ไทยสุโขทยั / 
ขอมสุโขทยั 

สท.43/2057 

10 2068 จารกึวดัพระเสดจ็ สท. 12 / 
หลกัที ่15 

ไทยสุโขทยั / 
ขอมสุโขทยั 

สท.12/2068 

11 ประมาณ 
2126 

จารกึพระราชมนุี K 1006 / 
หลกัที ่314 

ไทยอยธุยา K 1006/2126 

12 2159 จารกึปลยีอด 
พระบรมธาตุเจดยี์
นครศรธีรรมราช 2  
(จ. 49) 

 ไทยอยธุยา / 
ขอมอยธุยา 

จ.49/2159 

13 2191 จารกึระฆงั วดัเชงิท่า 
จ. ลพบุร ี

 ไทยอยธุยา ระฆงัเชงิท่า/2190, 
จารกึระฆงั เชงิท่า 
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ตารางที ่1 รายชื่อจารกึสมยัอยธุยาทีใ่ชอ้กัษรไทย (ต่อ) 

ล าดบัท่ี พ.ศ. ช่ือจารึก ทะเบียน อกัษร ช่ือย่อในงานวิจยั 
14 2192 จารกึปลยีอด 

พระบรมธาตุเจดยี์
นครศรธีรรมราช 4  
(จ. 46) 

 ไทยอยธุยา / 
ขอมอยธุยา 

จ.46/2192 

15 2211 จารกึปลยีอด 
พระบรมธาตุเจดยี์
นครศรธีรรมราช 5  
(จ. 38) 

 ไทยอยธุยา / 
ขอมอยธุยา 

จ.38/2211 

16 2213 จารกึปลยีอดพระ
บรมธาตุเจดยี์
นครศรธีรรมราช 6  
(จ. 41) 

 ไทยอยธุยา / 
ขอมอยธุยา 

จ.41/2213 

17 2220 จารกึทีร่ะฆงัเหลก็ 
พพิธิภณัฑสถาน
แห่งชาตจินัทรเกษม 

 ไทยอยธุยา ระฆงัจนัทรเกษม/2220, 
จารกึระฆงั จนัทรเกษม 

 
18 2225 จารกึวดัจฬุามณ ี พล. 4 ไทยยอ่ พล.4/2225 
19 2225 จารกึแผ่นไมบุ้ษบก

ธรรมาสน์ วดัมณี
ชลขณัฑ ์ 

 ไทยอยธุยา บุษบก/2225, 
จารกึบุษบกธรรมาสน์ 

20 2228 จารกึวดัมหาธาตุ 
กรงุเทพฯ 

หลกัที ่115 ไทยยอ่ หลกัที1่15/2228, 
จารกึวดัมหาธาตุ 

21 2230 จารกึปลยีอด 
พระบรมธาตุเจดยี์
นครศรธีรรมราช 8  
(จ. 18) 

 ไทยอยธุยา / 
ขอมอยธุยา 

จ.18/2230 

22 2232 จารกึวดัโพธิห์อม สท. 35 / 
หลกัที ่96 

ไทยอยธุยา / 
ขอมอยธุยา 

สท.35/2232 

23 2270 จารกึระฆงั วดัพระ
ศรรีตันมหาธาตุ  
จ.พษิณุโลก 

 ไทยอยธุยา ระฆงัวดัใหญ่/2270, 
จารกึระฆงั พษิณุโลก 
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ตารางที ่1 รายชื่อจารกึสมยัอยธุยาทีใ่ชอ้กัษรไทย (ต่อ) 

ล าดบัท่ี พ.ศ. ช่ือจารึก ทะเบียน อกัษร ช่ือย่อในงานวิจยั 
24 2271 จารกึชะลอพระพุทธ

ไสยาสน์ วดัป่าโมก 
อท. 1 ไทยอยธุยา อท.1/2271, 

จารกึชะลอพระพุทธไสยาสน์ 1 

25 2271 จารกึชะลอพระพุทธ
ไสยาสน์และสรา้ง
พระวหิาร วดัป่าโมก 

อท. 7 ไทยอยธุยา อท.7/2271, 
จารกึชะลอพระพุทธไสยาสน์ 2 

26 2277 จารกึภาพจติรกรรม
ฝาผนงั วดัเกาะแกว้
สุทธาราม 

 ไทยอยธุยา จติรกรรม/2277, 
จารกึภาพจติรกรรม 

27 2279 จารกึวดัเทพจนัทร ์ อย.7 /  
หลกัที ่91 

ไทยอยธุยา อย.7/2279 

28 2290 จารกึแมอ่กัษรขอม
ขดุปรอท 

อย. 43 ไทยยอ่ /  
ขอมอยธุยา 

อย.43/2290, 
จารกึแมอ่กัษรขอม 

29 2290 จารกึปลยีอด 
พระบรมธาตุเจดยี ์
นครศรธีรรมราช 13 
(จ.44) 

 ไทยอยธุยา จ.44/2290 
 

 

30 2295 จารกึบานประตูมกุ 
หอพระมณเฑยีรธรรม 

 ไทยยอ่ บานประตู1/2295, 
จารกึบานประตู 
มณเฑยีรธรรม 

31 2296 จารกึบานประตู  
วดัป่าโมก 

 ไทยยอ่ บานประตู2/2296, 
จารกึบานประตู  
วหิารยอด 

32 2298 จารกึวดัศรโีพธิ ์ อย. 4/  
อย. 4 ก 

ไทยอยธุยา อย.4/2298 

33 2298 จารกึวดัพระคนัธกุฎ ี อย. 5 ไทยอยธุยา อย.5/2298 
34 2298 จารกึภาควชิา

โบราณคด ี1 
 ไทยอยธุยา ภาคโบฯ1/2298, 

 
35 2298 จารกึภาควชิา

โบราณคด ี2 
 ไทยอยธุยา ภาคโบฯ2/2298, 
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ตารางที ่1 รายชื่อจารกึสมยัอยธุยาทีใ่ชอ้กัษรไทย (ต่อ) 

ล าดบัท่ี พ.ศ. ช่ือจารึก ทะเบียน อกัษร ช่ือย่อในงานวิจยั 
36 2298 จารกึภาควชิาภาษา

ตะวนัออก 
 ไทยอยธุยา ภาค ตวอ./2298, 

 
37 2299 จารกึประตูมกุ วหิาร 

พระพุทธชนิราช 
 ไทยยอ่ บานประตู3/2299, 

จารกึบานประตู 
พษิณุโลก 

38 2301 จารกึพลบัพลา
จตุรมุข 

อย. 8 / 
หลกัที ่92 

ไทยอยธุยา อย.8/2301 

39 พศว. 20  จารกึวดัส่องคบ 2 ชน. 8 ไทยอยธุยา /
ขอมอยธุยา 

ชน.8/พศว.20 

40 พศว. 20 จารกึประดษิฐาน 
พระธาตุ (แผ่นเงนิ) 

กท. 59 ไทยอยธุยา / 
ขอมอยธุยา 

กท.59 

41 พศว. 20 จารกึมหาเถรศรเีทพ 
(แผ่นเงนิ) 

กท. 58 ไทยอยธุยา / 
ขอมอยธุยา 

กท.58 

42 พศว. 23 จารกึทีเ่จดยีพ์ระธาตุ
เมาะเตา  
เมอืงหงสาวด ี

หลกัที ่309 ไทยอยธุยา หลกัที ่309 

 

ตารางที ่2 รายชื่อเอกสารตวัเขยีนสมยัอยธุยาทีใ่ชอ้กัษรไทย 

ล าดบัท่ี พ.ศ. ช่ือเอกสาร อกัษร ช่ือย่อในงานวิจยั 
1 ประมาณ 

2159 
พระราชสาสน์สมเดจ็พระเจา้ 
ทรงธรรม 

ไทยอยธุยา พระราชสาสน์/2159 

2 2164 หนงัสอืออกญาไชยาธบิดถีงึ 
เรฏอธลิมาศ 

ไทยอยธุยา ศุภอกัษร/2164 

3 2164 หนงัสอืออกพระจอมเมอืงศรรีาช
โกษา กรมการเมอืงตะนาวศร ี
อนุญาตใหพ้่อคา้เดนมารค์เขา้มา
คา้ขายยงัประเทศไทย 

ไทยอยธุยา พระจอมเมอืง1/2164, 
หนงัสอืออกพระจอม
เมอืง 1 

4 2164 หนงัสอืออกพระจอมเมอืงศรรีาช
โกษา อนุญาตใหพ้่อคา้เดนมารค์
เขา้มาคา้ขายยงัประเทศไทย 

ไทยอยธุยา พระจอมเมอืง2/2164, 
หนงัสอืออกพระจอม
เมอืง 2 
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ตารางที ่2 รายชื่อเอกสารตวัเขยีนสมยัอยธุยาทีใ่ชอ้กัษรไทย (ต่อ) 

ล าดบัท่ี พ.ศ. ช่ือเอกสาร อกัษร ช่ือย่อในงานวิจยั 
5 2228 ตน้ทางฝรัง่เศส ไทยอยธุยา ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 
6 2228 บนัทกึของโกษาปาน ไทยอยธุยา บนัทกึ/2228, 

บนัทกึโกษาปาน 
7 2230 หนงัสอืออกขนุพพิทัโกษา ไทยยอ่ ขนุพพิทัฯ/2230 

หนงัสอืขนุพพิทัโกษา 
8 2230 หนงัสอืสญัญาไทย-ฝรัง่เศส  

ครัง้สมเดจ็พระนารายณ์ 
ไทยยอ่ สนธสิญัญา/2230 

9 2231 หนงัสอืออกพระวสิุทสุนทรฯ  
ถงึมสูสูงิแฬร ์(จดหมายฉบบัที ่1) 

ไทยยอ่ จดหมาย1/2231, 
จดหมายฉบบัที ่1 

10 2231 หนงัสอืออกพระวสิุทสุนทรฯ 
ถงึมสูลูาย ิ(จดหมายฉบบัที ่2) 

ไทยอยธุยา  จดหมาย2/2231, 
จดหมายฉบบัที ่2 

11 2237 จดหมายเจา้พระยาศรธีรรมราช  
ถงึเมอซเิออรป์งชารแ์ตรง 

ไทยอยธุยา จดหมาย3/2237, 
จดหมายฉบบัที ่3 

12 2237 จดหมายเจา้พระยาศรธีรรมราชฯ 
ถงึบาทหลวงเดอ ลาแชส 

ไทยอยธุยา จดหมาย4/2237, 
จดหมายฉบบัที ่4 

13 2241 พระกลัปนาวดัเมอืงพทัลุง ไทยอยธุยา กลัปนา/2241 
14 2241 เรือ่งทา้ยพระกลัปนาวดัเมอืงพทัลุง ไทยอยธุยา เรือ่งทา้ยกลัปนา/2241 
15 2279 นนัโทปนันทสตูร ไทยยอ่ นนัโทฯ/2279 
16 2290 ค าฉนัทส์รรเสรญิพระเกยีรตสิมเดจ็

พระพุทธเจา้หลวงปราสาททอง 
ไทยอยธุยา ค าฉนัท/์2290, 

ค าฉนัทส์รรเสรญิ 
17 2291 พระสมุดต าราแผนคชลกัษณ์ ไทยอยธุยา ต าราชา้ง/2291, 

ต าราแผนคชลกัษณ์ 
18 พศว.23 สุปรตีธิรรมราชชาดกค าหลวง ไทยยอ่ สุปรตี,ิ  

สุปรตีธิรรมราช 
19 พศว.23 พระราชพงศาวดารกรงุเก่า 

ฉบบัหลวงประเสรฐิอกัษรนิติ ์
ไทยอยธุยา พงศาวดาร, 

พระราชพงศาวดาร 
20 พศว.23 ปมูราชธรรม (เอกสารสมยัอยธุยา 

จากหอสมุดแห่งชาตกิรงุปารสี) 
ไทยยอ่ /  
ไทยอยธุยา 

ปมูราชธรรม 

21 พศว.23 ไตรภมูพิระมาลยั ไทยยอ่ /  
ไทยอยธุยา 

ไตรภมูพิระมาลยั 
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ตารางที ่2 รายชื่อเอกสารตวัเขยีนสมยัอยธุยาทีใ่ชอ้กัษรไทย (ต่อ) 

ล าดบัท่ี พ.ศ. ช่ือเอกสาร อกัษร ช่ือย่อในงานวิจยั 
22 พศว.23 รวมพระสตูร ไทยอยธุยา รวมพระสตูร 
23 พศว.23 พระพุทธเยสู ไทยยอ่ /  

ไทยอยธุยา 
พระพุทธเยสู 

24 พศว.23 แผนทีเ่มอืงนครศรธีรรมราช  
จ.ศ. 977 

ไทยอยธุยา แผนทีเ่มอืงนคร 

25 พศว.23 สมดุภาพไตรภูมสิมยัอยธุยา เลขที ่5  
ชื่อ แผนทีไ่ตรภูมโิลกสณัฐาน 

ไทยยอ่  
 

สมดุภาพ 5 

26 พศว.23 สมดุภาพไตรภูมสิมยัอยธุยา เลขที ่6  
ชื่อ ไตรภมูโิลกสณัฐาน 

ไทยยอ่  
 

สมดุภาพ 6 

27 พศว.23 สมดุภาพไตรภูมเิลขที ่8 ไทยอยธุยา สมดุภาพ 8 
28 พศว.23 แผนทีไ่ตรภมูโิลกวนิิจฉัย เลขที ่91 ไทยอยธุยา แผนทีไ่ตรภมู ิ

 
ขัน้ตอนการวิจยั 

1. ปรทิศัน์วรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง เพื่อศกึษาแนวทางการศกึษาทางดา้นอกัขรวทิยา
ทีผ่่านมา และรวบรวมขอ้มลูพืน้ฐานในการวจิยั 

2. ก าหนดหวัขอ้และขอบเขตทีจ่ะท าการศกึษา 
3. รวบรวมส าเนาและรปูเอกสารสมยัอยธุยาทีใ่ชอ้กัษรไทย 
3. เกบ็ขอ้มลูทางดา้นอกัขรวทิยา 
4. วเิคราะหข์อ้มลู 
5. เรยีบเรยีงและน าเสนอผลการวจิยั 
6. สรปุผลการศกึษาและขอ้เสนอแนะ 

 
เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้อง 

ที่ผ่านมามผีู้สนใจศึกษาอกัษรไทยสมยัอยุธยาอยู่บ้าง โดยมจีุดประสงค์ วิธีการ 
ศกึษา จ านวนหลกัฐานแตกต่างกนัไป ดงันี้ 

นลินี เหมนิธิ18 ได้ท าการศึกษาอักษรไทยในจารึกสมยัอยุธยาโดยใช้จารึกและ
เอกสารจ านวนทัง้สิน้ 16 ชิน้ โดยไดน้ าเสนอการศกึษาดา้นอกัขรวทิยา คอื รปูภาพ ขอ้มลูทัว่ไป 

                                                           
18 นลนิี เหมนิธ.ิ “อกัษรไทยในจารกึสมยัอยุธยาทีพ่บในประเทศไทย” (วทิยานิพนธป์รญิญา

บณัฑติ สาขาวชิาโบราณคด ีคณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร, 2512). 
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ค าอ่าน วธิกีารเขยีน (อกัขรวธิ)ี ค าทีเ่ขยีนต่างไปจากปัจจุบนั ความหมายของค า เครื่องหมาย 
ที่ใช้ ลกัษณะพยญัชนะ ลกัษณะสระ วรรณยุกต์ และข้อสงัเกตเพิ่มเติม ของหลกัฐานแต่ละ
รายการ แล้วจงึน ามาสรุปเป็นวิวฒันาการของอกัษรไทยในสมยัอยุธยา โดยสรุปพฒันาการ
ตวัอกัษรแต่ละตวัเป็นช่วง 100 ปี รวมทัง้รปูอกัษรไทยยอ่ และอกัษรไทยหวดัมะขาม     

อิงอร สุพันธ์วณิช19 ได้ศึกษาวิวัฒนาการอักษรสมัยอยุธยาเป็นส่วนหนึ่งของ
ววิฒันาการอกัษรไทยสมยัสุโขทยัจนถงึสมยัรตันโกสนิทรต์อนต้น (พ .ศ.1835-2394) โดยใช้
จารกึและเอกสารไทยสมยัอยุธยาทัง้สิ้น 25 รายการ การน าเสนอใช้ตารางแสดงววิฒันาการ
ตัวอักษรแต่ละตัว ซึ่งแบ่งเป็นพยญัชนะ สระ วรรณยุกต์ และเครื่องหมายต่างๆ แล้วสรุป 
ความเปลีย่นแปลงในแต่ละช่วงเวลาโดยไม่ไดแ้ยกสมยัต่อเนื่องตัง้แต่ พ .ศ.1835 ถงึ พ.ศ.2394 
นอกจากนี้ยงัไดส้รปุอกัขรวธิ ีโดยแบ่งเป็นการใชอ้กัษร และการประกอบรปูค า  

จุไรรตัน์ ลกัษณะศริิ20 ได้ศกึษาอกัษรไทยสมยัอยุธยาไว้เป็นส่วนหนึ่งของหนังสอื 
“จากลายสอืไทยสู่อกัษรไทย” ซึง่เป็นหนังสอืที่ใหข้อ้มูลตวัอกัษรไทยส าหรบัผูศ้กึษาในเบือ้งต้น 
โดยแบ่งยุคสมยัออกเป็นสมยัอยุธยาตอนต้น (พ .ศ.1893-2034) สมยัอยุธยาตอนกลาง 
(พ.ศ.2034-2231) และสมยัอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ.2231-2310) ถงึสมยักรุงธนบุร ี(พ.ศ. 2311-
2324) ใชห้ลกัฐานทัง้สิน้ 34 รายการ ผลการศกึษาน าเสนอแบ่งเป็นยุคตามทีไ่ดก้ล่าวไปแลว้ ซึง่
แต่ละยุคประกอบด้วยจ านวนตวัอกัษร รูปอกัษร (สมยัอยุธยาตอนกลาง และสมยัอยุธยาตอน
ปลายถงึสมยักรุงธนบุร ีแบ่งเป็นอกัษรแบบธรรมดากบัอกัษรไทยย่อ) และอกัขรวธิ ีจากนัน้สรุป
รปูแบบอกัษรไทยสมยัอยุธยา ซึง่แบ่งไดเ้ป็น 3 รปูแบบ คอื อกัษรตวับรรจง อกัษรตวัหวดั และ
อกัษรไทยยอ่ 

ส่วนในบทความเรือ่ง “อกัษรไทยยอ่ : อกัษรไทยทีถู่กลมื”21 จไุรรตัน์ ลกัษณะศริ ิได้
ศึกษาอักษรไทยย่อ ซึ่งเป็นอักษรชนิดหนึ่งที่พฒันามาจากอักษรไทยชนิดตัวบรรจง เขยีน
ประดษิฐใ์หส้วยงามดว้ยการย่อเหลีย่มหกัมุมเสน้อกัษร และไดแ้บ่งพฒันาการของอกัษรไทยย่อ
เป็น 4 ยุค คอื 1) ยุคจุดก าเนิดอกัษรไทยย่อ ปลายพุทธศตวรรษที่ 20  2) อกัษรไทยย่อยุค
เริม่ต้น ช่วงพุทธศตวรรษที ่21 – 22  3) อกัษรไทยย่อยุคแบบแผน ซึง่นับเป็นอกัษรไทยย่อ
อยา่งแทจ้รงิ ช่วงพุทธศตวรรษที ่23  4) อกัษรไทยย่อยุคคลีค่ลาย ช่วงพุทธศตวรรษที ่24 หรอื
สมยัธนบุรแีละสมยัรตันโกสนิทร ์ วสัดุที่ใช้รองรบัส่วนใหญ่เป็นศลิา โลหะ สมุดไทย กระดาษ
เพลา และกระดาษฝรัง่ ส าหรบัสมดุไทยเขยีนดว้ยพู่กนัหนวดหนู เรยีกว่า หนงัสอืเสน้ชุบ สาเหตุ
                                                           

19 องิอร สุพนัธุว์ณิช, วิวฒันาการอกัษรไทยและอกัขรวิธีไทย, พมิพค์รัง้ที ่2 (กรุงเทพฯ : 
โครงการเผยแพร่ผลงานวชิาการ คณะอกัษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2550). 

20 จุไรรตัน์ ลกัษณะศริ,ิ จากลายสือไทยสู่อกัษรไทย, พมิพค์รัง้ที ่2 ฉบบัปรบัปรุง (กรุงเทพฯ :  
ส านกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2554). 

21 จุไรรตัน์  ลกัษณะศริิ, “อกัษรไทยย่อ : อกัษรไทยทีถู่กลมื,” อกัษรศาสตร ์มหาวิทยาลยั
ศิลปากร 33, 1 (2554): 7 - 42. 
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ทีอ่กัษรไทยยอ่เสื่อมความนิยมลงเนื่องจากการเขยีนทีต่้องใชเ้วลามากจงึไม่สอดคลอ้งกบัสภาพ
บา้นเมอืงยคุตน้รตันโกสนิทร ์และการเกดิการพมิพข์ึน้ในช่วงใกลเ้คยีงกนั 

ก่องแก้ว  วรีะประจกัษ์  ไดศ้กึษาคมัภรีใ์บลานสมยัอยุธยาไวใ้นหนังสอื “สารนิเทศ
จากคมัภรีใ์บลานสมยัอยธุยา”22 โดยคมัภรีใ์บลานสมยัอยุธยาทัง้จากการวจิยัภาคสนามและทีอ่ยู่
ในหอสมดุแห่งชาตมิทีัง้สิน้ 82 คมัภรี ์มอีายอุยู่ในช่วง พ.ศ. 2158-2308 ส่วนใหญ่จารดว้ยอกัษร
ขอม ภาษาบาลี คมัภีร์ที่เก่าที่สุด คือ คมัภีร์สมนฺตปาสาทิกา วินยฏฺฐกถา (ทุติย) ปาจตฺิติย 
วณฺณา ฉบบัชาดทบึ พ.ศ. 2158 รชักาลสมเดจ็พระเอกาทศรถ พบในหอสมุดแห่งชาต ิการ 
ศกึษาเชงิอกัขรวทิยาพบว่า อาณาจกัรอยุธยาได้รบัทัง้อกัษรไทยและอกัษรขอมจากอาณาจกัร
สุโขทยั โดยอกัษรไทยใช้เขยีนภาษาไทย ส่วนอกัษรขอมใช้เขยีนทัง้ภาษาบาลแีละภาษาไทย 
อกัษรสมยัอยุธยาส่วนใหญ่จารกึหรอืจารลงบนแผ่นทองค า เงนิ ดบีุก และทองแดง กระดาษ 
และใบลาน ไม่นิยมจารกึลงบนศลิา มลีกัษณะต่างกนัไป 3 ลกัษณะ คอื อกัษรตวับรรจง อกัษร
ตวัหวดั และอกัษรตวัยอ่หรอืตวัประดษิฐ ์ในส่วนของอกัษรขอมนิยมใชบ้นัทกึเรื่องทางพระพุทธ 
ศาสนา ทัง้ยงัเป็นพื้นฐานการศกึษาของคนไทยควบคู่ไปกบัอกัษรไทย พบ 2 ชนิด คอื อกัษร
ขอมบรรจง และอกัษรขอมหวดั แบ่งพฒันาการไดเ้ป็น 3 ช่วง คอื 1) ช่วง พ.ศ. 2150-2199  
เสน้อกัษรโคง้มนเกอืบกลม มจีดุต่อใหต้อ้งยกมอืเป็นช่วงๆ หวัอกัษรค่อนขา้งใหญ่  2) ช่วง พ.ศ. 
2200-2249 เสน้อกัษรทีเ่คยต่อเป็นช่วงๆ เปลีย่นจากเสน้โคง้มนเป็นเสน้หกัมุม หวัอกัษรเลก็ลง  
3) ช่วง พ.ศ. 2250-2308 เริม่เขยีนรปูอกัษรให้หกัมุมบา้งแลว้  นอกจากนี้ ยงัพบสิง่ทีแ่สดง 
ให้เห็นถงึความรู้ความสามารถของผู้จารที่รูจ้กัน ารูปอกัษร 2 ชนิดมาใช้ร่วมกนั ด้วยการใช้
อกัษรไทยเขยีนแทรก และการใชเ้ครือ่งหมายประกอบการเขยีนของอกัษรไทยมาใช ้เป็นตน้ 

จากการศกึษาเอกสารและงานวจิยัที่เกี่ยวข้องพบว่า การศกึษาตวัอกัษรไทยสมยั
อยุธยาที่ผ่านมาศกึษารูปอกัษรและอกัขรวธิี แต่มกัเป็นการศกึษาทีร่วมอยู่ในสายววิฒันาการ
อกัษรไทยตัง้แต่สมยัสุโขทยัจนถงึรตันโกสนิทร ์ส่วนงานศกึษาเฉพาะกเ็กดิขึน้ในช่วงทีห่ลกัฐาน
ยงัถูกคน้พบไมม่ากนกั หรอืเป็นการศกึษาอกัษรไทยเพยีงบางชนิดหรอือกัษรชนิดอื่นทีใ่ชอ้ยู่ใน
สมยัอยุธยา ท าให้ผลการศกึษาอาจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เท่าที่ควร ซึ่งการศึกษานี้จะได้ศึกษา
อกัษรไทยเฉพาะสมยัอยุธยา และใช้หลกัฐานทัง้ที่พบแล้วแต่เดมิและที่พบใหม่เพิม่เติม เพื่อ
ใหผ้ลการศกึษามคีวามครบถว้นสมบรูณ์ยิง่ขึน้ 
 
 
 
 

                                                           
22 ก่องแกว้  วรีะประจกัษ์, สารนิเทศจากคมัภีรใ์บลานสมยัอยุธยา (กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร,  

2545). 
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ประโยชน์ท่ีได้รบั 
1. ทราบถงึพฒันาการของรปูอกัษรไทยสมยัอยธุยา 
2. ทราบถงึอกัขรวธิขีองอกัษรไทยสมยัอยธุยา 
3. ทราบถงึพฒันาการของอกัษรไทยสมยัอยุธยา ซึง่สามารถใชใ้นการก าหนดอายุ

จารกึหลกัฐานสมยัอยธุยาทีไ่ม่มศีกัราชได ้ 

แหล่งข้อมลู 
1. หอสมดุสาขา วงัท่าพระ มหาวทิยาลยัศลิปากร 
2. กลุ่มหนงัสอืตวัเขยีนและจารกึ ส านกัหอสมดุแห่งชาต ิ
3. ภาควชิาภาษาตะวนัออก คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร  
4. ภาควชิาโบราณคด ีคณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร 
5. รองศาสตราจารยก์รรณกิาร ์วมิลเกษม ภาควชิาภาษาตะวนัออก คณะโบราณคด ี

มหาวทิยาลยัศลิปากร 
6. รองศาสตราจารย์จุไรรตัน์ ลกัษณะศิร ิภาควชิาภาษาไทย คณะอกัษรศาสตร ์

มหาวทิยาลยัศลิปากร 
7. รองศาสตราจารย ์ดร.ศานต ิภกัดคี า ภาควชิาภาษาไทยและภาษาตะวนัออก 

คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
8. Instructor BERNARD WIRTH ภาควชิาภาษาฝรัง่เศส คณะอกัษรศาสตร ์

มหาวทิยาลยัศลิปากร 
9. สถาบนัทกัษณิคดศีกึษา มหาวทิยาลยัทกัษณิ 
10. ส านกัพระราชวงั 
11. ส านกัช่างสบิหมู ่กรมศลิปากร 
12. พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิจนัทรเกษม จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
13. พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิสมเดจ็พระนารายณ์ จงัหวดัลพบุร ี
14. วดัศรโีพธิ ์จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
15. วดัเชงิท่า จงัหวดัลพบุร ี
16. วดัพระศรรีตันมหาธาตุ วรมหาวหิาร จงัหวดัพษิณุโลก 
17. วดัจฬุามณ ีจงัหวดัพษิณุโลก 
18. วดัป่าโมก วรวหิาร จงัหวดัอ่างทอง 
19. วดัเกาะแกว้สุทธาราม จงัหวดัเพชรบุร ี
20. เวบ็ไซตฐ์านขอ้มลูจารกึในประเทศไทย ศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร 
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นิยามศพัทเ์ฉพาะ 
1. สมยัอยธุยา คอื ช่วงเวลานบัแต่การสถาปนากรุงศรอียุธยาเป็นราชธานีเมื่อ พ.ศ. 

1893 จนถงึการเสยีกรุงศรอียุธยาครัง้ที ่2 คอื พ.ศ. 2310 ซึง่ท าใหส้ิน้สุดการใชก้รุงศรอียุธยา
เป็นศูนยก์ลางอาณาจกัรของคนไทยในลุ่มแม่น ้าเจา้พระยา โดยยา้ยราชธานีไปอยู่ที่กรุงธนบุร ี
และกรงุรตันโกสนิทรห์รอืกรุงเทพมหานครในเวลาต่อมา แต่ยงัคงความสบืเนื่องในหลายๆ ดา้น 
รวมทัง้ตวัอกัษรไทย และอกัษรชนิดอื่นๆ ดว้ย 

2. อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา คอื อกัษรไทยทีใ่ชอ้ยูใ่นสมยัอยุธยา ซึง่ไม่จดัเป็น
อกัษรไทยย่อ มคีวามแตกต่างกนัไปในลายมอื เช่น ลายมอืบรรจง ลายมอืหวดัแกมบรรจง และ
ลายมอืบรรจง 

3. อกัษรไทยยอ่ พบใชช้ื่อนี้เป็นครัง้แรกโดย ศาสตราจารยย์อรช์ เซเดส์23 รปูอกัษร
เขยีนอย่างบรรจงประดษิฐห์กัเหลีย่มยอ่มุมเสน้อกัษรใหง้ดงาม รวมถงึตวดัปลายเสน้อกัษรให้
อ่อนโคง้สวยงาม24 เรยีกไดว้่าเป็นการเขยีนประดษิฐเ์ป็นลวดลายเพื่ออวดฝีมอื25 พฒันามาจาก
อกัษรไทยชนิดตวับรรจงทีใ่ชอ้ยูใ่นราชส านกั มกัใชเ้ขยีนเอกสารส าคญั  

4. พยญัชนะตวัเชงิ คอื พยญัชนะอกีชุดหนึ่งนอกเหนือไปจากพยญัชนะตวัเตม็หรอื
พยญัชนะที่เขยีนไว้ในระดบับรรทดัปรกต ิใช้เขยีนใต้พยญัชนะตวัเต็มเพื่อเป็นตวัตามในภาษา
บาล-ีสนัสกฤต ตวัควบกล ้าและตวัสะกดในภาษาไทยและภาษาเขมร โดยพยญัชนะตวัเชงิที่ใช้
รว่มกบัอกัษรไทย คอื พยญัชนะตวัเชงิของอกัษรขอมไทย 

5. ส่วนประกอบต่างๆ ทีใ่ชใ้นการอธบิายรปูอกัษรแต่ละตวัมดีงันี้ 
5.1 หวัอกัษร หมายถงึ ส่วนที่เริม่ต้นในการเขยีนตวัอกัษร26 อาจเขยีนเป็น

เสน้ตรงสัน้ๆ วงโคง้ จดุ หรอืขมวดเป็นวงกไ็ด ้เช่น 

ก  ฃ  ค  จ  
 
5.2 เสน้หน้า คอื เสน้แนวตัง้เสน้ซา้ยสุดของตวัอกัษร เช่น 

ก  ข  ผ  ภ  
                                                           

23 ยอรช์ เซเดส,์ ต านานอกัษรไทย ต านานพระพิมพ ์การขดุค้นท่ีพงตึก และศิลปะไทย
สมยัสุโขทยั (กรุงเทพฯ: องคก์ารคา้ของคุรุสภา, 2526), 18. 

24 ก่องแกว้ วรีะประจกัษ์, 700 ปี ลายสือไทย (อกัขรวิทยาไทย ฉบบัย่อ), 26. 
25 จุไรรตัน์ ลกัษณะศริ,ิ “อกัษรไทยย่อ: อกัษรไทยทีถู่กลมื,” อกัษรศาสตร ์มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 33, 1 (2554): 18.  
26 กรรณิการ ์วมิลเกษม, อกัษรฝักขามท่ีพบในศิลาจารกึภาคเหนือ (ภาควชิาภาษาตะวนัออก 

คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร, 2526), 2. 
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5.3 เสน้หลงั คอื เสน้แนวตัง้เสน้ขวาสุดของตวัอกัษร เช่น 

ถ  ว      
 
5.4 เสน้บน คอื เสน้แนวนอนเสน้บนสุดของตวัอกัษร เช่น 

ด  พ  ร  ห  
 
5.5 เสน้ล่าง คอื เสน้แนวนอนเสน้ล่างสุดของตวัอกัษร เช่น 

จ  พ  ม  ๒  
 
5.6 เสน้กลางแนวตัง้ คอื เสน้แนวตัง้ทีอ่ยู่ระหว่างเสน้หน้ากบัเสน้หลงั อาจมเีสน้

เดยีวหรอืมากกว่า 1 เสน้กไ็ด ้โดยหากมมีากกว่า 1 เส้น จะระบุล าดบัของเสน้จากซา้ยไป
ขวา เช่น 

ท  พ  ๓    
 
5.7 เสน้กลางแนวนอน คอื เสน้แนวนอนทีอ่ยู่ระหว่างเสน้บนกบัเสน้ล่าง อาจมี

เสน้เดยีวหรอืมากกว่า 1 เสน้กไ็ด ้โดยหากมมีากกว่า 1 เสน้ จะระบุล าดบัของเสน้จากบนลง
ล่าง เช่น 

ธ  ร      
 
5.8 เสน้ทแยง คอื เสน้ทีล่ากเฉียงจากซา้ยไปขวา หรอืขวาไปซา้ย เช่น 

ข  ธ      
 
5.9 เส้นหาง คอื เส้นที่เขยีนแยกหรอืติดกบัรูปอกัษรซึ่งอยู่นอกเหนือจาก

โครงสรา้งหลกั อาจมมีากกว่า 1 เสน้กไ็ด ้เช่น  

ช  ฟ  ฤๅ  ๙  
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5.10 เสน้ตดั คอื เสน้โคง้หรอืเสน้ตรงสัน้ๆ ทีเ่ขยีนแยก โดยลากตดัเสน้หลงัหรอื
เสน้บนของรปูพยญัชนะ ศ ษ และ ส เช่น 

ศ  ส  ฮ    
 
5.11 ส่วนเชงิ คอื ส่วนของรูปอกัษรที่อยู่ใต้ระดบัพยญัชนะปรกต ิแต่ไม่ใช่

พยญัชนะตวัเชงิ เช่น 

ญ  ฐ      
 
5.12 ขมวดเสน้หน้า หรอืขมวดหน้า คอื เสน้ขมวดวงทีอ่ยูป่ลายเสน้หน้าดา้นล่าง

ขา้งซา้ย เช่น  

ฆ  ม      
 
5.13 ขมวดเสน้หลงั หรอืขมวดหลงั คอื เสน้ขมวดวงทีอ่ยู่ปลายเสน้หลงัดา้นล่าง

ขา้งขวา เช่น 

ฉ  ณ  น    
 
5.14 ขมวดเสน้กลาง หรอืขมวดกลาง คอื เสน้ขมวดวงทีเ่สน้กลาง อาจอยู่ปลาย

ดา้นบนหรอืดา้นล่างขา้งซา้ยกไ็ด ้เช่น 

ฌ  ฒ  ห    
 
5.15 ขมวดบน คอื เสน้ขมวดทีอ่ยูป่ลายเสน้หลงัทีล่ากยาวขึน้ไปเช่น 

ฬ  
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5.16 หางอกัษร คอื ส่วนสุดทา้ยในการเขยีนตวัอกัษร27 เช่น  

ณ  ด  ฝ  ว  
 
17) หางอกัษรหกัเหลีย่มแบบไทยยอ่ 

ฆ  ณ  บ  
 
ข้อตกลงเบือ้งต้น 

1. จารกึและเอกสารไทยสมยัอยธุยาทีใ่ชอ้กัษรชนิดอื่นๆ ทีไ่มใ่ช่อกัษรไทย เช่น 
อกัษรขอม อกัษรขอมเฉียง อกัษรเฉียงพราหมณ์ เป็นต้น อยูน่อกเหนือการวจิยัครัง้นี้ 

2. เอกสารทีค่ดัลอกขึน้หลงัสมยัอยธุยา แมเ้นื้อหาเป็นเรือ่งสมยัอยธุยาหรอืเป็น
วรรณคดทีีแ่ต่งขึน้สมยัอยธุยา ไม่รวมอยูใ่นการวจิยัครัง้นี้ 

3. หลกัฐานบางรายการ แมม้ศีกัราชระบุและเคยตพีมิพแ์ลว้ แต่ไมม่สี าเนาหรอื 
รปูทีเ่หน็ตวัอกัษรไดช้ดัเจน ไมส่ามารถใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ได้ 

4. หลกัฐานบางรายการอาจเกบ็ขอ้มลูไดไ้มค่รบถว้น เนื่องจากอยูใ่นสภาพช ารดุ 
 

                                                           
27 เรื่องเดยีวกนั, 4. 
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บทท่ี 2 
ท่ีมาและพฒันาการอกัษรไทยสมยัอยธุยา 

 

อกัษรไทยสมยัอยธุยา พบใช ้2 ชนิด คอื อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา ซึง่ไดใ้ชอ้ยู่
ตลอดสมยัอยุธยา กบัอกัษรไทยย่อ ซึ่งเป็นอกัษรชนิดที่เขยีนอย่างประณีตงดงาม โดยพฒันา
แยกจากอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา  นอกจากอกัษรไทยทัง้ 2 ชนิดแล้ว ในสมยัอยุธยายงั
พบใช้อกัษรอกีชนิดหนึ่ง ซึง่ใชค้วบคู่กบัอกัษรไทยมาตัง้แต่ในอาณาจกัรสุโขทยัแลว้ คอื อกัษร
ขอมไทย 

อักษรไทยชนิดแรก คือ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา นัน้ ผ่านวิวัฒนาการ
ยาวนานถงึกว่า 400 ปี พบหลกัฐานทีม่ศีกัราชทัง้สิน้ 46 รายการ หลกัฐานทีเ่ก่าทีสุ่ด คอื จารกึ
แผ่นดบีุก วดัมหาธาตุ พ.ศ. 1917 และหลกัฐานทีม่อีายุหลงัที่สุด คอื จารกึพลบัพลาจตุัรมุข 
พ.ศ. 2301 โดยในการวจิยัครัง้นี้ไดแ้บ่งอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาออกเป็น 5 ยุค ตาม
ลกัษณะรว่มของรปูอกัษรในแต่ละยคุสมยั  

อกัษรไทยอกีชนิดหนึ่ง คอื อกัษรไทยย่อนัน้ปรากฏใชอ้ยู่ในสมยัอยุธยาราว 100 ปี 
พบหลกัฐานทีม่ศีกัราชทัง้สิน้ 10 รายการ หลกัฐานทีเ่ก่าทีสุ่ด คอื จารกึวดัจุฬามณี พ.ศ. 2225 
และหลกัฐานที่มอีายุหลงัที่สุด คอื จารกึประตูมุก วหิารพระพุทธชนิราช พ .ศ. 2299  แมจ้ะ
ปรากฏการใช้ไม่นานนัก แต่ก็พอจะมองเห็นลกัษณะร่วมของรูปอักษรในแต่ละช่วงเวลาจน
สามารถแบ่งอกัษรไทยยอ่ออกเป็น 2 ยคุในการวจิยัครัง้นี้ 

นอกจากนี้ ยงัมกีารใช้อักษรขอมไทย ซึ่งเป็นอักษรที่มรีูปแบบคล้ายอกัษรขอม
โบราณ แต่ได้เพิม่ตัวอักษรและอกัขรวิธีให้สามารถบนัทึกระบบเสยีงภาษาไทยได้ครบถ้วน 
นอกเหนือไปจากรูปอกัษรที่ต่างไปจากอกัษรไทยแล้ว อกัษรขอมไทยยงัมกีารใช้พยญัชนะตวั
เชงิ หรอืพยญัชนะอกีชุดหนึ่งทีใ่ชเ้ขยีนไวใ้ต้พยญัชนะตวัเตม็ ซึง่จากการทีใ่ชร้่วมกบัอกัษรไทย
มาโดยตลอดตัง้แต่ครัง้อาณาจกัรสุโขทยั จงึพบการอิทธิพลของอกัษรขอมไทยในการเขยีน
อกัษรไทยสมยัอยธุยาดว้ย 

ส าหรบัรายละเอยีดทีม่าของอกัษรไทยสมยัอยธุยาและพฒันาการอกัษรไทยสมยั
อยธุยา มดีงัต่อไปนี้ 
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ท่ีมาของอกัษรไทยสมยัอยธุยา 
อกัษรไทยสมยัอยุธยาซึ่งได้พฒันาสบืต่อมาเป็นอกัษรไทยในปัจจุบนันัน้สามารถ

ยอ้นต้นก าเนิดไปได้ถงึ 700 ปี คอื “ลายสอืไทย” ในจารกึพ่อขุนรามค าแหงหรอืจารกึหลกัที ่1 
ซึง่พ่อขุนรามค าแหงมหาราช พระมหากษตัรยิร์าชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจกัรสุโขทยั ได้ทรง
ประดษิฐข์ึน้เมื่อ พ.ศ. 1826 ดงัปรากฏขอ้ความในดา้นที ่4 ของจารกึหลกันี้ว่า “เมื่อก่อนลายสอื
ไทยน้ีบ่ม ี1205 ศก ปีมะแม พ่อขนุรามค าแหงหาใครใ่จในใจ แล่ใส่ลายสอืไทยนี้ ลายสอืไทยนี้จึง่
มเีพื่อขนุผูน้ัน้ใส่ไว”้1 

หลกัฐานที่ส าคญัอกีชิ้นหนึ่งที่ช่วยยนืยนัความถูกต้องของขอ้มูลเรื่องการประดษิฐ์
อกัษรไทยของพ่อขนุรามค าแหงมหาราชทีก่ล่าวไวใ้นจารกึหลกัที ่1 คอื หนังสอืจนิดามณี เล่ม 1 
ของหอสมุดแห่งชาต ิเลขที ่11 ซึง่มขีอ้ความเหมอืนกบัหนังสอืจนิดามณี ฉบบัพระเจา้บรมโกศ  
ทีศ่าสตราจารย ์ขจร สุขพานิช ไดม้าจากกรุงลอนดอน มขีอ้ความว่า “อนึ่ง มใีนจดหมายแต่ก่อน
ว่า ศกัราช 645 มแมศก พญารว่งเจา้ไดเ้มอืงศรสีชันาไลย ไดแ้ต่งหนงัสอืไทย และจะไดแ้ต่งรปูก็
ด ีแต่งแมอ่กัษรกด็ ีมไิดว้่าไวแ้จง้”2 และ “อนึ่ง แม่อกัษรแต่ ก กา กน ฯลฯ ถงึเกอย เมอืงขอมก็
แต่งมอียู่แล้ว เหนว่าพญาร่วงเจา้จะแต่งแต่รปูอกัษรไทย”3 ศกัราช 645 เป็นจุลศกัราช ตรงกบั 
พ.ศ. 1826 สอดคล้องกบัในจารกึหลกัที ่1  การที่หนังสอืจนิดามณี อนัเป็นหลกัฐานในสมยั
หลงัจากสมยัสุโขทยัค่อนข้างมาก ยงัคงระบุถึงปีที่มกีารประดษิฐ์อกัษรไทยของพระร่วงหรอื 
พ่อขุนรามค าแหงมหาราชได้อย่างถูกต้องแม่นย านัน้ ย่อมแสดงให้เห็นถึงความส าคญัของ
เหตุการณ์นี้ ท าใหย้งัมคีวามรบัรูส้บืเนื่องอยา่งไม่ขาดสาย แมจ้ะผ่านไปหลายรอ้ยปีแลว้กต็าม 

ในการประดษิฐ์ลายสอืไทยหรอือกัษรไทยนัน้ พ่อขุนรามค าแหงมหาราช มไิด้ทรง
ประดษิฐ์รูปอกัษรขึน้มาใหม่ทัง้หมด หากแต่ได้ทรงน ารูปอกัษรโบราณที่มอียู่ก่อนแล้วมาเป็น
ต้นแบบในการดดัแปลง ทัง้นี้เพื่อให้รูปอกัษรเข้ากบัการใช้เขยีนภาษาไทยมากขึ้น4 เช่น การ
เพิม่สระจากชุดอกัษรเดมิ และการคดิคน้วรรณยกุต์เพิม่เขา้มาซึง่เขา้กบัธรรมชาตขิองภาษาไทย
ทีเ่สยีงวรรณยกุตส์ามารถใชแ้ยกความหมายได ้  

แต่เดมินัน้ นักวชิาการที่ศกึษาอกัษรไทยโบราณเป็นรุ่นแรก ๆ คอื ศาสตราจารย ์
ยอรช์ เซเดส ์ได้ตัง้ขอ้สนันิษฐานไวว้่า พ่อขุนรามค าแหงมหาราช ได้ทรงน าอกัษรขอมหวดัซึ่ง

                                                           
1 ประชุมจารกึ ภาคท่ี 8 จารกึสุโขทยั (กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2548), 50. 
2 ประเสรฐิ ณ นคร, อกัษร ภาษา จารกึ วรรณกรรม (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2549), 5. 
3 เรื่องเดยีวกนั. 
4 ตรงใจ หุตางกูร, “อกัษรพ่อขุนรามค าแหง : ต้นแบบอกัษรและอกัขรวธิสี าหรบัอกัษรไทย

ปัจจุบนั,” จดหมายข่าวศนูยม์านุษยวิทยาสิรินธร (องคก์ารมหาชน) 14, 77 (กรกฎาคม –  กนัยายน 
2555), 6. 
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น่าจะเป็นอกัษรทีใ่ช้ในราชการเมอืงครัง้พวกขอมยงัเป็นใหญ่มาเปลีย่นแปลงแก้ไข 5 ต่อมาได้มี
ขอ้สนันิษฐานที่ต่างออกไป เช่น รองศาสตราจารย ์กรรณิการ ์วมิลเกษม สนันิษฐานว่า ลายสอื
ไทยน่าจะไดร้บัอทิธพิลทัง้จากอกัษรขอมโบราณและอกัษรมอญโบราณ6 ซึง่ลว้นแต่เป็นอกัษรที่
มใีชใ้นดนิแดนประเทศไทยอยู่ก่อนลายสอืไทย แนวคดินี้ถอืเป็นแนวคดิทีส่อดคลอ้งกบัหลกัฐาน
ทางประวัติศาสตร์สมยัสุโขทัย ที่มีความสัมพันธ์กับทัง้ดินแดนที่ใช้อักษรขอมโบราณ คือ
อาณาจกัรพระนครในประเทศกมัพชูา ดงัปรากฏหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษรในจารกึวดัศรชีุม
ว่า กษตัรยิข์อมไดพ้ระราชทานลกูสาว คอื นางสุขรมหาเทว ีพระแสงขรรคช์ยัศร ีกบัทัง้พระนาม 
ศรอีินทรบดนิทราทติย์ แก่พ่อขุนผาเมอืง7 ซึ่งต่อมาพ่อขุนผาเมอืงได้มอบต่อให้แก่พ่อขุนบาง
กลางหาว ในคราวทีไ่ดอ้ภเิษกใหเ้ป็นกษตัรยิ์สุโขทยั นอกจากนี้ โบราณสถานและโบราณวตัถุที่
พบในกลุ่มเมอืงโบราณของอาณาจกัรสุโขทยักแ็สดงใหเ้หน็ถงึอทิธพิลจากศลิปกรรมขอมโบราณ 
เช่น ศาลตาผาแดง และรูปเทวดา เทวนารสีลกัจากหนิทรายที่พบในศาสนสถานโบราณแห่งนี้ 
รวมทัง้ปราสาทขอมทีว่ดัพระพายหลวง เป็นตน้8  

ส่วนความสมัพนัธ์กบัดนิแดนที่ใช้อกัษรมอญโบราณนัน้ เหน็ได้จากความสมัพนัธ์
ระหว่างสุโขทัยกับอาณาจกัรล้านนา ซึ่งเป็นอาณาจกัรที่มีการใช้อักษรมอญมาแต่โบราณ 
โดยเฉพาะบรเิวณจงัหวดัล าพูนซึง่เคยเป็นทีต่ ัง้ของอาณาจกัรหรภิุญไชย และต่อมายงัไดม้กีาร
ดดัแปลงอกัษรมอญโบราณมาเป็นอักษรของตนเอง คือ อักษรธรรมล้านนาด้วย โดยความ 
สมัพนัธ์ระหว่างสุโขทยักบัล้านนาเห็นได้ชดัเจนจากสมัพนัธไมตรรีะหว่างพ่อขุนรามค าแหง
มหาราชและพญามงัราย เมื่อคราวพญามงัรายได้เชิญพ่อขุนรามค าแหงมหาราชมาช่วยคิด
วางแผนสร้างเมืองเชียงใหม่9 นอกจากนี้  สุโขทัยยงัมีความสัมพันธ์กับหัวเมืองมอญด้วย 
เนื่องจากหวัเมอืงเหล่านี้อยู่ในเสน้ทางออกสู่ทะเลของสุโขทยัผ่านทางอ่าวเมาะตะมะ ดงัเหน็ได้
จากเสน้ทางทีม่หาเถรศรศีรทัธาราชจฬุามณ ีใชเ้ดนิทางไปแสวงบุญยงัลงักาทวปี (ศรลีงักา) กใ็ช้
เสน้ทางจากสุโขทยัผ่านเมอืงฝาง แพร ่ล าพนู ตาก เชยีงทอง (ระแหง) ฉอด (แมส่อด) ดงทีโ่ปรส
ชา้ง แลว้ลงเรอืตามแมน่ ้าแกงหรอืแกยงเขา้สู่หวัเมอืงมอญ ไดแ้ก่ เมอืงเมาะตะมะและเมาะล าเลงิ 

                                                           
5 ยอรช์ เซเดส,์ ต านานอกัษรไทย ต านานพระพิมพ ์การขดุค้นท่ีพงตึก และศิลปะไทย

สมยัสุโขทยั (กรุงเทพฯ: องคก์ารคา้ของคุรุสภา, 2526), 11-12. 
6 กรรณิการ ์วมิลเกษม, “พฒันาการของอกัษรโบราณในประเทศไทย,” ใน สงัคมและวฒันธรรม 

ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ศนูยม์านุษยวทิยาสรินิธร, 2542), 321. 
7 ประชุมจารกึ ภาคท่ี 8 จารกึสุโขทยั, 105 
8 สนัต ิเลก็สขุมุ, ประวติัศาสตรศิ์ลปะไทย (ฉบบัย่อ) : การเร่ิมต้นและการสืบเน่ืองงานช่าง 

ในศาสนา, พมิพค์รัง้ที ่5 (กรุงเทพฯ: เมอืงโบราณ, 2554), 93. 
9 อรุณรตัน์ วเิชยีรเชยีว และเดวดิ เค. วยัอาจ, ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ (เชยีงใหม่: ตรสัวนิ,  

2543), 44. 
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แลว้ออกทะเลไปยงัอนิเดยี10 โดย ศาสตราจารย ์ดร. ประเสรฐิ ณ นคร ยงัไดก้ล่าวว่า เสน้ทาง
ผ่านแม่สอดไปยงัเมืองเมาะตะมะนี้  ยงัคงใช้เป็นเส้นทางค้าขายกับพม่ามาจนกระทัง่สมยั
พระบาทสมเดจ็พระจอมเกลา้เจา้อยูห่วั11 

โดยสรุปแล้ว อกัษรไทยที่พ่อขุนรามค าแหงมหาราชได้ทรงประดษิฐ์ขึน้เมื่อ พ .ศ. 
1826 นัน้ พระองคน่์าจะทรงไดร้บัเอารปูแบบอกัษรโบราณทีม่ใีชอ้ยู่ก่อนหน้านัน้ ทัง้อกัษรขอม
โบราณ และอกัษรมอญโบราณ มาดดัแปลงปรบัเปลี่ยนเพื่อให้เหมาะกบัการเขยีนภาษาไทย 
มากขึ้น โดยตัดส่วนประกอบอักษรที่เป็นพยญัชนะตัวเชิงและรูปสระลอยออกไป คงอยู่แต่
พยญัชนะตวัเตม็ สระจม เครื่องหมาย และตวัเลข ทีส่ามารถใชป้ระกอบรปูค าภาษาไทยและค า
ยมืภาษาต่าง ๆ ได ้รวมทัง้อาจมพีระราชประสงคใ์นการสรา้งอตัลกัษณ์ (identity) อกีอย่างหนึ่ง
แก่คนไทยในอาณาจกัรสุโขทยั หลงัจากสุโขทยัสามารถเป็นอสิระจากอาณาจกัรพระนครของ
เขมรไดส้ าเรจ็อกีดว้ย ทัง้นี้ ลายสอืไทยของพ่อขุนรามค าแหงมหาราชนัน้ ไดใ้ชแ้ละมพีฒันาการ
ต่อมาตลอดสมยัอาณาจกัรสุโขทยัในช่วงพุทธศตวรรษที ่19-20 
 
ท่ีมาของอกัษรไทยสมยัอยธุยา 

ในสมยัพระมหาธรรมราชาที ่1 หรอืพระยาลไิทย (ครองราชย ์พ.ศ. 1890 - 1911) 
อักษรไทยแบบที่พ่อขุนรามค าแหงทรงประดิษฐ์ขึ้นเริ่มมีความเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทัง้
รปูอกัษรและอกัขรวธิ ีและในช่วงเวลาเดยีวกนัน้ีเองทีส่นันิษฐานว่า อารยธรรมดา้นตวัอกัษรของ
สุโขทยัได้เผยแพร่ไปยงัอาณาจกัรใกล้เคยีงด้วย เช่น อาณาจกัรล้านนา อาณาจกัรล้านช้าง 
รวมทัง้อาณาจกัรอยุธยา12 ซึ่งอกัษรไทยสุโขทยัที่เผยแพร่ไปยงัอาณาจกัรต่างๆ แล้ว ได้เกิด
พฒันาการเปลี่ยนแปลงไปจนมลีกัษณะเฉพาะเป็นของตนเอง เช่น อกัษรไทยสุโขทยัทีเ่ผยแพร่
เขา้ไปในอาณาจกัรลา้นนาได้เปลีย่นแปลงรปูอกัษร กบัทัง้ไดน้ าอกัขรวธิขีองอกัษรธรรมลา้นนา
เข้ามาผสม จนกลายเป็นอักษรอีกชนิดหนึ่ง เรียกกันว่า อักษรฝักขาม ซึ่งอักษรชนิดนี้ได้
เผยแพร่ไปสู่อาณาจกัรล้านช้าง และพฒันาเป็นอกัษรไทยน้อย อนัเป็นต้นเค้าของอกัษรลาว
ปัจจบุนั   

ในส่วนของอักษรไทยที่ใช้ในอาณาจกัรอยุธยา หรอือักษรไทยสมยัอยุธยานัน้ มี
หลกัฐานและเหตุผลเพยีงพอทีจ่ะสรุปไดว้่า อกัษรไทยสมยัอยุธยากม็ทีีม่าจากอกัษรไทยสุโขทยั
เช่นเดยีวกนั ดงัจะไดอ้ภปิรายดงัต่อไปนี้ 

                                                           
10 ประเสรฐิ ณ นคร, ประวติัศาสตรเ์บด็เตลด็, 27-28. 
11 เรื่องเดยีวกนั 
12 ก่องแกว้ วรีะประจกัษ์, 700 ปี ลายสือไทย (อกัขรวิทยาไทย ฉบบัย่อ) (กรุงเทพฯ: โรงพมิพ ์

พฆิเณศ, 2526), 24. 
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1. ด้านอกัขรวิทยา อกัษรไทยทีพ่บในช่วงเริม่แรกของสมยัอยธุยาลว้นมรีปูอกัษรที่
คลา้ยคลงึกบัอกัษรไทยสุโขทยัในช่วงเดยีวกนันัน้ คอื ในสมยัพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลไิทย) 
และอกัขรวธิทีีใ่ชก้เ็หมอืนกนั โดยในส่วนของรปูอกัษรนัน้ จะไดย้กตวัอย่างรปูอกัษรไทยสุโขทยั
ในจารกึวดัป่ามะม่วง ภาษาไทย หลกัที่ 1 พ.ศ. 1904 มาเปรยีบเทยีบกบัรูปอกัษรไทยสมยั
อยธุยาในจารกึแผ่นดบีุก วดัมหาธาตุ (จารกึหลกัที ่42) พ.ศ. 1917 จารกึหลงัพระพุทธรปูปางลลีา 
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิจนัทรเกษม (อย. 77) พ.ศ. 1918 และจารกึขุนศรไีชยราชมงคลเทพ 
(นม. 78) พ.ศ. 1974 ใหเ้หน็ถงึความคลา้ยคลงึกนัของรปูอกัษร ดงัในตารางที ่3 ต่อไปนี้ 

 
ตารางที ่3 แสดงการเปรยีบเทยีบรปูอกัษรไทยสุโขทยักบัอกัษรไทยอยธุยาในระยะแรก 

อกัษรไทย
ปัจจบุนั 

วดัป่ามะม่วง  
พ.ศ. 1904 

จารกึแผน่ดีบุก 
พ.ศ. 1917 

จารกึหลงัพระลีลา 
พ.ศ. 1918 

จารกึขนุศรีไชยฯ 
พ.ศ. 1974 

ก         
ข     
ฃ  -   
ค     
ญ    - 
ด     
ท     
ธ            
ป       
ฟ    - 
ม       
ส     
ห     
อ         

นิคหติ     
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ในส่วนของอักขรวิธีของอักษรไทยสมยัอยุธยานัน้ก็เหมือนกับอักขรวิธีของ
อกัษรไทยสุโขทยั คอื ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ พยญัชนะ สระ วรรณยุกต์ ตวัเลข และ
เครื่องหมายต่างๆ ตามที่กล่าวมาแล้ว โดยต าแหน่งการเขยีนส่วนประกอบต่างๆ ก็เป็นไปใน
ลกัษณะเดยีวกนั โดยเฉพาะสระทีว่างไวต้ าแหน่งต่างๆ รอบพยญัชนะตน้  นอกจากนี้ ยงัพบการ
ใชอ้กัษรหนัรว่มกบัการใชไ้มห้นัอากาศ ซึง่วางไวบ้นตวัสะกดเช่นกนัดว้ย ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
การใช้อกัษรหนั 
 

ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ฃา้ฟนน ฆา่ฟัน วดัป่ามะมว่ง 

 ทวว ทัว่ จารกึแผ่นดบีุก 

 ทนน ทนั จารกึหลงัพระปางลลีา 

 วนน วนั จารกึขนุศรไีชยฯ 

 
การใช้ไม้หนัอากาศ 
 

ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ดง ั ดงั วดัป่ามะมว่ง 

 ดงนัิ ดงันี้ จารกึแผ่นดบีุก 

 ทงนัิ ทัง้นี้ จารกึหลงัพระปางลลีา 

 ทงหัลาย ทัง้หลาย จารกึขนุศรไีชยฯ 

 
ส่วนทศิทางการเขยีนตวัอกัษรส่วนใหญ่และการเขยีนขอ้ความกเ็ป็นการเขยีนใน

แนวนอนจากซา้ยไปขวา และจากบนลงล่างเมือ่ขึน้บรรทดัใหมเ่ช่นเดยีวกนั ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้  
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ค าจารึก ค าปัจจบุนั 

ลายเหนเขาท่านบ่ใครพ่นีเหน 
สนีท่านบ่ใครเ่ดดิพตายไวแกลู 
(ก)พตีายไวแก่นองซผืใูดผดิวาง 

ลาย เหน็ขา้วท่านบ่ใครพ่นิ เหน็ 
สนิท่านบ่ใครเ่ดอืด พ่อตายไวแ้ก่ล-ู 
ก พีต่ายไวแ้ก่น้อง ซอืผูใ้ดผดิวา้ง 

 
ภาพที ่3 รปูและค าอ่านจารกึวดัป่ามะมว่ง ภาษาไทย หลกัที ่1 ดา้นที ่1 บรรทดัที ่17-19 
ทีม่า: ประชุมจารึก ภาคท่ี 8 จารึกสโุขทยั (กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร, 2548), 75. 
 

 
ค าจารึก ค าปัจจบุนั 

ดวยกุสลผลกูขาหล่พระพุ 
ทธพมิถวน้วนเักอดท าบชูา 
พระศรรีดนัไตรยฟงพัระสด ั
ปรกอรนาภธิรมัสรพับรบิูรน 

ดว้ยกุศลผลกูขา้หล่อพระพุ- 
ทธพมิพถ์ว้นวนัเกดิ ท าบชูา 
พระศรรีตันตรยั ฟังพระสตั- 
ปรณาภธิรรม สรรพบรบิูรณ์ 

 
ภาพที ่4 รปูและค าอ่านจารกึแผ่นดบีุกวดัมหาธาตุ ดา้นที ่1 บรรทดัที ่1-4 
ทีม่า: ประชุมจารึก ภาคท่ี 8 จารึกสโุขทยั (กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร, 2548), 138. 

 
2. ด้านประวติัศาสตร ์สุโขทยัและอยุธยาเป็นอาณาจกัรร่วมสมยักนั ก่อนทีต่่อมา

อยธุยาจะสามารถผนวกเอาสุโขทยัเขา้ไวใ้นในฐานะหวัเมอืงเหนือของอาณาจกัรไดส้ าเรจ็  ทัง้นี้ 
มหีลกัฐานอนัควรเชื่อไดว้่า สุโขทยัไดต้ดิต่อสมัพนัธก์บับรเิวณอาณาจกัรอยุธยามาก่อนทีส่มเดจ็
พระรามาธบิดทีี ่1 หรอืสมเดจ็พระเจา้อู่ทอง จะไดท้รงสถาปนาอาณาจกัรขึน้เมื่อ พ.ศ. 1983 แลว้ 
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โดยเฉพาะในทางศาสนาและทางการค้า ซึ่งสนันิษฐานว่าเป็นกิจกรรมส าคญัที่ท าให้เกิดการ
แพรก่ระจายอกัษรไทยสุโขทยัเขา้สู่อยธุยา  

ในดา้นศาสนานัน้ มเีอกสารลายลกัษณ์อกัษรบนัทกึเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
จากสุโขทยัไปยงัอยุธยา ดงัปรากฏในต านานมลูศาสนาว่า หลงัจากทีพ่ระสุมนเถระ ชาวสุโขทยัได้
น าพระพุทธศาสนาแบบลงักาวงศจ์ากนครพนัมาประดษิฐานในอาณาจกัรสุโขทยัแลว้ สุโขทยักไ็ด้
กลายเป็นเมอืงที่มคีวามส าคญัทางพุทธศาสนา โดยอาณาจกัรใกล้เคยีงต่างรบัเอาพุทธศาสนา
จากสุโขทยัเข้าไปประดษิฐานในอาณาจกัรของตนเอง ในส่วนของอยุธยานัน้ต านานมูลศาสนา 
ฝ่ายวดัสวนดอก ซึง่มตีน้ก าเนิดจากพระสุมนเถระ ไดก้ล่าวถงึเจา้ปิยทสัส ีพระภกิษุรปูหนึ่งไดน้ า
พระพุทธศาสนาไปประดษิฐานในอโยธยาดว้ย13 

หลกัฐานอกีอยา่งหนึ่งทีเ่ป็นประจกัษ์พยานของความสมัพนัธท์างศาสนาระหว่าง
สุโขทยัในฐานะต้นทางกบัอยุธยาในฐานะปลายทางทีร่บัอทิธพิล คอื รปูแบบศลิปะของพระพุทธรปู 
โดยพระพุทธรูปที่พบในบรเิวณอาณาจกัรอยุธยาตัง้แต่ก่อนการสถาปนาอาณาจกัร  ราวพุทธ
ศตวรรษที ่19-20 พบว่าไดร้บัอทิธพิลจากพระพุทธรปูแบบสุโขทยัแลว้ เช่น พระพุทธไตรรตัน
นายก วดัพนัญเชงิ ซึ่งทางประวตัิศาสตร์ศิลปะเรยีกพระพุทธรูปในรุ่นนี้ว่า พระพุทธรูปแบบ 
อู่ทองรุ่นที่ 2 และต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 20 อทิธพิลพระพุทธรูปแบบสุโขทยัยิง่ปรากฏใน
พระพุทธรปูอยธุยามากขึน้ ซึง่เรยีกว่าพระพุทธรปูแบบอู่ทองรุน่ที ่314    

ความสมัพนัธ์ทางศาสนานัน้ ถือว่ามคีวามเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกบัการเผยแพร่
ตวัอกัษรโดยตรง เนื่องจากการเผยแผ่พุทธศาสนาย่อมต้องมกีารน าคมัภรีท์างศาสนา ซึง่บนัทกึ
ดว้ยอกัษรของอาณาจกัรตน้ทางไปสู่อกีอาณาจกัรหนึ่งดว้ย ท าใหเ้กดิการถ่ายทอดตวัอกัษรจาก
อาณาจกัรต้นทางไปสู่อาณาจกัรปลายทางได ้โดยมพีระภกิษุซึง่ไดเ้ดนิทางไปเผยแผ่ศาสนานัน้
เป็นสื่อกลาง และมีวัดเป็นศูนย์กลางทางการศึกษา ท าให้ตัวอักษรที่เข้ามาพร้อมกับ
พระพุทธศาสนาแบบใหม่สามารถถ่ายทอดไปสู่ประชาชนในวงกว้างได้ ดงัพบว่าหลักฐานสมยั
อยุธยาที่บนัทกึด้วยอกัษรไทยตัง้แต่ยุคแรกเริม่ แมจ้ะเป็นเรื่องการสรา้งกุศลกรรมทางศาสนา 
แต่กม็กัปรากฏพระนามหรอืชื่อผูก้ระท ากุศลกรรมทีเ่ป็นฆราวาสอยูด่ว้ย 

ในดา้นการคา้ สุโขทยักบัอยุธยามรี่องรอยหลกัฐานว่าน่าจะไดต้ดิต่อคา้ขายกนัมา 
ช้านานตัง้แต่ก่อนการสถาปนาอาณาจกัรอยุธยาแล้ว โดยสงัเกตได้จากเส้นทางที่พระมหาเถร 
ศรศีรทัธาราชจุฬามุนีใชเ้ดนิทางกลบัจากศรลีงักาซึ่งย่อมเป็นเสน้ทางการค้าโบราณดว้ยนัน้ ได้
ข้ามเรอืกลบัมาขึ้นฝัง่ที่เมอืงตะนาวศร ีแล้วเดินทางทางบกไปผ่านทางเมอืงเพชรบุร ีราชบุร ี

                                                           
13 ต านานมูลศาสนา (กรุงเทพฯ: โรงพมิพพ์ระจนัทร,์ 2518), 194. 
14 สนัต ิเลก็สขุมุ, ประวติัศาสตรศิ์ลปะไทย (ฉบบัย่อ) : การเร่ิมต้นและการสืบเน่ืองงานช่าง 

ในศาสนา, 152. 
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อโยธยาศรรีามเทพนคร ก าพงครอง (ชยันาท) นครสวรรค์ ก่อนกลบัถงึสุโขทยั15 จะเหน็ได้ว่า
ส่วนหน่ึงของเสน้ทางดงักล่าวเป็นเสน้ทางจากอโยธยาหรอืกรุงศรอียุธยาไปยงัสุโขทยั จงึเป็นไป
ไดว้่าอาณาจกัรทัง้สองคงไดต้ดิต่อคา้ขายกนัผ่านเสน้ทางนี้มาเป็นเวลานานแลว้ 

นอกจากนี้ ในหลกัฐานที่เป็นลายลกัษณ์อกัษรอย่างชนิกาลมาลปีกรณ์ คมัภรี์
ทางพุทธศาสนาที่รจนาขึ้นในอาณาจกัรล้านนาเมื่อพุทธศตวรรษที่ 21 ยงัปรากฏเรื่องราวที่
สะท้อนการค้าขายระหว่างทัง้สองอาณาจกัรในช่วงเริม่แรกของการสถาปนากรุงศรอียุธยา คอื
เรื่องในสมยัทีพ่ระยาลไิทยทรงครองราชยอ์ยู่นัน้ ไดเ้กดิทุพภกิขภยัขึน้ในเมอืงชยันาท คอืเมอืง
พษิณุโลก พระเจา้รามาธบิด ีกษตัรยิ์อโยชฌปุระ คอื สมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่1 หรอืพระเจา้ 
อู่ทอง ปฐมกษัตรยิแ์ห่งอาณาจกัรอยุธยา ได้ทรงท าทวี่าน าขา้วมาขายในเมอืงนัน้แล้วกลบัยดึ
เมอืงไว้16   

การสื่อสารเป็นสิง่ที่จ าเป็นอย่างมากในการตดิต่อคา้ขาย และย่อมจบลงด้วยการ
บนัทกึเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพื่อความชดัเจน ซึง่แน่นอนว่าคู่คา้ยอ่มจะตอ้งไดศ้กึษาตวัอกัษรของ
กนัและกนัไมม่ากกน้็อย เพื่อใหก้ารตดิต่อทางการคา้เป็นไปโดยสะดวก ดงัเช่นการทีจ่นีไดจ้ดัท า
ลปิิกรมไทยจนีสมยัอยธุยาไว ้ 

จากการที่อาณาจกัรสุโขทยัและอยุธยาได้ตดิต่อสมัพนัธ์กนัในด้านต่างๆ ดงัได้
กล่าวมาทัง้หมดนี้ ย่อมเป็นไปได้ที่อาณาจกัรอยุธยาจะได้รบัเอาอกัษรไทยสุโขทยัเขา้มาใช้ใน
อาณาจกัรของตนเอง 

 
เร่ืองท่ีบนัทึกด้วยอกัษรไทยสมยัอยธุยา 

เรื่องที่ใช้อกัษรไทยสมยัอยุธยาบนัทกึมคีวามหลากหลายค่อนขา้งมาก แต่พอสรุป
ไดเ้ป็น 2 ประเภทหลกั ๆ  คอื 

1. เรื่องทางโลก ส่วนใหญ่บนัทกึลงบนวสัดุทีเ่ป็นกระดาษ เช่น สมุดไทย และสมุด
ฝรัง่ มเีพยีงบางเรือ่งทีเ่ป็นจารกึ เรือ่งทางโลกทีบ่นัทกึทัง้หมดเกีย่วกบักลุ่มผูป้กครอง ไดแ้ก่ 

1.1 พระราชพงศาวดาร เช่น พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัหลวงประเสรฐิ
อกัษรนิติ ์   

1.2 การสงคราม ไดแ้ก่ จารกึขนุศรไีชยราชมงคลเทพ 
1.3 การเจรญิสมัพนัธไมตร ีมทีัง้ที่เป็นพระราชสาส์นระหว่างพระมหากษัตรยิ์ 

กรงุศรอียธุยากบักษตัรยิต่์างชาต ิและจดหมายระหว่างขนุนางระดบัสงูของสยามกบัต่างชาต ิ
1.4 สญัญากบัต่างประเทศ ไดแ้ก่ หนังสอืสญัญากบัประเทศต่างๆ ในยุโรป เช่น 

โปรตุเกส เดนมารก์ ฝรัง่เศส และฮอลนัดา เป็นตน้ 

                                                           
15 ประเสรฐิ ณ นคร, ประวติัศาสตรเ์บด็เตลด็, 28. 
16 ชินกาลมาลีปกรณ์, 114-115. 
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1.5 การชลประทาน ได้แก่ จารกึฐานพระอศิวร ซึ่งกล่าวถงึการท าท่อตามแนว
ท่อทีพ่ระยารว่งสรา้งไวไ้ปเลีย้งนา ใหเ้กดิระบบเหมอืงฝาย 

1.6 แผนที ่ไดแ้ก่ แผนทีเ่มอืงพทัลุง และแผนทีต่่างๆ ในสมดุภาพไตรภมู ิ 
1.7 ต ารา ไดแ้ก่ ต าราคชลกัษณ์ ซึง่เป็นต าราลกัษณะชา้งสมยักรงุศรอียธุยา 
1.8 บนัทกึส่วนตวั ไดแ้ก่ บนัทกึของโกษาปาน ขณะมยีศเป็นออกพระวสิุทธสุนทร

และไดร้บัโปรดเกลา้ฯ ใหเ้ป็นราชทตูออกไปเจรญิสมัพนัธไมตรกีบัฝรัง่เศส เมือ่ พ.ศ. 2231 
1.9 วรรณกรรม ได้แก่ วรรณกรรมเรื่อง ต้นทางฝรัง่เศส ซึ่งเป็นวรรณกรรม

ประเภทนิราศ บนัทกึขึน้โดยผูแ้ต่งทีร่่วมเดนิทางไปกบัคณะทูตซึง่ออกไปเจรญิสมัพนัธไมตรกีบั
ฝรัง่เศส เมือ่ พ.ศ. 2231 และปมูราชธรรม ซึง่เป็นวรรณกรรมค าสอนพระราชา 

2. เรื่องทางธรรม ส่วนใหญ่เป็นจารกึซึ่งมเีนื้อหาเกี่ยวกบัการสร้างกุศลกรรมใน
พระพุทธศาสนา เช่น จารกึแผ่นดบีุก วดัมหาธาตุ (หลกัที ่42) กล่าวถงึการท าบุญดว้ยการสรา้ง 
พระพมิพ์จ านวนเท่าวนัของอายุ  จารกึชะลอพระพุทธไสยาสน์ กล่าวถงึ สมเดจ็พระสรรเพชญ์ 
ที ่9 หรอืพระเจา้ท้ายสระ มพีระราชโองการให้ชะลอพระพุทธไสยาสน์ วดัตลาด หรอืวดัป่าโมก
วรวหิาร จงัหวดัอ่างทอง ในปัจจุบนั  นอกจากนี้ ยงัมวีรรณกรรมอนัเนื่องในพระพุทธศาสนา 
เช่น สมุดภาพและวรรณกรรมเรื่องไตรภูม ิและพระสูตรต่างๆ เป็นต้น  ทัง้นี้พบว่ามวีรรณกรรม
ทางครสิต์ศาสนาในสมยัอยุธยาด้วย ไดแ้ก่ พระพุทธเยสู ซึง่เป็นเรื่องประวตัพิระเยซูครสิต์ อนั
เป็นหลกัฐานยนืยนัถงึการเขา้มาเผยแผ่ครสิตศ์าสนาของชาวตะวนัตก     
 
การแพร่กระจายการใช้อกัษรไทยสมยัอยธุยา 

อยุธยาเป็นอาณาจกัรที่มคีวามเจรญิรุ่งเรอืงในด้านต่างๆ อย่างมาก และสามารถ
ด ารงความเป็นอสิระอยู่ไดน้านถงึ 417 ปี ตลอดระยะเวลาดงักล่าวได้ขยายอ านาจไปยงัดนิแดน
ใกลเ้คยีงไดอ้ย่างกวา้งขวาง  อย่างไรกด็ ีการแพร่กระจายการใชอ้กัษรไทยสมยัอยุธยากลบัพบ
ในบรเิวณจ ากดั คอืพบในบรเิวณภาคกลาง และภาคใต้ของไทยเป็นส่วนมาก โดยเฉพาะบรเิวณ
ใกล้เคยีงกบัศูนยก์ลางอ านาจ คอืจงัหวดัพระนครศรอียุธยา เช่น จารกึลานโลหะแผ่นต่างๆ ซึ่ง
พบทีว่ดัส่องคบ จงัหวดัชยันาท จารกึระฆงั วดัเชงิท่า และจารกึแผ่นไมบุ้ษบกธรรมาสน์ พบใน
พืน้ทีจ่งัหวดัลพบุร ีและจารกึอนัเนื่องดว้ยวดัป่าโมก พบในเขตจงัหวดัอ่างทอง เป็นต้น กบัส่วน
ภูมภิาคทีเ่ป็นหวัเมอืง มผีูป้กครองที่มกัส่งไปจากส่วนกลาง อนัไดแ้ก่ คาบสมุทรภาคใต้ ดงัพบ
จารกึแผ่นทองทีป่ลยีอดพระบรมธาตุเจดยีน์ครศรธีรรมราชจ านวนมาก และเอกสารเกี่ยวกบัการ
กลัปนาและแผนทีข่องจงัหวดัพทัลุง เป็นต้น ส่วนดนิแดนอื่นๆ ที่แมอ้ยู่ใต้อ านาจของอยุธยาแต่
ยงัคงมผีู้ปกครองเป็นคนท้องถิ่นมกัยงัคงใช้ตวัอกัษรท้องถิ่นที่เคยใช้อยู่เดิม เช่น ล้านนาใช้
อกัษรฝักขามและอกัษรธรรมลา้นนา ลา้นชา้งใชอ้กัษรไทยน้อยและอกัษรธรรมอสีานหรอือกัษร
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ธรรมลาว และอาณาจกัรขอมใช้อกัษรขอม เป็นต้น  ดงันัน้ จงึอาจสรุปได้ว่า ปัจจยัที่ส าคญัต่อ
การแพรก่ระจายการใชอ้กัษรไทยสมยัอยธุยา คอื ความใกลช้ดิกบัศูนยอ์ านาจที่กรงุศรอียธุยา 

ทัง้นี้ ในกรณทีีพ่บเอกสารทีใ่ชอ้กัษรไทยสมยัอยธุยาในประเทศทีอ่ยู่ห่างไกลออกไป 
โดยเฉพาะประเทศในทวปียโุรป เป็นกรณทีีต่้องอธบิายแยกจากกนั เพราะกรณีนี้ไม่ไดเ้กี่ยวขอ้ง
กบัการแพร่กระจายการใช้อกัษรไทยสมยัอยุธยา หากแต่เป็นการน าเอกสารไทยสมยัอยุธยาทีม่ ี
อยูแ่ลว้กลบัออกไปยงัประเทศของตน หรอืเป็นเอกสารไทยทีส่่งไปยงัประเทศเหล่านัน้ ซึง่เกี่ยวขอ้ง 
กับความสัมพันธ์ทางการค้าและการเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตระหว่างกัน อันเกิดขึ้น
เรื่อยมาตัง้แต่อาณาจกัรอยุธยาได้เริ่มมคีวามสมัพนัธ์ทางการทูตกับชาวยุโรปชาติแรก คือ 
โปรตุเกส เมื่อ พ.ศ. 2054 ในสมยัสมเดจ็พระรามาธบิดทีี ่2 (ครองราชย ์พ.ศ. 2034 – 2072)17  
ประเทศทีพ่บว่าไดเ้กบ็รกัษาเอกสารไทยสมยัอยุธยาไวม้ากทีสุ่ด  คอื  ฝรัง่เศส  ซึง่เป็นชาตทิี่มี
ความสมัพนัธ์ทางการทูตที่ใกล้ชดิเป็นอย่างมากในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช  การพบ
เอกสารไทยสมยัอยุธยาจ านวนมากที่ฝรัง่เศส คงเกิดจากความสนใจเอกสารไทย อนัเป็นผล 
จากความต้องการศึกษาวฒันธรรมของไทย ที่ถือเป็นของแปลกใหม่และมเีสน่ห์ส าหรบัชาติ
ตะวนัตก18 

อกีกรณีหนึ่งที่น่าสนใจ คอื การพบจารกึอกัษรไทยสมยัอยุธยาในประเทศกมัพูชา 
หรอือาณาจกัรขอมโบราณในอดตี ซึ่งได้กล่าวไปขา้งต้นแล้วว่ามอีกัษรใช้เป็นของตนเอง โดย
พบอกัษรไทยในจารกึพระราชมุนี (จารกึหลกัที่ 314 ในหนังสอืประชุมศลิาจารกึ ภาคที ่7 หรอื
จารกึ K 1006 ในหนงัสอืประชุมจารกึกมัพูชา)  และในประเทศเมยีนมา ซึง่ในอดตีกไ็ม่ไดต้กอยู่
ใต้อ านาจของอยุธยาแต่อย่างใด กบัทัง้มอีกัษรพม่าใช้เป็นของตนเองเช่นกนั แต่ได้พบจารกึที่
เจดยีพ์ระธาตุเมาะเตาหรอืมเุตา เมอืงหงสาวด ี(จารกึหลกัที ่309 ในหนังสอืประชุมศลิาจารกึ ภาค
ที่ 7)  กรณีนี้ไม่สามารถอธบิายว่าเป็นการแพร่กระจายการใช้อกัษรไทยสมยัอยุธยาได้ เช่นกนั 
เพราะในประเทศทัง้สองมรีายงานการพบจารกึอกัษรไทยสมยัอยุธยาเพยีงประเทศละหนึ่งหลกั
เท่านัน้ ซึง่แสดงถงึการใชท้ีไ่ม่แพร่หลาย และเมื่อพจิารณาเนื้อหาในจารกึแลว้จะพบว่าเป็นเรื่อง
เกี่ยวกบัการศาสนาในลกัษณะของการสรา้งกุศลกรรมทัง้สิน้ กอปรกบัเมื่อดถูงึสถานที่พบแล้ว 
กล่าวคอื จารกึพระราชมุนี พบทีพ่นมกุเลน และจารกึที่เจดยีพ์ระธาตุมุเตา พบทีพ่ระธาตุมุเตา  
ก็จะเหน็ได้อย่างชดัเจนว่าล้วนแต่เป็นสถานที่ศกัดิส์ทิธิ ์ดงันัน้ กรณีที่พบจารกึอกัษรไทยสมยั
อยธุยาในประเทศกมัพชูาและเมยีนมานัน้ สามารถอธบิายไดว้่าเกี่ยวเนื่องกบัการท าบุญของชาว
ไทยสมยัอยธุยา ทีไ่ดเ้ดนิทางไปแสวงบุญสกัการะปชูนียสถานอนัศกัดิส์ทิธิใ์นดนิแดนเพื่อนบา้น 
หรอือาจเป็นการสรา้งบุญกุศลของกลุ่มชาวอยธุยาทีถู่กกวาดตอ้นไปอยูใ่นอาณาจกัรใกลเ้คยีง 

                                                           
17 ปรดี ีพศิภูมวิถิ,ี กระดานทองสองแผน่ดิน, 33-34. 
18 ดรูายละเอยีดใน ปรดี ีพศิภมูวิถิ,ี “ความสนใจเอกสารไทยของชาวฝรัง่เศสในรชัสมยัสมเดจ็

พระนารายณ์มหาราช,” ใน จากบางเจา้พระยาสู่ปารีส (กรุงเทพฯ: มตชิน, 2551), 13-25. 
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อกีกรณีหนึ่งที่ส าคญัในประเดน็การแพร่กระจายการใช้ คอื การแพร่กระจายที่เกดิ 
ขึน้หลงัสมยัอยุธยา ที่เป็นไปในลกัษณะการสบืทอดการใช้อกัษรไทยสมยัอยุธยาไปสู่ราชธานี
แห่งใหม่ของอาณาจกัรคนไทยลุ่มแม่น ้าเจา้พระยาที่กรุงธนบุรแีละกรุงรตันโกสนิทรต์ามล าดบั 
เนื่องจากราชธานีแห่งใหม่ล้วนสถาปนาขึน้โดยกลุ่มคนจากสมยัอยุธยา และกลุ่มคนทีอ่ยู่อาศยั  
ก็คอืคนจากสมยัอยุธยาทัง้สิ้น ดงันัน้ ผลการศึกษาอกัษรไทยช่วงเปลี่ยนผ่านจากสมยัอยุธยา
ไปสู่สมยัรตันโกสนิทรจ์งึพบว่ารูปอกัษรไม่มคีวามแตกต่างกนั19 โดยอกัษรชนิดต่างๆ ที่มใีชใ้น
สมยัอยธุยา มอีกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา อกัษรไทยยอ่ และอกัษรขอมอยธุยา เป็นต้น ต่างก็
ได้ใช้สบืต่อมาในสมยัรตันโกสนิทรท์ัง้สิ้น  อนึ่ง อกัษรไทยย่อที่เกิดขึ้นในราชส านักช่วงปลาย
สมยัอยธุยาน้ี ไดใ้ชใ้นราชส านกัต่อมาในสมยัรตันโกสนิทรด์ว้ย เช่น ขอ้ความในเหรยีญกษาปณ์
สมยัพระบาทสมเดจ็พระจอมเกล้าเจา้อยู่หวั (ดูภาพที่ 5) และใช้เรื่อยมาอย่างน้อยจนถึงสมยั
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ดังปรากฏอักษรไทยย่อในจารึกเรื่องการสร้าง
โรงพยาบาลปัจญจมาธริาชอุทศิ จงัหวดัพระนครศรอียธุยา พ.ศ. 2455 (ดภูาพที ่6)  

 

 
 
ภาพที ่5 เหรยีญกษาปณ์สมยัรชักาลที ่4 มขีอ้ความอกัษรไทยยอ่ว่า “กรงุสยาม” 
ทีม่า: ฉววีรรณ วริยิะบุศย,์ เหรียญกษาปณ์ในประเทศไทย (กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร, 2517), 67. 

 
โดยสรุปแล้ว การแพร่กระจายการใช้อกัษรไทยสมยัอยุธยาอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้าง

จ ากดั โดยขึน้อยู่กบัปัจจยัส าคญั คอื ความใกลช้ดิกบัศูนย์กลางอ านาจที่กรุงศรอียุธยา จงึท าให้
หลักฐานที่บนัทึกด้วยอักษรไทยสมยัอยุธยาพบมากที่สุดบรเิวณภาคกลางและภาคใต้ของ
ประเทศไทย โดยเฉพาะในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา ซึง่เป็นราชธานีของอาณาจกัรอยุธยา และ

                                                           
19 คนึงนิจ จนัทร์กระวี, “ลกัษณะอกัษรและอกัขรวิธไีทยในพุทธศตวรรษที่ 24 ตอนต้น.” 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคด ี
มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2533), 122. 
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จงัหวดัที่อยู่โดยรอบ เช่น อ่างทอง ลพบุร ีและชยันาท เป็นต้น ส่วนการพบเอกสารไทยสมยั
อยุธยาในบางประเทศของทวีปยุโรปไม่เกี่ยวข้องกับการแพร่กระจายการใช้อักษรไทยสมยั
อยุธยา แต่เกี่ยวกบัความสมัพนัธร์ะหว่างอาณาจกัรอยุธยากบัประเทศเหล่านัน้ ขณะทีอ่กีกรณี
หนึ่ง คอื การพบจารกึอกัษรไทยสมยัอยุธยาทีปู่ชนียสถานอนัศกัดิส์ทิธิใ์นประเทศกมัพูชาและ
เมยีนมารน์ัน้ ก็ไม่ถอืเป็นการแพร่กระจายการใช้อกัษรไทยสมยัอยุธยาเช่นกนั แต่เป็นจารกึที่
เกดิขึน้เนื่องด้วยการสรา้งบุญกุศลในสถานที่ดงักล่าวโดยคนไทยสมยัอยุธยา ทัง้นี้ อกัษรไทย
สมยัอยธุยายงัไดร้บัสบืทอดน ามาใชใ้นราชธานีแห่งใหม ่คอื กรงุธนบุรแีละกรงุรตันโกสนิทรด์ว้ย 

 

 
 
ภาพที ่6 จารกึเรือ่งการสรา้งโรงพยาบาลปัจญจมาธริาชอุทศิ พ.ศ. 2455 ดา้นที ่1 
ที่มา: หนังสือท่ีระลึก 100 ปี โรงพยาบาลปัญจมาธิราชอุทิศ (พุทธศกัราช 2455-2555) 
พระนครศรอียธุยา: บรษิทั เทยีนวฒันา พริน้ทต์ิง้ จ ากดั, 2555), 44. 
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พฒันาการของอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา 
อกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาเป็นอกัษรที่พฒันามาจากอกัษรไทยสุโขทยัดงัได้

กล่าวมาแล้วขา้งต้น ในการวจิยัครัง้นี้ใช้หลกัฐานทีม่ศีกัราชทัง้สิ้น 46 รายการ หลกัฐานทีเ่ก่า
ที่สุด คอื จารกึแผ่นดบีุก วดัมหาธาตุ พ.ศ. 1917 และหลกัฐานที่มอีายุหลงัที่สุด คอื จารกึ
พลบัพลาจตุัรมขุ พ.ศ. 2301 โดยในการวจิยัครัง้นี้ไดแ้บ่งอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดาออกเป็น 
5 ยุค ตามลกัษณะลายมอืร่วมที่ต่างกนัในแต่ละช่วงเวลา เช่น ขนาดของตวัอกัษร และความ
เอยีงของตวัอกัษร ดงันี้ 

ระยะที่หนึ่ง ช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 พบหลกัฐานที่มศีกัราชทัง้สิ้น 5 รายการ 
หลกัฐานทีเ่ก่าทีสุ่ด คอื จารกึแผ่นดบีุก วดัมหาธาตุ พ.ศ. 1917 และหลกัฐานทีม่อีายุหลงัทีสุ่ด 
คอื จารกึวดัส่องคบ 3 (ชน. 4) พ.ศ. 1976 (ดูรายชื่อในภาคผนวก จ)  ในระยะนี้รปูอกัษรส่วน
ใหญ่ยงัคงใกลเ้คยีงกบัอกัษรไทยสุโขทยั สณัฐานอกัษรค่อนขา้งใหญ่และกวา้ง   

ระยะทีส่อง ช่วงพุทธศตวรรษที ่21 หลกัฐานทีม่ศีกัราชทัง้สิน้ 5 รายการ หลกัฐานที่
เก่าทีสุ่ด คอื จารกึวดัต าหนัก พ.ศ. 2023 และหลกัฐานทีม่อีายุหลงัทีสุ่ด คอื จารกึวดัพระเสดจ็ 
พ.ศ. 2068 (ดูรายชื่อในภาคผนวก จ)  ในระยะนี้รูปอกัษรเริม่เขยีนใหม้ขีนาดเลก็หรอืแคบลง
กว่าเดมิบา้ง   

ระยะทีส่าม ช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 หลกัฐานทีม่ศีกัราชทัง้สิน้ 8 รายการ หลกัฐาน 
ทีเ่ก่าทีสุ่ด คอื จารกึพระราชมุนี ประมาณ พ.ศ. 2126 และหลกัฐานทีม่อีายุหลงัที่สุด คอื จารกึ 
ปลยีอดพระบรมธาตุเจดยีน์ครศรธีรรมราช 4 (จ. 46) พ.ศ. 2192 (ดูรายชื่อในภาคผนวก จ)   
ในระยะนี้สณัฐานอกัษรจะแคบลงอกี และส่วนใหญ่จะเริม่เอยีงไปทางขวา  นอกจากนี้ ยงัเริม่พบ
หลกัฐานลายมอืหวดัในช่วงนี้ดว้ย 

ระยะทีส่ ี ่ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 จนถงึประมาณ พ.ศ. 2280 หลกัฐานทีม่ศีกัราช
ทัง้สิน้ 18 รายการ หลกัฐานทีเ่ก่าที่สุด คอื จารกึปลยีอดพระบรมธาตุเจดยีน์ครศรธีรรมราช  5 
(จ. 38) พ.ศ. 2211 และหลกัฐานทีม่อีายุหลงัทีสุ่ด คอื จารกึวดัเทพจนัทร ์พ.ศ. 2279 (ดูรายชื่อ
ในภาคผนวก จ)  ถอืเป็นระยะเปลีย่นผ่านทีส่ าคญั เนื่องจากรปูอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาจะ
เริม่เหมอืนรปูอกัษรปัจจุบนัขึน้มาก สณัฐานอกัษรในระยะนี้ยงัคงเอยีงไปทางขวา โดยเฉพาะใน
ลายมอืหวดั  

ระยะทีห่า้ ช่วงประมาณ พ.ศ. 2281 จนถงึสิน้สมยัอยุธยา หลกัฐานทีม่ศีกัราชทัง้สิน้ 
9 รายการ หลกัฐานทีเ่ก่าทีสุ่ด คอื จารกึปลยีอดพระบรมธาตุเจดยีน์ครศรธีรรมราช 13 (จ. 44) 
และค าฉันท์สรรเสรญิพระเกยีรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290 ส่วน
หลกัฐานทีม่อีายุหลงัที่สุด คอื จารกึพลบัพลาจตุัรมุข พ .ศ. 2301 (ดูรายชื่อในภาคผนวก จ)    
ระยะนี้เป็นช่วงที่รปูอกัษรพฒันาจนเหมอืนหรอืใกล้เคยีงกบัรปูอกัษรปัจจุบนัมากโดยเฉพาะใน
หลกัฐานทีเ่ป็นเอกสารตวัเขยีน โดยสณัฐานอกัษรกลบัมาตัง้ตรงหรอืเอยีงเพยีงเลก็น้อยเท่านัน้  
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รปูอกัษรทีพ่บแบ่งเป็นรปูพยญัชนะ 42 รปู ไดแ้ก่ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ญ ฎ ฏ 
ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ และ อ ไม่พบเพยีง ฌ กบั ฮ 
เท่านัน้  รปูพยญัชนะตวัเชงิ 16 รปู ไดแ้ก่ ค ง จ ญ ฐ ต ธ น ป ภ ม ย ร ล ว ส  รปูสระ 29 รปู 
ไดแ้ก่ สระอะ อา อ ิอ ีอ ึออื อุ อู เอะ เอ แอะ แอ เอยี เออื อวั โอะ โอ เอาะ ออ เออะ เออ อ า ใอ 
ไอ เอา ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ ไม่พบเพยีงสระเอยีะ เออืะ และอวัะ  รปูวรรณยุกต์ 2 รูป คอื ไมเ้อก และ
ไม้โท  รูปตัวเลขพบทัง้ 10 รูป คือ เลข ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐  และรูปเครื่องหมาย
ประกอบการเขยีนพบ 14 รปู ดงัรายละเอยีดพฒันาการรปูอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาทีจ่ะได้
กล่าวถงึต่อไปนี้ 
 
รปูพยญัชนะ 

รปูอกัษรทีพ่บแบ่งเป็นรปูพยญัชนะ 42 รปู ไดแ้ก่ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ญ ฎ ฏ 
ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ และ อ ไม่พบเพยีง ฌ กบั ฮ 
ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

พยญัชนะ ก  ระยะทีห่นึ่ง รปูอกัษรประกอบดว้ยเสน้ในแนวตัง้ 3 เสน้ คอื เสน้หน้า 
เสน้กลาง และเสน้หลงั และเสน้แนวนอน 1 เสน้ คอื เสน้บน โดยการเขยีนเริม่จากลากเสน้กลาง
ลง จากนัน้ยกมอืหรอืลากเสน้กลางยอ้นกลบัทบัเสน้เดมิขึน้ไปเลก็น้อย แลว้จงึลากเสน้หน้าออก 
ไปทางซา้ยแลว้โคง้ขึน้ดา้นบนต่อกบัเสน้บนทีล่ากไปทางขวา จากนัน้จงึลากเสน้หลงัลงดา้นล่าง 

ระยะทีส่องจนถงึระยะทีส่ ี ่จ านวนเส้นอกัษรยงัคงเดมิ แต่เสน้หน้าจะเขยีนแยกออก
จากเสน้กลางในระดบัสงูขึน้ และสณัฐานอกัษรจะค่อยๆ แคบลง  

ระยะทีห่้า เกดิพฒันาการที่ส าคญัขึน้ คอื เส้นกลางได้หายไป รวมทัง้มกีารเปลี่ยน
ทศิทางการเขยีน กล่าวคอื จากเดมิที่เริม่เขยีนจากเส้นกลางที่ลากลงแล้วจงึลากเส้นหน้าต่อ
ออกไป เป็นลากเสน้หน้าเพยีงเสน้เดยีวขึน้ดา้นบน มหียกัทีป่ลายเสน้แทน จนมรีปูใกลเ้คยีงกบั
พยญัชนะ ก ในปัจจบุนัมาก ตวัอยา่งรปูอกัษร ก มดีงัต่อไปนี้  

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

 
       

อย.2/1917  
อย.77/1918 
ชน.4/1976 

กพ.2/2053 พระราชสาสน์/2159 
พระจอมเมอืง1/2164 

บุษบก/2225 
จดหมาย4/2237 
อย.7/2279 

ค าฉนัท/์2290  
อย.4/2298 
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พยญัชนะ ข ระยะทีห่นึ่ง ประกอบดว้ยเสน้อกัษร 5 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้บน เสน้
ทแยงจากทางซา้ยลงไปทางขวา เส้นหน้า และเสน้ล่าง โดยเริม่เขยีนจากหวัอกัษรเป็นเส้นโค้ง
คว ่าเลก็ๆ ลากจากขวาไปซา้ย ลากเสน้บนต่อออกไปทางขวา ต่อดว้ยเสน้ทแยงลากเป็นเสน้โคง้
หงายลงไปทางซา้ย ลากเส้นหน้าลงสัน้ๆ ต่อกบัเส้นล่างทีล่ากไปทางขวา ปลายหางตวดัขึน้ไป
บรรจบหรอืเกอืบบรรจบกบัเสน้ทแยง 

ระยะทีส่อง รปูอกัษรเขยีนใหแ้คบลง จงึเริม่มคีวามเปลีย่นแปลงต าแหน่งเสน้อกัษร 
โดยเสน้ทแยงเปลีย่นเป็นเสน้หน้า เสน้หน้ากลายเป็นเสน้ล่าง เสน้ล่างเปลีย่นเป็นเสน้หลงั 

ระยะที่สาม เส้นอกัษรลดลง โดยเส้นบนเริม่หายไป กลายเป็นหวัอกัษรที่เป็นเส้น
โค้งคว ่า ต้นเส้นขมวดเป็นเข้า และสณัฐานอกัษรเริม่เปลี่ยนมาอยู่ในแกนตัง้ โดยยงัเอียงไป
ทางขวาเลก็น้อย โดยจะตัง้ตรงหรอืเกอืบตัง้ตรงจนเสน้หน้าและหลงัขนานกนัในระยะสุดทา้ย 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

       
อย.2/1917  
อย.77/1918 

กพ.2/2053 
สท.12/2068 

พระราชสาสน์/2159 
ศุภอกัษร/2164 

จดหมาย4/2237 
อย.7/2279 

ค าฉนัท/์2290 
อย.5/2298 

 
พยญัชนะ ฃ รูปอกัษรเหมอืน ข แต่มหียกัเพิม่ โดยในระยะที่หนึ่งหยกัยงัมกัอยู่ที่

ส่วนต่อระหว่างเสน้บนกบัเสน้ทแยง แต่กพ็บแบบทีอ่ยูก่ลางเสน้หวัอกัษรดว้ย ส่วนระยะทีส่องถงึ
หา้หวัอกัษรจะอยู่ทีก่ลางเสน้หวัอกัษรโดยตลอด พฒันาการของ ฃ จงึเหมอืนกบั ข ดงัตวัอย่าง
ต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

       
อย.77/1918 
ชน.6/1956 

กพ.2/2053 
 

พระราชสาสน์/2159 
ศุภอกัษร/2164 

บนัทกึ/2228 อย.5/2298 
ภาค ตวอ./2298 
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พยญัชนะ ค ระยะทีห่นึ่ง ประกอบดว้ย 6 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้กลางแนวตัง้ เสน้
ล่าง เสน้หน้า เสน้บน และเสน้หลงั โดยเริม่จากหวัอกัษรเป็นเสน้แนวนอนสัน้ๆ หรอืวงโคง้เลก็ๆ 
ลากจากขวาไปซา้ย ลากเสน้กลางลง ลากเสน้ล่างไปทางซา้ยสัน้ๆ แลว้ลากเสน้หน้าขึน้ จากนัน้
ลากเสน้บนไปทางขวา แลว้จงึลากเสน้หลงัลงดา้นล่าง  ในช่วงปลายระยะทีห่นึ่งนี้เองทีเ่ส้นล่าง
ไดเ้ริม่หายไป โดยเขยีนเสน้กลางต่อกบัเสน้หน้าเป็นมุมแหลมหรอืโคง้แคบๆ แทน 

ระยะทีส่องถงึระยะทีห่า้ไมม่กีารเพิม่ลดเสน้อกัษร แต่มคีวามเปลีย่นแปลงในลายมอื
ทีเ่ขยีนใหแ้คบลงเรือ่ยๆ ท าใหเ้สน้หน้ามกัเขยีนทบัเสน้กลางสูงขึน้ไปเรือ่ยๆ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้   

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

        
อย.77/1918 
อย.2/1917           
ชน.4/1976     

สท.12/2068 
 

ศุภอกัษร/2164 
พระจอมเมอืง1/2164 

ระฆงั จนัทรเกษม/2220 
บุษบก/2225 

ค าฉนัท/์2290 
ภาคโบฯ2/2298 

 
พยญัชนะ ฅ มพีฒันาการเหมอืนกบัรูปพยญัชนะ ค แต่มหียกัที่กลางเส้นบน ดงั

ตวัอยา่งต่อไปนี้   
 

ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

   -   
ชน.6/1956 กพ.2/2053 

 
- พงศาวดาร/2223 

ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 
ต าราชา้ง/2291 

 
พยญัชนะ ฆ พบครัง้แรกในระยะที่สอง รูปอกัษรคลา้ยกบัรูปในปัจจุบนั ประกอบ 

ดว้ย 6 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้หน้า ขมวดหน้า เสน้ล่าง ขมวดหลงั และเสน้หลงั โดยเริม่เขยีน
จากหวัอกัษรซึง่เป็นโคง้ลากจากซา้ยไปขวามหียกักลาง ต่อกบัเสน้หน้าลากลงดา้นล่าง จากนัน้
ขมวดหน้าในลกัษณะเสน้ทีล่ากทบักนักลบัไปต่อกบัเสน้ล่าง ขมวดหลงัในลกัษณะเดยีวกบัขมวด
หน้าอีกทีหนึ่งแล้วลากเส้นหลังขึ้นไป  รูปที่มีทัง้ขมวดหน้าและหลังนี้ เป็นรูปที่เหมือนกับ
อกัษรไทยสุโขทยั 
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ระยะที่สาม มพีฒันาการของรูปอกัษรเกิดขึ้น คอื ขมวดหลงัหายไป เหลอืเพียง
ขมวดหน้า และคงลกัษณะเช่นนี้ไม่เปลี่ยนแปลงไปตลอดสมัยอยุธยาเรื่อยมาจนปัจจุบนั ดงั
ตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

-     
- สท.43/2057 

สท.12/2068 
พระราชสาสน์/

2159 
บนัทกึ/2228 ภาค ตวอ./2298 

 
พยญัชนะ ง ในระยะแรกพบรปูอกัษร 2 แบบ  แบบแรก ประกอบดว้ย 3 ส่วน คอื 

หวัอกัษร เสน้บน เสน้หลงั และเสน้ล่าง เริม่เขยีนจากหวัอกัษรเป็นเสน้ตรงสัน้ๆ ลากเสน้บนไป
ทางขวา จากนัน้ลากเสน้หลงัลงดา้นล่าง แลว้หกัมุมลากเสน้ล่างไปทางซา้ยสัน้ๆ  กบัแบบทีส่อง 
ซึง่เป็นรูปที่พฒันามาจากแบบแรก คอื เสน้บนได้หายไป โดยเขยีนหวัอกัษรเป็นเส้นโคง้ขมวด
เข้าด้านในหรอืขมวดเป็นวงแทน ซึ่งทัง้สองรูปนี้จะพบร่วมกันไปจนระยะที่สาม  นอกจากนี้ 
เฉพาะในระยะแรกจะพบการเขยีนเสน้หลงัหกัมุมแลว้ลากเฉียงต่อลงไปทางซา้ย 

ส่วนการเปลี่ยนแปลงที่พอมองเห็นได้อีกประการหนึ่ง คือ ตัง้แต่ระยะที่สาม หวั
อกัษรจะเริม่ขมวดเป็นวง และเสน้ล่างจะเริม่งอเฉียงขึน้ไปทางซา้ยมากขึน้ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

     
อย.77/1918 
นม.78/1974 
ชน.4/1976 

กพ.2/2053 
สท.12/2068 

ศุภอกัษร/2164 
พระจอมเมอืง1/2164 

พล.4/2225 
อท.7/2271 

ภาค ตวอ./2298 

 
พยญัชนะ จ ระยะทีห่นึ่ง ประกอบดว้ย 5 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้หน้า เสน้ล่าง เสน้

หลงั และเสน้บน เริม่เขยีนจากหวัอกัษรเป็นเสน้ตรงสัน้ๆ หรอืโคง้คว ่าจากซา้ยไปขวา ลากเส้น
หน้าต่อลงมาดา้นล่างใหป้ลายเฉียงไปทางซ้ายเลก็น้อย จากนัน้ลากเสน้หลงัต่อไปทางขวา หกั
มมุลากเสน้หลงัขึน้ไปดา้นบน แลว้โคง้ไปทางซา้ยเป็นเสน้บน 
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ระยะที่สอง มพีฒันาการเกดิขึน้ คอื เสน้ล่างหายไป กลายเป็นส่วนต้นของเสน้หลงั 
โดยเขยีนทบัไปกบัปลายเสน้หน้าทีเ่ขยีนโคง้ไปทางซา้ย 

ระยะที่สามถึงห้า สัณฐานอักษรตัง้ตรงมากขึ้น แต่จ านวนเส้นอักษรไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง  ทัง้นี้ ในช่วงระยะที่สี่พบการเขยีนรูปพยญัชนะ จ ที่ได้รบัอทิธพิลจากอกัษรไทย
ยอ่ซึง่มเีสน้ล่างเหมอืนในระยะทีห่นึ่งดว้ย ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

         
อย.2/1917 
นม.78/1974    

พจ.2/2023    K 1006/2126 
ศุภอกัษร/2164 

พระจอมเมอืง2/2164 

ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 
บนัทกึ/2228 

อย.8/2301 

 
พยญัชนะ ฉ ในระยะทีห่นึ่งถงึสาม รูปอกัษรประกอบดว้ย 7 ส่วน หวัอกัษร เส้น

หน้า เสน้ล่าง ขมวดหลงั เสน้หลงั เสน้บน และเสน้หาง เริม่เขยีนจากหวัอกัษรเป็นเสน้ตรงสัน้ๆ 
หรอืเส้นโค้งคว ่าเลก็จากซา้ยไปขวาแล้วลากเส้นหน้าต่อลงมา จากนัน้ลากเส้นหลงัไปทางขวา 
ขมวดหลงัไปต่อกบัเส้นหลงัขึ้นไปด้านบน แล้วหกัมุมหรอืโค้งต่อกบัเส้นบนที่ลากไปทางซ้าย 
สุดทา้ยลากเสน้หางเฉียงขึน้ไปทางซา้ย อาจสัน้ยาวต่างกนัไป   

ในระยะทีส่ ี ่ปรากฏพฒันาการ คอื เสน้หางเริม่หายไป แต่กย็งัปรากฏรปูทีม่เีสน้หาง
รว่มดว้ยไปจนสิน้สมยัอยธุยา ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

       
อย.2/1917 

 
สท.12/2068 พระราชสาสน์/2159 

ระฆงั เชงิท่า/2190 
จดหมาย3/2237 
อท.7/2271 

ต าราชา้ง/2291 
อย.8/2301 

 
พยญัชนะ ช เป็นมคีวามเปลีย่นแปลงในลกัษณะเดยีวกบั ข โดยในระยะแรก มี

ส่วนประกอบ คอื หวัอกัษร เสน้บน เสน้ทแยง เสน้หน้า เสน้ล่าง และเสน้หาง รวมทัง้สิน้ 6 ส่วน 
วธิกีารเขยีนเหมอืน ข เพยีงแต่ลากเสน้หางต่อจากปลายเสน้ลางทีต่วดัขึน้ไปหาเสน้ทแยง โดย
ลากเฉียงขึน้ไปทางขวา  ในระยะแรกนี้เริม่พบรปูทีเ่ขยีนไมม่เีสน้บนแลว้ โดยมาเขยีนหวัอกัษร
ใหเ้ป็นเสน้โคง้คว ่าขนาดใหญ่ ทีต่อนตน้ขมวดเป็นเสน้โคง้หงายเลก็ๆ  
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ในระยะทีส่อง เสน้ต่างๆ ไดเ้ปลีย่นต าแหน่ง เนื่องจากสณัฐานอกัษรเริม่เอยีงก่อนที่
จะเริม่ปรบัไปอยูใ่นแกนตัง้ โดยเสน้ทแยงกลายเป็นเสน้หน้า เสน้หน้ากลายเป็นเสน้ล่าง และเสน้
ล่างกลายเป็นเสน้หลงั 

รูปอักษร ช เริม่เห็นเค้าที่เปลี่ยนมาอยู่ในแนวตัง้ในระยะที่สามเหมอืน ข แต่ยงั
ค่อนขา้งเอยีงไปทางขวา แต่หลงัจากนัน้จะค่อยๆ ตัง้ตรงมากขึน้ในระยะสุดทา้ย จนเสน้หน้าและ
เสน้หลงัดขูนานกนั ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

     
อย.2/1917 
ชน.4/1976 

สท.43/2057   พระราชสาสน์/2159 
พระจอมเมอืง1/2164 

ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 
บนัทกึ/2228 

ค าฉนัท/์2290 
อย.5/2298 

 
พยญัชนะ ซ มรีปูอกัษรและพฒันาการเหมอืนพยญัชนะ ช แต่มหียกัตรงกลางทีห่วั

อกัษร การเปลี่ยนแปลงต าแหน่งเส้นต่างๆ สอดคล้องกนัไปกบั ช เว้นแต่ในระยะที่หนึ่งซึ่งพบ
ตวัอยา่งเฉพาะรปูอกัษรทีเ่ปลีย่นแปลงไปบา้งแลว้ คอื หวัอกัษรและเสน้บนเปลีย่นเป็นหวัอกัษร
ขนาดใหญ่ที่มหียกักลาง และต าแหน่งเส้นต่างๆ ปรบัไปเหมอืน ช ในระยะที่สอง ดงัตวัอย่าง
ต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

     
อย.77/1918 

 
สท.12/2068 ศุภอกัษร/2164 

พระจอมเมอืง1/2164 
ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 

อท.1/2271 
ค าฉนัท/์2290 
อย.8/2301 

 
พยญัชนะ ฌ ไม่พบในข้อมูลที่ใช้ในการวจิยั แต่ปรากฏในบนัทกึของลาลูแบร ์

ประมาณ พ.ศ. 2230 จงึได้ยกมาประกอบเป็นตวัอย่างแทน รปูอกัษรไม่ต่างจากปัจจุบนั คอื
ประกอบดว้ย 7 ส่วน ไดแ้ก่ หวัอกัษร เสน้หน้า เสน้บน เสน้กลางแนวตัง้ ขมวดกลาง เสน้ล่าง 
และเส้นหลงั เริม่เขยีนจากหวัอกัษรเป็นวงกลม เขยีนเส้นหน้าต่อขึน้ไปด้านบนมหียกัที่ปลาย
เส้น จากนัน้ลากเส้นบนไปทางขวาโค้งลงมาเป็นเสน้กลาง ขมวดกลางไปเป็นเส้นล่าง แล้วหกั
มมุลากเสน้หลงัขึน้ไปดา้นบน ดงัอยา่งต่อไปนี้ 
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ระยะท่ีส่ี 

 
ลาลแูบร/์2230 

 
พยญัชนะ ญ เป็นรปูพยญัชนะทีเ่ปลีย่นแปลงจ านวนส่วนประกอบรปูอกัษรตลอด

สมยัอยุธยา โดยม ี7 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้หน้า เสน้บน เส้นกลางแนวตัง้ เส้นล่าง เส้นหลงั 
และส่วนเชงิ เริม่เขยีนจากหวัอกัษรซึ่งอาจเป็นโค้งหงายหรอืจากขวาไปซ้าย หรอืเป็นวงกลม
เต็มวง ลากเส้นหน้าขึ้นไปด้านบนต่อกบัเส้นบนที่ลากไปทางขวา โดยในระยะแรกพบบางรูป
เขยีนหยกักลางเส้นด้วย จากนัน้ลากเสน้กลางลงดา้นบนโดยปลายเส้นโค้งไปทางซ้ายเลก็น้อย 
จากนัน้ลากเส้นล่างไปทางขวาแล้วลากเส้นหลงัต่อขึน้ไปด้านบน สุดท้ายจงึเขยีนส่วนเชงิเป็น
เสน้โคง้เริม่จากทางขวาใตเ้สน้ล่างไปทางซา้ย 

รปูอกัษรอาจต่างกนัไปตามลายมอืในบางส่วน เช่น เส้นหน้าเริม่มหียกัในระยะที่สี ่
และเส้นส่วนเชงิในระยะที่สองมกีารขมวดเป็นวงที่ตอนต้น แต่ระยะที่สามเป็นต้นไปจะขมวดที่
ปลาย และส่วนเชงิในระยะสุดทา้ยจะมขีนาดเลก็  ทัง้นี้ ส่วนเชงิในสมยัอยุธยามทีศิทางการเขยีน
จากขวาไปซา้ย ตรงขา้มกบัปัจจบุนัทีเ่ขยีนจากซา้ยไปขวา ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

     
อย.2/1917 
อย.77/1918 

สท.12/2068 ศุภอกัษร/2164 จดหมาย3/2237 
อท.1/2271 

ค าฉนัท/์2290 
อย.8/2301 

 
พยญัชนะ ฎ พบใชน้้อยในสมยัอยุธยา พบครัง้แรกในระยะทีส่าม ประกอบดว้ย 4 

ส่วน คือ หัวอักษร เส้นบน เส้นหลงั และเส้นล่าง เริม่เขยีนจากหัวอักษรขมวดเป็นวงกลม 
ลากเส้นบนต่อไปทางขวา ปลายเส้นเฉียงขึน้เลก็น้อย จากนัน้ลากเส้นหลงัทบัปลายเส้นบนที่
เฉียงขึน้ยาวเลยเสน้บรรทดัลงดา้นล่าง แลว้ลากเสน้ล่างไปทางซา้ยก่อนตวดัหางกลบัมาทางขวา
เหนือเสน้ล่าง 

ระยะที่สี่ มพีฒันาเกดิขึ้น คอื มเีส้นบนเพิม่ ทัง้นี้เนื่องจากเส้นบนตัง้ขึ้นกลายเป็น
เส้นหน้ามหียกัที่ปลายเสน้ จงึต้องเพิม่เส้นหลงัเขา้มาเชื่อมเส้นหน้ากบัเส้นหลงั รูปอกัษรที่อยู่
เหนือบรรทดัจงึเหมอืน ภ  ส่วนหางอกัษรยงัคงตวดักลบัไปทางขวาเช่นเดมิ 
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ระยะสุดทา้ย เกดิขมวดทีป่ลายเส้นล่างต่อกบัหางทีล่ากไปทางขวา แทนทีก่ารตวดั
โคง้กลบัไปธรรมดาแบบเดมิ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

- -    
- - พระราชสาสน์/2159 จดหมาย4/2237 

อย.7/2279 
ค าฉนัท/์2290 
อย.8/2301 

 
พยญัชนะ ฏ พบในหลกัฐานทีใ่ช้อกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาเพยีงชิน้เดยีว คอื 

ค าฉันทส์รรเสรญิพระพุทธเจา้ปราสาททอง พ.ศ. 2290  มรีปูเหมอืน ฎ ในระยะสุดทา้ย แต่เสน้
ล่างมหียกักลาง ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีห้า 

 
ค าฉนัท/์2290 

 
พยญัชนะ ฐ พบใชน้้อยมากในสมยัอยุธยา พบครัง้แรกในระยะที่สาม ในเอกสาร

เรื่องพระพุทธเยสู มเีพยีงรูปอกัษรส่วนบนเท่านัน้ ลกัษณะคล้ายรูปพยญัชนะ จ รุ่นที่ยงัมเีส้น
ล่าง แต่เขยีนขมวดทีป่ลายเสน้หลงัลากหางออกไปทางขวาเหมอืน ฬ โดยไมม่เีสน้บน  

ระยะทีส่ ี ่ยงัพบเฉพาะรปูอกัษรส่วนบน แต่มพีฒันาการ คอื เสน้ล่างเริม่หายไป และ
เปลีย่นวธิ๊เขยีนจากขมวดปลายเสน้หลงั กลายเป็นเขยีนเสน้ 3 เสน้ คอื เสน้กลางแนวนอน เสน้
บน และเสน้หางแทน 

ระยะที่ห้า มพีฒันาการเกิดขึ้น คอื มสี่วนเชิงเพิม่ขึ้น ลกัษณะเหมอืนส่วนใต้เส้น
บรรทดัของ ฏ แต่มขีมวดส่วนต้นเป็นวง ทัง้นี้ยงัพบร่วมกบัรูปที่ไม่มสี่วนเชิงด้วย  ทัง้นี้ ใน
เอกสารเรื่องพระพุทธเยสู ได้พบรูป ฐ ส่วนบนใช้ร่วมกบัเชงิ ฐ จนเหมอืนรูป ฐ ที่มทีัง้ส่วนบน
และส่วนล่าง แต่เมือ่พจิารณาว่าในค าเดยีวกนันัน้สามารถใช ้ถ แทนรปู ฐ ส่วนบนได ้กบัทัง้เมื่อ
พจิารณาจากรูปอกัษรในระยะที่สี่ซึ่งยงัไม่ปรากฏส่วนเชงิแล้ว จงึสนันิษฐานว่า ฐ ในเรื่องพระ
พุทธเยส ูประกอบดว้ยรปูพยญัชนะ ฐ แบบทีม่เีฉพาะส่วนบน กบัเชงิ ฐ ขอมไทย  
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ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

- -    
- - พระพุทธเยส ู กลัปนา/2241 

อท.1/2271 
ค าฉนัท/์2290 
ภาคโบฯ1/2298 

 
พยญัชนะ ฑ ลกัษณะเหมอืนรปูพยญัชนะ ท มหียกัทีห่วัอกัษร พบน้อยเหมอืนกบั

พยญัชนะวรรค ฏ ตวัอื่นๆ โดยพบครัง้แรกในจารกึภาพจติรกรรมฝาผนงั วดัเกาะแกว้สุทธาราม 
พ.ศ. 2277 ซึง่เป็นปลายระยะทีส่ ีแ่ลว้ รปูอกัษรในระยะนี้ประกอบดว้ย 5 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้
หน้า เสน้กลางแนวตัง้ เสน้บน และเสน้หลงั เริม่เขยีนจากหวัอกัษรขมวดเป็นวงแลว้ลากโคง้ไป
ทางขวา มหียกักลาง ลากเสน้หน้าต่อลงไปดา้นล่าง ลากเสน้กลางทบัขึน้ไปเลก็น้อยแลว้เฉียงขึน้
ไปทางขวาต่อกบัเสน้บนทีล่ากไปทางขวา จากนัน้จงึลากเสน้หลงัลงดา้นล่าง 

ระยะที่ห้า รูปอกัษรมพีฒันาการ คอื เส้นบนหายไป เนื่องจากแนวโน้มการเขยีน
รปูอกัษรทีแ่คบลงเรือ่ยๆ แต่กย็งัพบรว่มกบัแบบทีม่เีสน้บน  

ทัง้นี้ มขี้อสงัเกตว่าไม่เคยพบตวัอย่างรูปอกัษร ฑ เลยตัง้แต่มอีกัษรไทยมา20 จน
พบรปูอกัษรไทยยอ่ในจารกึหลกัที ่115 พ.ศ. 2228 เป็นครัง้แรก ส่วนรปูอกัษรขอมไทยกเ็ริม่พบ
รปูตวัเต็มในช่วงต้นพุทธศตวรรษที ่2321 จงึอาจสนันิษฐานได้ว่า ฑ เป็นรูปอกัษรที่เพิง่เกดิขึน้
ใหมใ่นช่วงตน้พุทธศตวรรษที ่23 นี้เอง ตวัอยา่งรปูอกัษร ฑ มดีงันี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

- - -   
- - - จติรกรรม/2277 อย.5/2298 

ภาค ตวอ./2298 
 
 

                                                           
20 องิอร สุพนัธุ์วณิช, วิวฒันาการอกัษรและอกัขรวิธีไทย, พมิพค์รัง้ที่ 2 (กรุงเทพฯ: 

โครงการเผยแพร่ผลงานวชิาการ คณะอกัษรศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2550, 184. 
21 ก่องแกว้ วรีะประจกัษ์, “อกัษรขอมของไทย,” ใน สายธารแห่งความคิด 2, วุฒชิยั มลูศลิป์, 

บรรณาธกิาร (กรุงเทพฯ: กองทนุเพื่อวชิาการวรุณยพุา สนิทวงศฯ์, 2544), 333. 
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พยญัชนะ ฒ พบเพยีงครัง้เดยีวในจารกึภาควชิาโบราณคด ี1 พ.ศ. 2298  
มรีูปคล้ายปัจจุบนั ประกอบด้วย 7 ส่วน คอื หวัอกัษร เส้นหน้า เส้นบน เส้นกลางแนวตัง้ เส้น
ล่าง เส้นหลงั และขมวดกลาง เริม่เขยีนจากหวัอกัษรซึ่งขมวดเป็นวง ลากเส้นหน้าต่อขึ้นไป
ด้านบน ต่อด้วยเส้นบนที่ลากไปทางขวา มหียกักลาง จากนัน้ลากเส้นกลางลงด้านล่าง ขมวด
กลางไปต่อกบัเสน้ล่างทีล่ากไปทางขวา แลว้ลากเสน้หลงัขึน้ดา้นบน ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีห้า 

 
ภาคโบฯ1/2298 

 
พยญัชนะ ณ เป็นรปูอกัษรทีไ่มม่พีฒันาการตลอดสมยัอยธุยา ประกอบดว้ย 7 ส่วน 

คอื หวัอกัษร เสน้หน้า เสน้บน เสน้กลางแนวตัง้ เสน้ล่าง เสน้หลงั และขมวดหลงั เริม่เขยีนจาก
หวัอกัษรที่ขมวดเป็นวง หรอืเป็นวงโค้งหงาย ลากเส้นหน้าต่อขึน้ไปด้านบน ต่อด้วยเส้นบนที่
ลากไปทางขวา จากนัน้ลากเสน้กลางลงด้านล่าง ลากเสน้ล่างไปทางขวา แลว้ขมวดหลงัต่อกับ
เสน้หลงัทีล่ากขึน้ดา้นบน   

ทัง้นี้ มขี้อสงัเกตว่า มกัมกีารเขยีนขมวดผิดเส้นในหลกัฐานบางชิ้น โดยพบการ
ขมวดกลางแทนการขมวดหลงัจนดูเหมอืนรูปพยญัชนะ ฌ  และบางครัง้พบการขมวดทัง้ที่เส้น
กลางและเส้นหลงั ซึ่งคงเป็นเพราะลายมอืหวดัที่ท าให้เขยีนสลบักนัได้ง่าย  อนึ่ง หยักที่ปลาย
เสน้หน้านัน้เริม่ปรากฏในระยะทีส่ ี ่ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

-      
- กพ.2/2053 ศุภอกัษร/2164 

พระจอมเมอืง1/2164 
บนัทกึ/2228 
อท.7/2271 

ค าฉนัท/์2290 
อย.8/2301 

 
พยญัชนะ ด ระยะทีห่นึ่ง ประกอบดว้ย 6 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้กลางแนวตัง้ เสน้

ล่าง เส้นหน้า เสน้บน และเส้นหลงั เริม่เขยีนจากหวัอกัษรทีเ่ป็นเส้นตรงสัน้ๆ หรอืเสน้โค้งจาก
ซา้ยไปขวา ต่อกบัเสน้กลางทีล่ากลงดา้นล่าง จากนัน้ลากเสน้ล่างไปทางซา้ยสัน้ๆ แลว้ลากเส้น
หน้าขึน้ไปด้านบน โค้งลากเส้นบนไปทางขวา แล้วโค้งลากลงด้านล่างเป็นเส้นหลงั  ทัง้นี้ พบ
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รปูอกัษรทีไ่ม่มหีวัอกัษร โดยเขยีนเส้นกลางลากลงดา้นล่าง แล้วลากเส้นโค้งโดยรอบแทนเส้น
หน้า เสน้บน และเสน้หลงั 

ในช่วงปลายระยะทีห่นึ่ง เส้นล่างเริม่หายไป โดยเขยีนเส้นกลางกบัเสน้หน้าต่อกนั
เป็นมุมแหลมหรอืโค้งแคบๆ หลงัจากนัน้ไม่พบพฒันาการอกี แต่รูปอกัษรอาจต่างกนัไปตาม
ลกัษณะลายมอืทีน่ิยมในแต่ละช่วงเวลา โดยเฉพาะรอยต่อระหว่างเสน้กลางกบัเสน้หน้าทีจ่ะแคบ
ลงเรือ่ยๆ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

      
อย.2/1917 
นม.78/1974 
ชน.4/1976 

สท.12/2068 ศุภอกัษร/2164 
ระฆงั เชงิท่า/2190 

จดหมาย3/2237 ค าฉนัท/์2290 
อย.8/2301 

 
พยญัชนะ ต มพีฒันาการอย่างเดยีวกบัรปูพยญัชนะ ด ทีม่ลีกัษณะอย่างเดยีวกนั 

แต่รปูพยญัชนะ ต มหียกักลางทีเ่สน้บน ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
 

ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

      
อย.2/1917 
ชน.6/1956 
นม.78/1974 

สท.12/2068 ศุภอกัษร/2164 
ระฆงั เชงิท่า/2190 

จดหมาย3/2237 
ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 
จดหมาย4/2237 

อย.5/2298 

 
พยญัชนะ ถ เป็นรปูอกัษรทีไ่ม่มพีฒันาการตลอดสมยัอยุธยา ประกอบดว้ย 4 ส่วน 

คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นบน และเส้นหลัง เริ่มจากเขียนหัวอักษรเป็นเส้นโค้งหงายใน
ระยะแรกหรอืขมวดเป็นวงในระยะหลงั จากนัน้ลากเส้นหน้าต่อขึ้นไปด้านบน ลากเส้นบนไป
ทางขวา แลว้ลากเสน้หลงัลงดา้นล่าง  

อนึ่ง หยักที่เส้นหน้านั ้นเริ่มพบตัง้แต่ในระยะแรก แต่พบไม่สม ่าเสมอ ต่อมา
รปูอกัษรทีพ่บในระยะทีส่องถงึหา้ต่างมหียกัทีเ่สน้หน้าโดยตลอด ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
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ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

     
อย.2/1917 สท.12/2068 ศุภอกัษร/2164 

พระจอมเมอืง1/2164 
พงศาวดาร/2223 

พล.4/2225 
อท.7/2271 

อย.4/2298 

 
พยญัชนะ ท ระยะทีห่นึ่งและสอง ประกอบดว้ย 6 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้หน้า เสน้

ล่าง เสน้กลางแนวตัง้ เสน้บน และเสน้หลงั เริม่เขยีนจากหวัอกัษรทีเ่ป็นเสน้โคง้คว ่าจากซา้ยไป
ขวา ลากเสน้หน้าต่อลงมาดา้นล่าง ลากเสน้ล่างไปทางขวาเลก็น้อย จากนัน้ลากเสน้กลางขึน้
ดา้นบน ลากเสน้บนต่อไปทางขวา แลว้จงึลากเสน้หลงัลงมาดา้นล่าง 

ระยะทีส่าม เกดิพฒันาการขึน้ คอื เสน้ล่างเริม่หายไป เนื่องจากสณัฐานอกัษรทีแ่คบ
ลง โดยเสน้หน้ากบัเสน้กลางจะเขยีนต่อกนัโดยลากเสน้กลางทบัเสน้หน้าขึน้ไปเลก็น้อย หรอื
อาจเขยีนเป็นโคง้แคบๆ กไ็ด ้ส่วนเสน้บนเขยีนเป็นโคง้แคบลง ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

      
อย.2/1917 สท.12/2068 ศุภอกัษร/2164 

ระฆงั เชงิท่า/2190 
บุษบก/2225 

จดหมาย4/2237 
อย.4/2298 
อย.8/2301 

 
พยญัชนะ ธ ระยะทีห่นึ่ง ประกอบด้วย 4 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้ทแยงทางขวาลง

มาทางซ้าย เส้นล่าง และเส้นทแยงทางขวาขึน้ไปทางซ้าย เริม่เขยีนจากหวัอกัษรเป็นเส้นโค้ง
คว ่าจากซา้ยไปขวา อาจมหียกักลางหรอืไม่มกีไ็ด ้จากนัน้ลากเสน้ทแยงลงไปทางซา้ย ลากเส้น
ล่างต่อกลบัไปทางขวา อาจมหียกัหรอืไมม่กีไ็ด ้แลว้ลากเสน้ทแยงขึน้ไปทางซา้ย หางอกัษรอาจ
งอเขา้ดา้นในลอ้กบัหวัอกัษร หรอืลากโคง้เลยหวัอกัษรขึน้ไปกไ็ด้ 

ระยะทีส่อง เฉพาะแบบทีห่วัอกัษรมหียกักลาง และหางอกัษรโคง้ยาวขึน้ไป  
ระยะทีส่าม เกดิพฒันาการขึน้ 2 ประการ ประการแรก หวัอกัษรเริม่หายไป และ

ประการทีส่อง หางอกัษรทีเ่ดมิลากโคง้ขึน้ไปดา้นบนเริม่เปลีย่นมาหกัไปทางขวาเกดิเป็นเสน้บน
เพิม่เขา้มา ส่วนเสน้ทแยงทีต่่อจากหวัอกัษรลงไปทางซา้ยเปลีย่นต าแหน่งเป็นเสน้หน้า 
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ระยะทีส่ ี ่เกดิพฒันาอกีครัง้ เนื่องจากรปูอกัษรตัง้ตรงขึน้ เสน้ทแยงเสน้ทีส่องซึง่ลาก
จากทางขวาขึน้ไปทางซา้ยจงึกลายเป็นเสน้หลงั และเกดิเสน้อกัษรเพิม่มา 1 เสน้ คอื เสน้กลาง
แนวนอน เชื่อมระหว่างเสน้หลงักบัเสน้บน 

ระยะทีห่้า รูปอกัษรค่อนขา้งคงที ่โดยประกอบด้วย 5 ส่วน คอื เส้นหน้า เส้นล่าง 
เส้นหลัง เส้นกลางแนวนอน และเส้นบน ซึ่งเป็นรูปที่สืบเนื่ องลงมาจนปัจจุบันอย่างไม่
เปลีย่นแปลง  อนึ่ง ยงัพบรปูอกัษรแบบทีเ่ขยีนหวัอกัษรรว่มอยูด่ว้ยบา้ง ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

   
 

  
อย.2/1917 
อย.77/1918 
ชน.4/1976 

สท.12/2068 ระฆงั เชงิท่า/2190 
จ.46/2192 

บุษบก/2225 
ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 
จดหมาย4/2237 

ระฆงั วดัใหญ่/2270 
อย.7/2279 
อย.7/2279 

ค าฉนัท/์2290 
อย.8/2301 

 
พยญัชนะ น เป็นรูปพยญัชนะที่ไม่มพีฒันาการตลอดสมยัอยุธยา ประกอบด้วย 5 

ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้หน้า เสน้ล่าง เสน้หลงั และขมวดหลงั เริม่จากเขยีนหวัอกัษรเสน้โคง้คว ่า
หรอืขมวดเป็นวงจากซ้ายไปขวา ลากเส้นหน้าต่อลงมาด้านล่าง จากนัน้ลากเส้นล่างต่อไป
ทางขวา ขมวดหลงัแลว้ลากเสน้หลงัขึน้ไปดา้นบน  ทัง้นี้ อาจเขยีนต่างไปจากนี้บา้ง เช่น เขยีน
ไมม่หีวัอกัษร หรอืเขยีนขมวดเสน้หน้าดว้ย ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะทีพ่บในบางลายมอื  

ตวัอยา่งรปูอกัษร น มดีงัต่อไปนี้ 
 

ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

       
อย.2/1917 
นม.78/1974 

กพ.2/2053 
สท.12/2068 

ศุภอกัษร/2164 
พระจอมเมอืง2/2164 

สท.35/2232 
จดหมาย4/2237 

ต าราชา้ง/2291 
ภาคโบฯ2/2298 
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พยญัชนะ บ เป็นรปูพยญัชนะที่ไม่มพีฒันาการตลอดสมยัอยุธยา ประกอบดว้ย 4 
ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้หน้า เสน้ล่าง และเสน้หลงั เริม่จากเขยีนหวัอกัษรเป็นเสน้สัน้ๆ โคง้คว ่า 
หรอืขมวดเป็นวงจากซ้ายไปขวา ต่อด้วยเส้นหน้าลากลงด้านล่าง จากนัน้ลากเส้นล่างต่อไป
ทางขวา แลว้ลากเสน้หลงัขึน้ไปดา้นบน ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

     
อย.2/1917  
ชน.6/1956 

กพ.2/2053 สท.12/2068  
ศุภอกัษร/2164 

พงศาวดาร/2223 
จดหมาย3/2237 

ภาค ตวอ./2298 

 
พยญัชนะ ป ระยะที่หนึ่งนี้มพีฒันาการเกดิขึน้แล้ว กล่าวคอื ในช่วงแรกรูปอกัษร

ประกอบดว้ย 6 ส่วน คอื หวัอกัษร เส้นหน้า เสน้ล่าง และเสน้หลงั เหมอืนรูปพยญัชนะ บ กบั
เสน้หาง 2 เสน้ แต่ในช่วงครึง่หลงัของศตวรรษที ่20 เสน้หางเริม่หายไป 1 เสน้ ซึง่จะคงลกัษณะ
นี้ในระยะทีส่องดว้ย 

ระยะทีส่าม เกดิพฒันาการอกีครัง้หนึ่ง คอื เสน้หางหายไป โดยรวมเขา้กบัเสน้หลงั
เป็นเสน้เดยีวกนั ทีร่อยต่อเขยีนใหเ้สน้หลงัโคง้ไปทางซา้ย หกัมุมกลบัมาทางขวา แลว้โคง้ขึน้ไป
เป็นส่วนทีเ่ป็นเสน้หางเดมิ ทัง้นี้ เริม่พบแบบทีเ่ขยีนหางโดยไมห่กัมมุดว้ย 

ระยะที่สี่และห้าไม่มกีารเปลี่ยนแปลงจ านวนเส้นอกัษร แต่การเขยีนเส้นหลงัอาจ
ต่างกนัไปบา้ง โดยแนวโน้มการเขยีนจะหกัมุมน้อยลงจนเปลี่ยนเป็นการลากหางยาวขึน้ไปก่อน
หกัมมุทีป่ลายเพยีงเลก็น้อย และลากยาวโดยไมห่กัมมุในทีสุ่ด ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

     
อย.2/1917  
นม.78/1974  

กพ.2/2053 จ.49/2159 
พระราชสาสน์/2159 
ศุภอกัษร/2164 

ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 
จดหมาย3/2237 

ค าฉนัท/์2290  
อย.5/2298 
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พยญัชนะ ผ เป็นรปูพยญัชนะทีไ่ม่มพีฒันาการตลอดสมยัอยุธยา ประกอบด้วย 4 
ส่วน คอื หวัอกัษร เส้นหน้า เส้นล่าง และเส้นหลงั เริม่จากเขยีนหวัอกัษรเป็นเส้นโคง้คว ่าหรอื
ขมวดเป็นวงจากขวาไปซา้ย ลากเส้นหน้าลงด้านล่าง จากนัน้ลากเสน้ล่างมหียกัต่อไปทางขวา 
แลว้ลากเสน้หลงัขึน้ไปดา้นบน 

อนึ่ง  รูปอกัษร ผ ที่มหียกักลางเส้นหน้าปรากฏเฉพาะในช่วงระยะที่หนึ่งเท่านัน้ 
ส่วนหยกัที่เสน้ล่างนัน้ ในช่วงระยะทีห่นึ่งและสองจะอยู่ตรงกลาง ส่วนระยะทีส่ามจนสิน้สุดสมยั
อยุธยาจะเขยีนหยกัค่อนมาทางเส้นหน้า โดยจะเขยีนเส้นล่างทบัเส้นหน้าขึน้ไปเลก็น้อยก่อน
หยกัเป็นโคง้คว ่าไปทางขวา แลว้จงึโคง้เชื่อมต่อกบัเสน้หลงั ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้  

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

      
อย.2/1917 สท.12/2068 พระจอมเมอืง

2/2164  
พงศาวดาร/2223 
จดหมาย4/2237 

ต าราชา้ง/2291 
อย.8/2301 

 
พยญัชนะ ฝ ระยะทีห่นึ่ง ประกอบดว้ย 6 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้หน้า เสน้ล่าง และ

เสน้หลงั เหมอืนรปูพยญัชนะ ผ กบัเสน้หาง 2 เสน้ ทีห่วัอกัษร และเสน้หลงั   
ระยะทีส่อง เกดิพฒันาการ คอื เสน้หางหายไป 1 เสน้ เหลอืเพยีงเสน้หางทีเ่สน้หลงั  

ทัง้นี้ สนันิษฐานว่าพฒันาการนี้อาจเกิดขึ้นพร้อมกบัรูปพยญัชนะ ป ตัง้แต่ครึ่งหลงัของพุทธ
ศตวรรษที ่20 กไ็ด ้แต่ไมม่หีลกัฐานรปูอกัษร ฝ ในช่วงดงักล่าวอยา่งเพยีงพอ 

ระยะที่สี่ เกิดพฒันาการอีกครัง้หนึ่ง คอื เส้นหางหายไป โดยรวมเข้ากบัเส้นหลงั
เป็นเสน้เดยีวกนั ทีร่อยต่อเขยีนใหเ้สน้หลงัโคง้ไปทางซา้ย หกัมุมกลบัมาทางขวา แลว้ลากเส้น
ยาวขึน้ไปเป็นส่วนที่เป็นเส้นหางเดมิ  ทัง้นี้ สนันิษฐานว่าพฒันาการนี้อาจเกดิขึน้พรอ้มกบัรูป
พยญัชนะ ป ตัง้แต่ช่วงระยะทีส่าม แต่ไมม่หีลกัฐานรปูอกัษร ฝ ในช่วงดงักล่าวอยา่งเพยีงพอ 

ระยะที่ห้าไม่มกีารเปลี่ยนแปลงจ านวนเส้นอกัษร แต่การเขยีนเส้นหลงัอาจต่างกนั
ไปบา้ง โดยแนวโน้มการเขยีนตรงทีเ่ป็นจุดเชื่อมของเสน้หลงักบัเสน้หางเดมิจะหกัมุมน้อยลงจน
เปลีย่นเป็นการลากหางยาวขึน้ไปก่อนหกัมุมที่ปลายเพยีงเลก็น้อย และกลายเป็นลากยาวโดย
ไมห่กัมมุในทีสุ่ด ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
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ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

     
นม.78/1974 สท.12/2068 พระจอมเมอืง1/2164 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 

เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 
ค าฉนัท/์2290  
ต าราชา้ง/2291 
ภาคโบฯ2/2298 

 
พยญัชนะ พ ระยะทีห่นึ่ง ประกอบดว้ย 9 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้หน้า เสน้ล่างซา้ย 

เสน้ล่างเสน้ทีห่นึ่ง เสน้กลางแนวตัง้เสน้ทีห่นึ่ง เสน้บน เสน้กลางแนวตัง้เสน้ทีส่อง เสน้ล่างเสน้ที่
สอง และเสน้หลงั เริม่เขยีนจากหวัอกัษรเป็นเสน้หรอืโคง้สัน้ๆ จากซา้ยไปขวา ต่อดว้ยเสน้หน้า
ลากลงด้านล่าง ลากเส้นล่างเส้นที่หนึ่งไปทางขวา แล้วลากเส้นกลางเส้นที่หนึ่งขึ้นด้านบน 
ลากเสน้บนไปทางขวา จากนัน้ลากเสน้กลางเสน้ทีส่องลงดา้นล่าง ต่อดว้ยเสน้ล่างเสน้ทีส่องลาก
ไปทางขวา แลว้ลากเสน้หลงัขึน้ดา้นบน รปูอกัษรน้ีปรากฏถงึในระยะทีส่าม 

ระยะทีส่าม เกดิพฒันาการ คอื เสน้ล่างทัง้ 2 เสน้ และเสน้บนเริม่หายไป กลายเป็น
เสน้หน้าทีล่ากทบักบัเสน้กลางเสน้ทีห่นึ่ง และเสน้กลางเสน้ทีส่องลากทบัเสน้หลงั ส่วนเสน้กลาง
ทัง้ 2 เสน้ อาจเขยีนต่อกนัเป็นมมุหรอืโคง้แคบๆ กไ็ด ้ 

ระยะที่สี่ ยงัปรากฏรูปอกัษรทัง้แบบเก่าและใหม่ร่วมกนัอยู่  อนึ่ง ปรากฏรูปอกัษรที่
สนันิษฐานว่าเกดิจากการผสมระหว่างรูปอกัษรแบบธรรมดากบัอกัษรไทยย่อ เช่น ในบนัทกึโกษา
ปาน พ.ศ. 2228 ซึง่เป็นรปูอกัษรทีเ่กดิพฒันาการในระยะทีส่ ีน่ี้แลว้ คอื เหลอืเพยีง 5 ส่วน ไดแ้ก่ หวั
อกัษร เสน้หน้า เสน้กลาง 2 เสน้ และเสน้หลงั แต่มเีสน้ล่างในต าแหน่งของเสน้ล่างเสน้ทีห่นึ่งเดมิเพิม่
เขา้มาดว้ย  

ระยะทีห่า้ รปูอกัษรแทบทัง้หมดเป็นแบบทีไ่มม่เีสน้ล่างและเสน้บน ดงัตวัอย่างรปูอกัษร
ต่อไปนี้ 
 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

     
อย.2/1917 พจ.2/2023  

กพ.2/2053 
ศุภอกัษร/2164  

พระจอมเมอืง1/2164 
ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 

บนัทกึ/2228 
บนัทกึ/2228 

ค าฉนัท/์2290 
อย.5/2298 
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พยญัชนะ ฟ ระยะทีห่นึ่ง ประกอบดว้ย 11 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้หน้า เสน้ล่าง
ซา้ย เสน้ล่างเสน้ทีห่นึ่ง เสน้กลางแนวตัง้เสน้ทีห่นึ่ง เสน้บน เสน้กลางแนวตัง้เสน้ทีส่อง เสน้ล่าง
เสน้ทีส่อง และเสน้หลงั เหมอืนรปูพยญัชนะ พ กบัเสน้หางอกี 2 เสน้ เหนือหวัอกัษรและปลาย
เสน้หลงั 

ระยะทีส่อง เกดิพฒันาการ คอื เสน้หางหายไป 1 เสน้ เหลอืเพยีงเสน้หางทีเ่สน้หลงั  
ทัง้นี้ สนันิษฐานว่าพฒันาการนี้อาจเกิดขึ้นพร้อมกบัรูปพยญัชนะ ป ตัง้แต่ครึ่งหลงัของพุทธ
ศตวรรษที ่20 กไ็ด ้แต่ไมม่หีลกัฐานรปูอกัษร ฟ ในช่วงดงักล่าวอยา่งเพยีงพอ 

ระยะทีส่ ี ่เกดิพฒันาการอกีครัง้หนึ่ง คอื เปลีย่นมากเขยีนเสน้หางเชื่อมกบัเสน้หลงั 
ทีร่อยต่อเขยีนใหเ้สน้หลงัโคง้ไปทางซา้ย หกัมมุกลบัมาทางขวา แลว้ลากเสน้ยาวขึน้ไปเป็นส่วน
ทีเ่ป็นเส้นหางเดมิ  ทัง้นี้ สนันิษฐานว่าพฒันาการนี้อาจเกดิขึน้พรอ้มกบัรูปพยญัชนะ ป ตัง้แต่
ช่วงระยะทีส่าม แต่ไมม่หีลกัฐานรปูอกัษร ฟ ในช่วงดงักล่าวอยา่งเพยีงพอ 

นอกจากนี้  ยังพบรูปอักษร ฟ ที่เส้นบนกับเส้นล่างทัง้ 2 เส้น หายไป ถือเป็น
พฒันาการตามทีม่หีลกัฐานปรากฏอกีอย่างหนึ่ง  ทัง้นี้ สนันิษฐานว่าพฒันาการนี้อาจเกดิตัง้แต่
ระยะที่สาม ล้อไปกบัพฒันาการของรูปอกัษร พ แต่ไม่มหีลกัฐานรูปอกัษร ฟ ในช่วงดงักล่าว
อยา่งเพยีงพอ 

ระยะที่หา้ ไม่มพีฒันาการเพิม่แต่ แต่หางทีเ่คยหกัมุมอย่างชดัเจนจะเหลอืเพยีงหกั
มุมที่ปลายหางสัน้ๆ  ทัง้นี้ ยงัได้ปรากฏรูปอกัษรที่เขยีนเส้นหางแยกจากเส้นหลงับ้าง เช่นใน
จารกึภาควชิาภาษาตะวนัออก พ.ศ. 2298 ซึง่อาจเป็นอทิธพิลของรปูอกัษรไทยย่อทีเ่ขยีนเสน้
หางแยกในลกัษณะดงักล่าว หรอืเป็นลกัษณะเฉพาะของลายมอืกไ็ด ้ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

     
อย.2/1917 สท.12/2068 พระราชสาสน์/2159 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 

บนัทกึ/2228 
จดหมาย4/2237 

ค าฉนัท/์2290  
ต าราชา้ง/2291  
ภาค ตวอ./2298 

 
พยญัชนะ ภ เป็นรปูพยญัชนะทีไ่ม่มพีฒันาการตลอดสมยัอยุธยา ประกอบดว้ย 4 

ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้หน้า เส้นบน และเส้นหลงั เริม่จากเขยีนหวัอกัษรเป็นเสน้โคง้หงายหรอื
ขมวดเป็นวงหรอืเกอืบเป็นวงจากซา้ยไปขวา ลากเสน้หน้าขึน้ดา้นบน ปลายเสน้โคง้หรอืหกัมุม
ออกทางซา้ยเลก็น้อย จากนัน้ลากเสน้บนต่อออกไปทางขวา แลว้ลากเสน้หลงัลงดา้นล่าง 
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ทัง้นี้ หวัอกัษรที่ในระยะแรกเป็นเส้นโค้งหงายยื่นออกไปจากโครงสร้างหลกัของ
รปูอกัษรค่อนขา้งมาก ท าให้ในระยะต่อมาที่หวัอกัษรเริม่ขมวดเขา้จงึมักไม่เขยีนเป็นวงตดิกบั
เสน้หน้า แต่จะเขยีนเป็นเสน้โคง้หงายมขีมวดเป็นวงทีต่อนต้น โดยการเขยีนหวัอกัษรเช่นนี้พบ
ต่อเนื่องไปจนถงึระยะทีห่า้ดว้ย ส่วนหวัอกัษรทีเ่ขยีนเป็นวงตดิกบัเสน้หน้าเหมอืนในปัจจุบนัเริม่
พบในระยะที่สาม  อนึ่ง รอยต่อระหว่างเส้นหน้ากบัเส้นบนในระยะแรกค่อนขา้งจะเป็นเสน้โค้ง 
ต่อมาในระยะทีส่องจงึเริม่ปรากฏรอยต่อทีเ่ป็นมุมแหลม และค่อยๆ กลายเป็นหยกัหน้าอย่างใน
ปัจจบุนั ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

      
อย.2/1917 พจ.2/2023

สท.43/2057 
พระราชสาสน์/2159 
ศุภอกัษร/2164 

ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 
บนัทกึ/2228 

ค าฉนัท/์2290  
อย.4/2298 

 
พยญัชนะ ม ระยะทีห่นึ่ง รปูอกัษรประกอบดว้ย 4 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้หน้า เสน้

ล่าง และเสน้หลงั เริม่เขยีนจากหวัอกัษรเป็นเสน้หรอืโคง้คว ่าสัน้ๆ ลากจากซา้ยไปขวา ลากเสน้
หน้าลงมาดา้นล่าง ต่อดว้ยเสน้ล่างทีล่ากไปทางขวา มหียกักลาง แลว้ลากเสน้หลงัขึน้ไปดา้นบน 
รปูอกัษรลกัษณะน้ีคอืรปูทีร่บัมาจากอกัษรไทยสุโขทยั 

ระยะทีส่อง เกดิพฒันาการขึน้ คอื มขีมวดหน้าเพิม่ขึน้มา ซึง่เหน็แนวโน้มไดจ้าก
รปูอกัษรในระยะทีห่นึ่งทีเ่ขยีนปลายเสน้หน้าโคง้ไปทางซา้ยก่อนลากเสน้ล่างกลบัมา เมื่อรอยต่อ
เขยีนใหง้า่ยเขา้จงึกลายเป็นขมวดหน้า  รปูอกัษรทีม่ขีมวดหน้าเช่นนี้ไดใ้ชส้บืเนื่องไปตลอดสมยั
อยธุยา และใชต่้อมาจนปัจจบุนั เพยีงแต่อาจเขยีนต่างกนัไปตามลายมอืบา้ง ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

     
อย.2/1917  
อย.77/1918 

พจ.2/2023 
กพ.2/2053 

K 1006/2126 
พระราชสาสน์/2159  

ระฆงั จนัทรเกษม/2220 
จดหมาย3/2237 

ค าฉนัท/์2290  
อย.5/2298 
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พยญัชนะ ย เป็นรปูพยญัชนะทีไ่ม่มพีฒันาการตลอดสมยัอยุธยา ประกอบดว้ย 4 
ส่วน คอื หวัอกัษร เส้นหน้า เส้นล่าง และเส้นหลงั เริม่จากเขยีนหวัอกัษรเป็นเส้นโคง้คว ่าหรอื
ขมวดเป็นวงจากขวาไปซา้ย ลากเสน้หน้าต่อลงมาดา้นล่าง มหียกัทีเ่สน้หน้า เสน้ล่างลากต่อไป
ทางขวา แลว้ลากเสน้หลงัต่อขึน้ไปดา้นบน 

ทัง้นี้ หยกัทีเ่สน้หน้าระยะแรกมกัเป็นเสน้โคง้หรอืหกัมุม ต่อมาในระยะทีส่ามไดเ้ริม่
เขยีนหยกัใหเ้ป็นเสน้ทบักนัยืน่เขา้ไปในตวัอกัษรอยา่งในปัจจบุนั ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

       
อย.2/1917  
ชน.6/1956 

กพ.2/2053  
สท.12/2068 

พระราชสาสน์/2159  
พระจอมเมอืง1/2164  

ระฆงั เชงิท่า/2190 
จดหมาย2/2231 

ค าฉนัท/์2290  
อย.4/2298 

 
พยญัชนะ ร ระยะทีห่นึ่งและสอง ส่วนใหญ่จะประกอบดว้ย 3 ส่วน คอื หวัอกัษร 

เส้นล่าง เส้นหลงั และเส้นบน เริม่เขียนจากหวัอักษรเป็นเส้นแนวตัง้สัน้ๆ ลากเส้นล่างไป
ทางขวา ลากเสน้หลงัขึน้ไปโดยโคง้หรอืเบีย่งไปทางซา้ยเลก็น้อย จากนัน้หกัมุมแลว้ลากเสน้บน
ต่อออกไปทางขวา  ทัง้นี้ อาจเขยีนส่วนประกอบลดลงไปบ้าง เช่น หวัอกัษร และเส้นล่าง 
ตามแต่ละลายมอื 

จากนัน้ในระยะที่สามเกดิพฒันาขึน้ คอื เส้นล่างหายไป หวัอกัษรเริม่ขมวดเป็นวง 
และเริม่มเีส้นกลางแนวนอนเพิม่เขา้มาเชื่อมระหว่างเสน้หลงัทีต่ ัง้ตรงขึน้ กบัเส้นบน และคงรูป
เช่นน้ีไปตลอดสมยัอยธุยา ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

     
อย.2/1917  
อย.77/1918 
ชน.4/1976 

พจ.2/2023 
สท.12/2068 

ศุภอกัษร/2164  
พระจอมเมอืง

1/2164 

ระฆงั จนัทรเกษม/2220 
จดหมาย3/2237 
อท.7/2271 

ค าฉนัท/์2290  
ภาค ตวอ./2298 
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พยญัชนะ ล เป็นรปูพยญัชนะทีไ่ม่มพีฒันาการตลอดสมยัอยุธยา ประกอบดว้ย 4 
ส่วน คอื หวัอกัษร เส้นล่าง เส้นหลงั และเส้นบน เริม่เขยีนจากหวัอกัษรเป็นเส้นหรอืโค้งสัน้ๆ 
หรอืขมวดเป็นวงจากขวาไปซ้าย จากนัน้ลากเส้นล่างโค้งกลบัไปทางขวา หกัมุมแล้วลากเส้น
หลงัขึน้ไปด้านบน แล้วโค้งไปทางซ้ายลากเส้นบนต่อออกไป ทัง้นี้ พบการเล่นหางให้เฉียงขึน้
หรอืตวดักลบัเลก็น้อยตัง้แต่ระยะทีห่นึ่งถงึระยะทีส่าม ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

      
อย.2/1917  
ชน.6/1956 

กพ.2/2053 
สท.43/2057 

ศุภอกัษร/2164 
พระจอมเมอืง1/2164 

บุษบก/2225 
จดหมาย3/2237 

ต าราชา้ง/2291 
อย.5/2298 

 
พยญัชนะ ว ระยะทีห่นึ่ง ประกอบดว้ย 4 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้ล่าง เสน้หลงั และ

เสน้บน เริม่เขยีนจากหวัอกัษรเป็นเสน้หรอืโคง้คว ่า หรอืเป็นเสน้เฉียงลงจากขวาไปซา้ย จากนัน้
ลากเส้นล่างต่อไปทางขวา โค้งหรือหักมุมลากเส้นหลังขึ้นไปด้านบน แล้วโค้งไปทางซ้าย
ลากเสน้บนต่อออกไป อาจเล่นหางใหเ้ฉียงขึน้เลก็น้อยกไ็ด้ 

ระยะทีส่อง เกดิพฒันาการ คอื เสน้ล่างหายไป กลายเป็นส่วนหนึ่งของหวัอกัษร ท า
ใหห้วัอกัษรเขยีนเป็นเสน้โคง้หงายขนาดใหญ่ และต่อมาในระยะทีส่ามไดเ้ริม่ขมวดเป็นวงขนาด
เลก็เหมอืนในปัจจบุนั ส่วนหางอกัษรเริม่ไมน่ิยมเขยีนตัง้แต่ระยะทีส่าม ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

      
อย.2/1917  
ชน.6/1956 

พจ.2/2023  
สท.12/2068 

ศุภอกัษร/2164 
พระจอมเมอืง1/2164 

บนัทกึ/2228 
อท.7/2271 

ต าราชา้ง/2291 
อย.5/2298 

 
พยญัชนะ ศ มรีูปเหมอืนรูปพยญัชนะ ค แต่มเีส้นตัดเพิม่มาอีกเส้นหนึ่ง จงึมี

พฒันาการอยา่งเดยีวกบั ค คอื เสน้ล่างหายไปในระยะทีห่นึ่ง ส่วนเสน้ตดันัน้พบทัง้ทีล่ากตดัเสน้
หลงัออกไปทางขวา และตดัเสน้บนตอนปลายเฉียงขึน้ไปทางขวา 
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ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

     
อย.2/1917  
ชน.6/1956 

กพ.2/2053 
สท.43/2057 

ศุภอกัษร/2164 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 
จดหมาย3/2237 

ค าฉนัท/์2290 
อย.8/2301 

 
พยญัชนะ ษ เป็นรปูพยญัชนะที่ไม่มพีฒันาการตลอดสมยัอยุธยา ประกอบดว้ย 5 

ส่วน คอื หวัอกัษร เส้นหน้า เส้นล่าง และเส้นหลงั เหมอืนรูปพยญัชนะ บ แต่มเีส้นตดัเพิม่อีก
เสน้หน่ึง ลากตดัเสน้หลงัออกไปทางขวา ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

      
ชน.4/1976 กพ.2/2053 พระราชสาสน์/2159 

พระจอมเมอืง1/2164 
ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 

อท.7/2271 
ต าราชา้ง/2291 
อย.5/2298 

 
พยญัชนะ ส เป็นรปูพยญัชนะทีไ่ม่มพีฒันาการตลอดสมยัอยุธยา ประกอบดว้ย 5 

ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้ล่าง เสน้หลงั และเสน้บน เหมอืนรปูพยญัชนะ ล แต่มเีสน้ตดัเพิม่อกีเสน้
หนึ่ง เริม่เขยีนจากหวัอักษรเป็นเส้นหรอืโค้งสัน้ๆ หรอืขมวดเป็นวงจากขวาไปซ้าย จากนัน้
ลากเส้นล่างโคง้กลบัไปทางขวา หกัมุมแล้วลากเสน้หลงัขึน้ไปด้านบน โค้งไปทางซา้ยลากเส้น
บนต่อออกไป แล้วลากเส้นตดัเสน้หลงัหรอืเสน้บนออกไป ทัง้นี้ พบการเล่นหางเสน้บนใหเ้ฉียง
ขึน้หรอืตวดักลบัเลก็น้อยตัง้แต่ระยะทีห่นึ่งถงึระยะทีส่าม อาจเล่นหางใหเ้ฉียงขึน้หรอืตวดักลบั
เลก็น้อยกไ็ด ้ 

อนึ่ง ต าแหน่งของเสน้ตดัในระยะแรกจะลากตดัเส้นหลงัออกไปทางขวา หรอืเฉียง
ขึน้ไปเลก็น้อยบรเิวณรอยต่อเสน้หลงักบัเสน้บน จากนัน้ในระยะทีส่ ีเ่ป็นต้นมาจะเริม่พบเสน้ตดัที่
ลากตดัเส้นบนเฉียงขึน้ไปทางขวาเป็นส่วนมาก ซึ่งต าแหน่งเส้นตดันี้คอืต าแหน่งที่สบืเนื่องลง
มาถงึปัจจบุนั 

รปูพยญัชนะ ส มดีงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
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ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

      
อย.2/1917 
ชน.4/1976 

กพ.2/2053 
สท.43/2057 

K 1006/2126 
ศุภอกัษร/2164 

ระฆงัจนัทรเกษม/2220 
อท.7/2271 

ค าฉนัท/์2290  
อย.8/2301 

 
พยญัชนะ ห ระยะทีห่นึ่ง รปูอกัษรประกอบดว้ย 7 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้หน้า เสน้

ล่าง เส้นกลางแนวตัง้ ขมวดเสน้กลางดา้นบน เส้นบน และเสน้หลงั เริม่เขยีนจากหวัอกัษรเส้น
โค้งคว ่าเลก็ๆ จากซ้ายไปขวา ลากเส้นหน้าต่อลงมาด้านล่าง ต่อด้วยเส้นล่างลากไปทางขวา 
จากนัน้ลากเส้นกลางขึน้ไปด้านบน ขมวดที่ปลายเส้นกลางต่อไปยงัเส้นบนสัน้ๆ ปลายโค้งขึน้
เลก็น้อย แลว้จงึลากเสน้หลงัต่อลงดา้นล่าง รปูอกัษรทีม่สี่วนประกอบดงันี้ยงัคงใชส้บืเนื่องไปใน
ระยะทีส่อง 

ระยะที่สาม รูปอักษรเกิดพฒันา คือ เส้นล่างหายไป โดยเส้นหน้ากับเส้นกลาง
ต่อเชื่อมกนัโดยตรง รูปอกัษรนี้พบในลายมอืหวดัก่อน โดยยงัพบร่วมกบัรูปอกัษรแบบเดมิใน
เอกสารลายมอืบรรจง รูปอกัษรที่เกดิจากพฒันาการนี้ คอืรูปทีใ่ช้ไปตลอดสมยัอยุธยา โดยเส้น
บนยงัเหลอืเป็นเสน้สัน้ๆ และเฉียงลงเพื่อลอ้ไปกบัการเขยีนเสน้หลงัทีล่ากลงใหเ้ขยีนง่ายขึน้ ใน
ระยะทีห่า้  

รปูพยญัชนะ ห มดีงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
 

ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

        
ชน.6/1956  
ชน.4/1976 

กพ.2/2053  K 1006/2126 
ศุภอกัษร/2164 

บนัทกึ/2228 
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 

ค าฉนัท/์2290  
อย.8/2301 

 
พยญัชนะ ฬ เริม่พบในระยะทีส่ ี ่พบรปูอกัษร 2 แบบ รปูอกัษรแบบแรกมลีกัษณะ

เป็นรปูพยญัชนะ พ ซึง่อยู่ในช่วงทีเ่สน้ล่าง 2 เสน้ และเสน้บนเริม่หายไปแลว้ เสน้หลงัลากยาว
เหนือเส้นบรรทดัขึ้นไปเล็กน้อยแล้วขมวดตวดัไปทางขวา ซึ่งเป็นรูปอกัษรแบบที่ใช้มาจนถึง
ปัจจุบนั  ทัง้นี้ พบร่วมกบัรปูอกัษรแบบทีส่่วนล่างเป็นรปู พ แบบผสมระหว่างอกัษรไทยแบบ
ธรรมดากบัอกัษรไทยย่อ ซึ่งมเีส้นล่าง 1 เสน้ และแบบที่ได้รบัอทิธพิลจากอกัษรไทยย่อ ซึ่งมี
เสน้บน และเสน้ล่าง 2 เสน้ดว้ย  
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ส่วนรูปอกัษรอกีแบบหนึ่งมลีกัษณะเป็นรูปพยญัชนะ พ ซึ่งอยู่ในช่วงที่เส้นล่าง 2 
เสน้ และเสน้บนเริม่หายไปแลว้เช่นเดยีวกบัแบบแรก กบัมสี่วนเชงิเพิม่มา ลกัษณะเป็นเสน้โค้ง
เริม่เขยีนจากใต้มุมทีเ่สน้กลางกบัเสน้หลงัเชื่อมต่อกนั แลว้ลากยาวขนานขึน้ไปกบัเส้นหลงัโค้ง
เขา้หาปลายเสน้หลงั หกัมุมหรอืขมวดแลว้ลากโคง้ยาวขึน้ไปดา้นบนเหนือเส้นบรรทดัเลก็น้อย 
ปลายเส้นขมวดออกไปทางขวา  ทัง้นี้ พบร่วมกบัรูปอกัษรแบบที่ส่วนล่างเป็นรปู พ แบบผสม
ระหว่างอกัษรไทยแบบธรรมดากบัอกัษรไทยยอ่ ซึง่มเีสน้ล่าง 1 เสน้ดว้ย ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้   

 
ทศวรรษ 2230 ทศวรรษ 2230 ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

    
ไตรภูม ิพระมาลยั ปมูราชธรรม เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ต าราชา้ง/2291 

อย.5/2298 
 
อนึ่ง ส่วนเชงิของรูปอกัษรแบบทีส่องสนันิษฐานว่ามาจากส่วนเชงิของรปู ฬ อกัษร

ขอมไทย ซึง่มรีปูดงันี้22 
 

ต้นพทุธศตวรรษท่ี 23 

 
ฬ อกัษรขอมไทย 

 
รูปอักษรแบบที่หนึ่งพบต่อมาในระยะที่ห้า และใช้สืบเนื่องมาจนปัจจุบัน ส่วน

รูปอกัษรแบบที่สองไม่ปรากฏหลกัฐานในระยะที่ห้า แต่ยงัปรากฏการใช้ในสมยัรตันโกสนิทร ์  
คอืในวรรณกรรมภาคใต้เรื่อง พระวรวงศ์ ส านวนจงัหวดัสุราษฎรธ์านี จ.ศ. 1283 ตรงกบั พ.ศ. 
2464 สมยัพระบาทสมเดจ็พระมงกุฎเกล้าเจา้อยู่หวั โดยพบในค าว่า ล่อ23  รปูอกัษรที่พบได้
เปลีย่นไปเป็นแบบทีห่นึ่งประกอบกบัส่วนเชงิตามแบบทีส่อง ดงันี้24  

 
                                                           

22 ก่องแกว้ วรีะประจกัษ์, “อกัษรขอมของไทย,” ใน สายธารแห่งความคิด 2, 344. 
23 ประพนธ ์เรอืงณรงค,์ “พระวรวงศ”์ วรรณกรรมจงัหวดัสรุาษฎรธ์านี : การศกึษาเชงิวเิคราะห”์ 

(วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต สาจาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวนัออก บณัฑิตวิทยาลัย 
มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2523), 72. 

24 เรื่องเดยีวกนั. 
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รตันโกสินทร ์

 
พระวรวงศ/์2464 

 
พยญัชนะ อ เป็นรปูพยญัชนะทีไ่ม่มพีฒันาการตลอดสมยัอยุธยา ประกอบดว้ย 5 

ส่วน คอื หวัอกัษร เส้นหน้า เส้นล่าง เส้นหลงั และเส้นบน เริม่เขยีนจากหวัอกัษรเป็นขดีสัน้ๆ 
และเริม่ขมวดเป็นวงในระยะที่ห้า ลากเส้นหน้าลงด้านล่าง จากนัน้ลากเส้นล่างโค้งหรอืตรง
กลบัไปทางขวา ลากเสน้หลงัขึน้ไปดา้นบน แลว้โคง้ไปทางซา้ยลากเสน้บนต่อออกไป  

ทัง้นี้ ในระยะแรกพบรปูทีเ่ริม่เขยีนจากเสน้บน จากซา้ยไปขวา จากนัน้เขยีนเสน้
ต่างๆ จนกลบัมาบรรจบกบัตน้เสน้บน แลว้จงึหกัเขา้ดา้นในเป็นเสน้หวัอกัษร  ทศิทางการเขยีน
แบบน้ีคงเป็นลกัษณะเฉพาะลายมอื เพราะไมเ่กีย่วขอ้งกบัสายพฒันาการ ส่วนในระยะสุดทา้ย
หวัอกัษรจะขมวดเป็นวงอย่างชดัเจนต่างจากในระยะอื่นๆ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

       
อย.2/1917  
นม.78/1974 

สท.12/2068 ศุภอกัษร/2164 
พระจอมเมอืง1/2164 

ระฆงั จนัทรเกษม/2220 
จดหมาย3/2237  
อท.7/2271  
อย.7/2279 

ค าฉนัท/์2290  
อย.5/2298 

 
รปูพยญัชนะตวัเชิง 

อกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา พบการใช้รูปพยญัชนะตวัเชงิร่วมด้วยจ านวนหนึ่ง 
ซึง่เป็นอทิธพิลอกัขรวธิจีากอกัษรอกีชนิดทีพ่บใชคู้่กบัอกัษรไทยสมยัอยุธยา คอื อกัษรขอมไทย 
พบทัง้หมด 16 รปู ส่วนใหญ่น ามาจากรปูพยญัชนะตวัเชงิอกัษรขอมไทยในสมยัเดยีวกนั 14 รปู 
คอื ค ง จ ญ ฐ ต ธ น ป ภ ม ย ร ล ว และ ส  อกี 2 รปู เป็นส่วนเชงิของอกัษรไทย คอื ญ 1 
และใชร้ปูอกัษรไทย คอื ต ดงันี้ (ดตูวัอยา่งการใชใ้นบทที ่3 หน้า 162) 
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1. รปูพยญัชนะตวัเชิงอกัษรขอมไทย  
1.1 ตวัเชิง ค พบในจารกึ กท.59 ราวพุทธศตวรรษที ่20 มรีปูเหมอืนพยญัชนะ

ตวัเชงิ ค ของอกัษรขอมไทย แต่ไมม่หีวัอกัษรทีป่ลายเสน้ขา้งซา้ย ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
 

พทุธศตวรรษท่ี 20 

 
กท.59 

 
1.2 ตวัเชิง ง พบในเอกสารช่วงต้นพุทธศตวรรษที ่23 เรื่องพระพุทธเยสู มรีูป

เหมอืนพยญัชนะตวัเชงิ ง อกัษรขอมไทย คอืมรีปูคลา้ยไมห้นัอากาศ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
 

ต้นพทุธศตวรรษท่ี 23 

 
พระพุทธเยส ู

 
1.3 ตวัเชิง จ พบในต าราแผนคชลกัษณ์ พ.ศ. 2291 มรีปูเหมอืนพยญัชนะตวั

เชงิ จ อกัษรขอมไทย เริม่เขยีนจากเส้นหน้าเฉียงลงมาทางซ้าย ลากเส้นล่างไปทางขวาสัน้ๆ 
แลว้ลากเสน้หลงัเฉียงขึน้ไปดา้นบนบรรจบหรอืเกอืบกบัตน้เสน้หน้า ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
พ.ศ.2291 

 
ต าราชา้ง/2291 

 
1.4 ตวัเชิง ฐ เป็นรปูตวัเชงิอกีตวัหนึ่งทีพ่บใชบ้่อยครัง้ พบตัง้แต่ในช่วงระยะที่

สอง คอืพุทธศตวรรษที ่21 มรีปูเหมอืนตวัเชงิของอกัษรขอมไทย เริม่เขยีนจากเสน้หลงัลากลง 
โคง้หรอืหกัมุมไปทางซา้ยเป็นเสน้ล่างมหียกักลาง จากนัน้โคง้หรอืหกัมุมลากเสน้บนกลบัขึน้ไป
ทางขวาบรรจบหรอืตดักบัเส้นหลงั  ทัง้นี้ อาจพบรปูทีต่่างไปบ้างตามแต่ละลายมอื ดงัตวัอย่าง
ต่อไปนี้ 
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ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

 -   
สท.12/2068 - บนัทกึ/2228 

อย.7/2279 
อย.4/2298 

 
1.5 ตวัเชิง ธ พบครัง้แรกในจารกึ สท.43 พ.ศ. 2057 มรีปูเหมอืนพยญัชนะตวั

เชงิอกัษรขอมไทย คอืเขยีนเสน้บนเฉียงลงไปทางซา้ย ลากเสน้หน้าลงดา้นล่าง จากนัน้ลากเสน้
ล่างกลบัไปทางขวา มหียกักลาง แลว้ลากเสน้หลงักลบัขึน้ไปบรรจบกบัต้นเสน้บน ต่อมาพบอกี
ครัง้ในต าราแผนคชลกัษณ์ พ.ศ. 2291 รปูอกัษรมขีนาดเลก็ลงมาก เริม่เขยีนจากลากเสน้หน้า
ตรงเฉียงลงไปทางซา้ย จากนัน้หกัมุมแลว้ลากหลงัโคง้กลบัไปบรรจบกบัต้นเสน้หน้า มหียกัตรง
กลางเสน้ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
2057 2291 

  
สท.43/2057 ต าราชา้ง/2291 

 
1.6 ตวัเชิง น มรีูปเหมอืนพยญัชนะตวัเชงิ น อกัษรขอมไทย โดยวธิเีขยีนเริม่

จากเสน้หน้าลากลงแลว้ขมวดหน้าเหมอืนเขยีน ม อกัษรไทย วนไปทางขวาเป็นเส้นล่าง ปลาย
หางตวดัขึน้งอเขา้ดา้นในเลก็น้อย  ทัง้นี้ ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที ่23 พบว่าหลกัฐานบางชิน้ใช้
รปูทีเ่ขยีนเหมอืน น ตวัเตม็ของอกัษรขอมไทย คอื มเีสน้บนอกี 1 เสน้ และบางครัง้เขยีนหวดั
โดยลากปลายหางเส้นล่างเฉียงขึน้ไปทางซา้ยตดักบัเสน้หน้า แลว้ตวดักลบัไปทางขวาเป็นเส้น
บน ซึ่งเป็นรูปที่พบใช้ในใบลานสมยัอยุธยาตอนปลายเช่นเดียวกัน 25 รูปเชิง น มีตัวอย่าง
ดงัต่อไปนี้ 

 
 
 
 

                                                           
25 สุรนี แก้วกลม, “อกัษรขอมที่ใช้บนัทึกภาษาไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑิต 

สาขาวชิาจารกึภาษาไทย บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2523), 63. 
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2057 ต้นพทุธศตวรรษท่ี 23 

       
สท.43/2057 พระพุทธเยส ู ไตรภูมพิระมาลยั ปมูราชธรรม 

 

1.7 ตวัเชิง ป พบในเอกสารช่วงต้นพุทธศตวรรษที ่23 เรื่องพระพุทธเยสู และ
ไตรภูมพิระมาลยั มรีปูเหมอืนตวัเชงิ ป อกัษรขอมไทย คอืเขยีนคลา้ย ฝ อกัษรไทย ส่วนตวัอยู่
ใต้บรรทดั แล้วลากหางยาวเลยบรรทดัขึน้มาทางขวาเท่าความสูงของพยญัชนะด้านบน ปลาย
หางหกัเหลีย่มเลก็น้อย ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 

ต้นพทุธศตวรรษท่ี 23 

    
พระพุทธเยส ู ไตรภูมพิระมาลยั 

 

1.8 ตวัเชิง ภ พบในเอกสารช่วงต้นพุทธศตวรรษที ่23 เรื่องไตรภูมพิระมาลยั มี
รปูเหมอืนพยญัชนะตวัเชงิอกัษรขอมไทย ซึง่มรีปูใกลเ้คยีงกบั ภ อกัษรไทย ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 

ต้นพทุธศตวรรษท่ี 23 

 
ไตรภูมพิระมาลยั 

 

1.9 ตวัเชิง ม พบใชค้รัง้แรกในจารกึช่วงพุทธศตวรรษที ่20 – 21 และพบอกี
ครัง้ในเอกสารช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 เรื่องพระพุทธเยสู  มรีูปเหมอืนพยญัชนะตวัเชงิ ม 
อักษรขอมไทย เริม่จากเขยีนเส้นหลงัลงมาแล้วขมวดหลังเหมอืนเขยีนพยญัชนะ น วนไป
ทางซา้ย แลว้ลากเสน้ล่างยาวออกไป ปลายหางอาจตวดัขึน้เลก็น้อย ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 

1976 2057 ต้นพทุธศตวรรษท่ี 23 

   
ชน.4/1976 สท.43/2057 พระพุทธเยส ู
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1.10 ตวัเชิง ย มรีปูเหมอืนพยญัชนะตวัเชงิ ย อกัษรขอมไทย เริม่เขยีนจากหวั
อกัษรซึ่งอาจโค้งเข้าหรอืออกก็ได้ ลากเส้นหน้าต่อลงมาแล้วลากเส้นล่างไปทางขวา หรอือาจ
ลากเสน้ล่างโคง้ต่อจากหวัอกัษรเลยกไ็ด ้จากนัน้ลากเสน้หลงัยาวขึน้ไปขา้งอกัษรตวัเตม็ดา้นบน
จนเท่ากนั ปลายหางอาจหกัมมุใหส้วยงาม   

ทัง้นี้ พฒันาการรูปตวัเชงิ ย ของอกัษรขอมไทย ปรากฏการใช้รูปอกัษรที่หวั
อกัษรโคง้ออกและโคง้เขา้รว่มกนัเรือ่ยมาจนถงึสมยัรตันโกสนิทร์26 แต่รปูอกัษรทีป่รากฏร่วมกบั
อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา พบเฉพาะรปูทีห่วัอกัษรโคง้เขา้ตัง้แต่ พ.ศ. 2057 ดงันี้ 

 
1976 2057 ต้นพทุธศตวรรษท่ี 23 

    
ชน.4/1976 สท.43/2057 พระพุทธเยส ู

ไตรภูมพิระมาลยั 
 

1.11 ตวัเชิง ร เป็นรปูตวัเชงิทีพ่บใชบ้่อยอกีตวัหนึ่ง พบครัง้แรกในจารกึ อย. 77 
พ.ศ. 1918 เป็นรปูเสน้โคง้จากขวาไปซา้ย ต่อมาปลายหางจะค่อยๆ ตวดัขึน้ โดยในระยะทีส่อง
หรอืช่วงพุทธศตวรรษที ่21 ปลายหางเริม่ลากยาวขึน้ไปในจารกึ สท.12 พ.ศ. 2068 จากนัน้พบ
รปูตวัเชงิ ร อกีครัง้ในต้นพุทธศตวรรษที่ 23 ซึ่งหางอกัษรที่ลากขึน้ไปทางซ้ายจะโค้งกลบัมา
ทางขวาเหนือพยญัชนะ และพบรปูทีห่างอกัษรไมล่ากขึน้ไปดา้นบน แต่หกัมุมแลว้ลากยอ้นกลบั
มาทางขวาเลก็น้อยดว้ย 

ทัง้นี้ การพบรูปอกัษรที่ไม่ลากหางขึน้ไปในเอกสารช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 
น่าจะเป็นขอ้ยกเวน้ เพราะรปูตวัเชงิ ร อกัษรขอมไทย ตัง้แต่ พ.ศ. 2232 เป็นต้นมา พบแต่รปูที่
ลากหางยาวขึน้ไปทัง้สิน้27 ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ต้นพทุธศตวรรษท่ี 23 

       
อย.77/1918 
ชน.6/1956 

สท.43/2057 
สท.12/2068 

ไตรภูม ิพระมาลยั 
ปมูราชธรรม 

 
                                                           

26 สรุนี แกว้กลม, “อกัษรขอมทีใ่ชบ้นัทกึภาษาไทย”, 80-83. 
27 เรื่องเดยีวกนั, 83–84. 
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1.12 ตวัเชิง ล มรีปูเหมอืนพยญัชนะตวัเชงิ ล อกัษรขอมไทย คอืเขยีนเป็นรูป
คล้ายครึง่ล่างของ ล อกัษรไทย เริม่จากหวัอกัษรที่เป็นเสน้สัน้ๆ หรอืโค้งหงายลากจากขวาไป
ซา้ย ต่อดว้ยเสน้ล่างทีเ่ป็นเสน้โคง้คว ่า จากนัน้ลากเสน้โคง้หงาย ปลายหางระดบัเท่ากบัส่วนสูง
เสน้ล่าง ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
2057 ต้นพทุธศตวรรษท่ี 23 

    
สท.43/2057 พระพุทธเยส ู

ไตรภูมพิระมาลยั 
 

1.13 ตวัเชิง ว มรีูปเหมอืนพยญัชนะตวัเชงิ ว อกัษรขอมไทย ในช่วงแรกทีพ่บ
เขยีนเสน้หลงัลงดา้นล่างแล้ววนเป็นวงกลบัมาบรรจบกบัเสน้เดมิ จากนัน้ค่อยๆ เปลี่ยนเป็นรูป
ทางยาวเรยีว มรีปูเหมอืนเชงิ จ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
พทุธศตวรรษท่ี 20 2057 ต้นพทุธศตวรรษท่ี 23 2291 

    
กท.59 สท.43/2057 พระพุทธเยส ู ต าราชา้ง/2291 

 
1.14 ตวัเชิง ส พบครัง้แรกใน จารกึ สท.43/2057 มรีปูคลา้ยเชงิ ล แต่ลากหาง

ยาวขึ้นไปข้างขวาของพยญัชนะด้านบน และมเีส้นตดัส่วนที่ลากยาวขึ้นไปนัน้ ต่อมาพบใน
เอกสารช่วงตน้พุทธศตวรรษที ่23 รปูอกัษรดา้นล่างเขยีนคลา้ยเชงิ ย แต่หวัอกัษรออกดา้นนอก 
เสน้ตดัทีห่างซึง่ลากยาวขึน้ไปอาจมหีรอืไม่มกีไ็ด ้ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
2057 ต้นพทุธศตวรรษท่ี 23 

    
สท.43/2057 พระพุทธเยส ู

ไตรภูมพิระมาลยั 
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2. รปูอกัษรไทย  
ตวัเชิง ต พบครัง้เดยีวในเอกสารเรื่องไตรภูมพิระมาลยั ซึ่งใช้รปู ต อกัษรไทย 

ไมใ่ชร้ปูอกัษรขอมไทยทีไ่มม่หียกักลางเสน้บนคลา้ยรปู ด  
 

ต้นพทุธศตวรรษท่ี 23 

 
ไตรภูมพิระมาลยั 

 
3. ส่วนเชิงอกัษรไทย  

ตัวเชิง ญ เป็นรูปตัวเชิงที่พบใช้บ่อยครัง้ โดยพบตัง้แต่ระยะที่สอง คือพุทธ
ศตวรรษที ่21 มกัใชเ้ป็นตวัตาม ช ในค ายมืภาษาสนัสกฤตว่า สรรเพชฺญ มรีูปเหมอืนส่วนเชงิ
ของ ญ อกัษรไทยในแต่ละสมยัในหลกัฐานชิ้นนัน้ๆ มกัเป็นเส้นโค้งลากจากขวาไปซ้าย อาจมี
การขมวดใหส้วยงามทีห่วัและหางอกัษรใหส้วยงามตามแต่ละลายมอื ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

-  -    
- สท.12/2068 - กลัปนา/2241 

กลัปนา/2241 
อท.1/2271 

อย.5/2298 
อย.4/2298 

 
รปูสระ 

รปูสระพบทัง้หมด 29 รปู ไดแ้ก่ สระอะ อา อ ิอ ีอ ึออื อุ อู เอะ เอ แอะ แอ เอยี เออื 
อวั โอะ โอ เอาะ ออ เออะ เออ อ า ใอ ไอ เอา ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ ไม่พบเพยีงสระเอยีะ เออืะ และอวัะ 
ดงัจะไดก้ล่าวในรายละเอยีดต่อไปนี้ 

สระอะ ระยะทีห่นึ่งมรีปูเป็นเสน้ในแนวนอน 2 เสน้ ลากจากซา้ยไปขวา มหีวัอกัษร
อยู่ทางซ้ายเป็นโค้งเลก็ๆ ลากจากซ้ายไปขวา และพบรปูทีเ่ขยีนหวดัใหท้ัง้สองเสน้ตดิเป็นเส้น
เดยีวกนัดว้ย 

ในระยะต่อมา พบการเขยีนรูปที่แผกไปบา้ง เช่น เขยีนเฉพาะหวัอกัษรเป็นจุดทบึ
หรอืวงกลม หรอืเขยีนเฉพาะเส้นแนวนอนไม่มหีวัอกัษรกไ็ด ้แต่ไม่ถอืเป็นพฒันาการเนื่องจาก
เป็นลกัษณะลายมอืทีเ่ขยีนต่างไปเท่านัน้  
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ระยะที่สาม เกดิพฒันาการขึน้ คอื ทศิทางการเขยีนหวัอกัษรเปลี่ยน โดยเขยีนวน
จากขวาไปซา้ยแทน สอดคลอ้งกบัเสน้แนวนอนทีแ่ต่เดมิเขยีนเป็นเสน้โคง้คว ่าไดเ้ปลีย่นเป็นโคง้
หงาย  ทัง้นี้ พฒันาการอาจเกดิจากรปูแผกทีเ่ขยีนเฉพาะหวัอกัษรเป็นจุดทบึหรอืวงกลมแลว้ได้
เปลีย่นทศิทางการวน จนเกดิการเปลีย่นแปลงรปูอกัษรในทีสุ่ด 

ในระยะที่สี่และห้า รปูอกัษรไม่มีพฒันาการเพิม่เตมิ แต่ใช้ร่วมกบัแบบที่เขยีนเป็น
จดุทบึหรอืวงกลมดว้ย ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

     
อย.2/1917  
ชน.6/1956 
นม.78/1974 

พจ.2/2023 
กพ.2/2053 
สท.43/2057 

พระราชสาสน์/2159 
ศุภอกัษร/2164 

พระจอมเมอืง1/2164 
ระฆงั เชงิท่า/2190 

จ.46/2192 

ระฆงัจนัทรเกษม/2220 
พงศาวดาร/2223 

ค าฉนัท/์2290  
อย.8/2301 

 
สระอา เป็นรปูพยญัชนะทีไ่ม่มพีฒันาการตลอดสมยัอยุธยา ประกอบดว้ย 2 ส่วน 

คอื เสน้บน และเสน้หลงั  เริม่เขยีนจากเสน้บนเป็นเสน้ตรงเฉียงขึน้หรอืเสน้โคง้จากซา้ยไปขวา 
แลว้ลากเสน้หลงัลงดา้นล่าง ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

      
อย.2/1917  
ชน.4/1976 

กพ.2/2053 
สท.12/2068 

ศุภอกัษร/2164 
พระจอมเมอืง2/2164 

บุษบก/2225 
จดหมาย4/2237 

ค าฉนัท/์2290  
อย.4/2298 

 
สระอิ ระยะทีห่นึ่ง เป็นรปูวงกลม อาจมชี่องว่างดา้นล่างเลก็น้อย ท าใหท้ราบไดว้่า

จดุเริม่ตน้การเขยีนอยู่ทีด่า้นล่าง ลากวนไปทางซา้ยโคง้กลบัไปทางขวา  
ระยะที่สาม รูปอกัษรเกดิพฒันาการ โดยเสน้ทีเ่ป็นวงโคง้ไดค้ลีค่ลายมาเป็นเส้นใน

แนวนอน 2 เสน้ คอื เสน้บนกบัเสน้ล่าง อยา่งในปัจจบุนั  ทัง้นี้ การเปลีย่นแปลงคงเกดิเนื่องจาก
ลายมอืทีเ่ขยีนเอยีงขึน้ ท าใหจุ้ดเริม่ต้นของเส้นหน้าเดมิไดเ้ลื่อนมาอยู่ในจุดเริม่ต้นของเสน้ล่าง
ทางขวา และความนิยมเขียนรูปอักษรให้เป็นเหลี่ยมมากขึ้นได้ท าให้เกิดจุดหักมุมขึ้นก่อน
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ลากเส้นบนกลบัไปทางขวา และรูปอกัษรนี้ได้ใช้ต่อไปจนสิ้นสมยัอยุธยา และสบืเนื่องมาจน
ปัจจบุนั แต่ต่างกนัไปตามลายมอื ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้  

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

     
อย.2/1917  
ชน.6/1956 
ชน.6/1956 
นม.78/1974 

พจ.2/2023 
กพ.2/2053 
สท.43/2057 

พระราชสาสน์/2159 
ศุภอกัษร/2164 
จ.46/2192 

ตน้ทาง
ฝรัง่เศส/2228

จดหมาย4/2237 

ค าฉนัท/์2290  
ภาค ตวอ./2298 

 
สระอี ระยะที่หนึ่ง พบรูปสระ 2 แบบ คอื สระลอยและสระจม โดยในส่วนของ

สระลอยนัน้ พบครัง้เดยีวในจารกึ นม.78/1974 และไม่พบอกีตลอดสมยัอยุธยา ดงัรปูตวัอย่าง
ต่อไปนี้ (ดตูวัอยา่งการใชใ้นบทที ่3 หวัขอ้ส่วนสระ) 

 
ระยะท่ีหน่ึง 

 
นม.78/1974 

 
ส่วนรูปสระจมนัน้ มพีัฒนาการเหมอืนสระอิ แต่มเีส้นตัดเพิ่ม 1 เส้น โดยใน

ระยะแรกเป็นวงกลม อาจมชี่องว่างด้านล่างเลก็น้อย แล้วลากเสน้ตดัเสน้บนขึน้ไป หรอืลากตดั
เสน้หลงัออกไปทางขวา  บางครัง้พบการเขยีนหวดัใหจ้บในครัง้เดยีว เริม่จากเสน้ตดัลากตรงลง
มา แลว้วนไปทางซา้ยขมวดใหญ่วนกลบัมาตดัเสน้ตดัทางขวา แลว้วนโคง้ลงดา้นล่าง  

ในระยะที่สาม ได้เกดิพฒันาการอย่างสระอขิึน้ คอื เส้นที่เป็นวงโคง้ได้คลีค่ลายมา
เป็นเสน้ในแนวนอน 2 เสน้ ส่วนเสน้ตดัเปลีย่นเป็นเสน้แนวตัง้สัน้ๆ ทีเ่หนือกลางเสน้บน  รปูนี้
ไดใ้ชไ้ปจนสิน้สมยัอยธุยา  ทัง้นี้ ในระยะทีห่า้ ต าแหน่งของเสน้ตดัในหลกัฐานบางชิน้ไดเ้ลื่อนไป
อยูท่างขวาอยา่งในปัจจบุนัแลว้ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
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ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

     
นม.78/1974 
นม.78/1974 
ชน.4/1976 
ชน.4/1976 

พจ.2/2023 
กพ.2/2053 
สท.43/2057 
สท.43/2057 
สท.12/2068 

พระราชสาสน์/2159 
ศุภอกัษร/2164 

ระฆงั เชงิท่า/2190 

ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 
จดหมาย4/2237 

ค าฉนัท/์2290  
ต าราชา้ง/2291 
อย.8/2301 

 
สระอึ พบครัง้แรกในจารกึแผ่นไมบุ้ษบกธรรมาสน์ วดัมณชีลขณัฑ ์พ.ศ. 2225 ซึง่

อยูใ่นระยะทีส่ ีแ่ลว้ มรีปูเป็นสระอแิบบทีเ่ขยีนเสน้แนวนอน 2 เสน้ มวีงกลมโปรง่หรอืทบึอยู่
ดา้นบน  ทัง้นี้ พบรปูทีต่่างไปในจารกึ อท.7 พ.ศ. 2271 และต าราแผนคชลกัษณ์ พ.ศ. 2291 ซึง่
เขยีนเสน้ตดัเสน้บนถดัจากวงกลมเหนือไปอไิปทางขวา 1 เสน้ ดคูลา้ยรปูวรรณยกุตเ์อก แต่ไม่
ถอืเป็นพฒันาการ เพราะพบใชใ้นเอกสารบางชิน้บางช่วงเวลา ไมพ่บใชส้บืทอดลงมาในสมยั
หลงัดว้ย ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

  
บุษบก/2225 

จดหมาย4/2237 
อท.7/2271 

ค าฉนัท/์2290  
ต าราชา้ง/2291 
อย.8/2301 

 
สระอือ ในระยะแรกจะใชส้ระอแิละสระอแีทน จนกระทัง่ในระยะทีส่ามจงึพบสระออื

ทีเ่ขยีนเป็นรปูสระอ ิมเีสน้ในแนวตัง้ดา้นบน 2 เสน้  ทัง้นี้ รปูแรกทีพ่บในช่วงต้นพุทธศตวรรษที ่
22 นัน้ สระอยิงัเป็นเป็นรปูโคง้ทีม่กีารหกัมุม 2 ครัง้ จนดูเหมอืนประกอบดว้ย 3 เสน้ คอื เสน้
หน้า เส้นบน และเส้นหลงั แต่ในช่วงครึ่งหลงัของพุทธศตวรรษที่ 22 นัน้ รูปสระอิได้เกิด
พฒันาการเปลีย่นมาเป็นเสน้ในแนวนอน 2 เสน้  อนึ่ง พบการเขยีนแบบหวดั โดยขมวดเลก็ๆ ที่
ปลายเสน้บนกลบัไปทางซา้ยขึน้ไปดา้นบนเป็นเสน้แนวตัง้เสน้ทีส่อง แลว้จงึเตมิเสน้แนวตัง้เสน้
ทีห่นึ่งทหีลงั  ส่วนในระยะทีส่ ีแ่ละหา้ไมม่พีฒันาการเกดิขึน้เพิม่เตมิ    
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ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

 
-    

   

  

  
ชน.4/1976 - K 1006/2126 

พระราชสาสน์/2159 
ศุภอกัษร/2164 

พระจอมเมอืง2/2164 

บนัทกึ/2228 
อย.7/2279 

จดหมาย3/2237 
อท.7/2271 

ค าฉนัท/์2290  
อย.5/2298 

ต าราชา้ง/2291 
ภาค ตวอ./2298 

 
สระอุ ระยะทีห่นึ่ง ช่วงครีง่แรกจะมเีพยีงเสน้ในแนวตัง้เพยีงเสน้เดยีว ปลายหาง

ขมวดเป็นเสน้โคง้ไปทางซา้ยเลก็น้อย ส่วนในช่วงครึง่หลงัเกดิพฒันาการขึน้ คอื มหีวัอกัษรเป็น
เส้นสัน้ๆ ก่อนหกัมุมลากเส้นแนวตัง้ลงมาดา้นล่าง ซึง่ในระยะต่อๆ ไปจะไดค้่อยๆ เปลีย่นเป็น
ขมวดวงในทีสุ่ด ระยะต่อจากนี้ไมม่พีฒันาการอื่นใดอกี อาจเขยีนหางอกัษรใหส้วยงามต่างกนัไป
บา้ง ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

     
อย.2/1917  
ชน.4/1976 

กพ.2/2053 
สท.43/2057 

ศุภอกัษร/2164 
ระฆงั เชงิท่า/2190 

ระฆงัจนัทรเกษม/2220 
อท.1/2271 

อย.5/2298 

 
สระอ ู ระยะทีห่นึ่ง รปูอกัษรประกอบดว้ย 4 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้บน เสน้หน้า 

และเสน้ล่าง โดยหวัอกัษรเขยีนเป็นเสน้สัน้ๆ หรอืโคง้เลก็ๆ จากซา้ยไปขวา แลว้ลากเสน้บนไป
ทางซา้ย ลากเสน้หน้าลง แลว้ลากเสน้ล่างกลบัไปทางขวา ปลายหางอาจโคง้ขึน้เลก็น้อย   

ระยะทีส่อง เสน้อกัษรมกีารเปลี่ยนแปลงต าแหน่ง โดยเสน้บนกลายเป็นเสน้หน้าที่
ลากเอยีงลงไปทางซ้าย เส้นหน้ากลายเป็นเส้นล่าง และเส้นล่างกลายเป็นเส้นหลงัที่ลากเฉียง
กลบัขึน้ไปทางขวา จากนัน้รปูอกัษรไดเ้ปลีย่นแปลงไปบา้งในการเขยีนใหแ้คบและเรยีวยาวขึน้ 
ทัง้นี้ รูปอักษรได้เปลี่ยนมาอยู่ในแกนตัง้อย่างชดัเจนในระยะที่สาม แต่ยงัค่อนข้างเอียงไป
ทางขวา ก่อนจะตัง้ตรงในระยะสุดทา้ย ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้  
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ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

       
อย.2/1917  
ชน.4/1976 

สท.43/2057 
สท.12/2068 

พระราชสาสน์/2159 
ศุภอกัษร/2164 

ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 
อท.1/2271 

ค าฉนัท/์2290 
อย.5/2298 

 
สระเอะ พบครัง้เดยีวในบนัทกึของโกษาปาน พ.ศ. 2228 มรีปูเป็นสระเอประสมกบั

สระอะ โดยสระเออยูห่น้าพยญัชนะ และสระอะอยูห่ลงัพยญัชนะ ดงันี้ 
 

ระยะท่ีส่ี 

 
บนัทกึ/2228 

 
สระเอ ระยะทีห่นึ่ง รปูอกัษรส่วนใหญ่ประกอบดว้ย 3 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้หน้า 

และเส้นบน เริม่เขยีนจากหวัอกัษรเป็นเส้นโคง้จากขวาไปซา้ย จากนัน้ลากเสน้หน้าขึน้ดา้นบน 
แล้วลากเส้นบนโค้งหรอืเฉียงลงไปทางขวา  ทัง้นี้ พบรูปอกัษรบางตวัที่เขยีนมเีส้นล่างเชื่อม
ระหว่างหวัอกัษรกบัเส้นหน้า ซึ่งคงเป็นลกัษณะเฉพาะของลายมอืที่เขยีนหวัอกัษรให้ใหญ่กว่า
ปรกต ิ 

ระยะที่สอง เกดิพฒันาการขึน้ คอื เส้นบนเริม่หายไปกลายเป็นหางอกัษรลากมา
ทางขวาสัน้ๆ และในระยะต่อๆ ไปปลายเส้นหน้าจะเขยีนเพียงโค้งเอนไปทางขวาเล็กน้อย
เท่านัน้ และในระยะทีห่า้จะเลกิเขยีนปลายโคง้ไปเลย  ส่วนหวัอกัษรจะเขยีนใหเ้ลก็ลงเรื่อยๆ จน
กลายเป็นขมวดวงในทา้ยทีสุ่ด ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

        
ชน.6/1956 
นม.78/1974 

กพ.2/2053 
สท.43/2057 

K 1006/2126 
พระจอมเมอืง1/2164 
ระฆงั เชงิท่า/2190 

ตน้ทางฝรัง่เศส/2228
บนัทกึ/2228 

ค าฉนัท/์2290 
อย.4/2298 

 



70 

 

สระแอะ พบเพยีง 2 ครัง้ ในบนัทกึของโกษาปาน พ.ศ. 2228 และเรื่องทา้ยพระ
กลัปนาวดัเมอืงพทัลุง พ.ศ. 2241 มรีูปเป็นสระแอ ประสมกบัสระอะ โดยสระแอเขยีนไว้หน้า
พยญัชนะ ส่วนสระอะเขยีนไวห้ลงัพยญัชนะ 

 
ระยะท่ีส่ี 

    
บนัทกึ/2228 เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 

 
สระแอ มรีปูเป็นสระเอเรยีงกนั 2 ตวั พฒันาการจงึเหมอืนกบัสระเอ คอื เสน้บนเริม่

หายไปกลายเป็นหางอกัษรสัน้ๆ ในช่วงระยะทีส่อง  ทัง้นี้ ในการเขยีนลายมอืหวดันัน้อาจเขยีน
สระเอทัง้ 2 ตวั เชื่อมต่อกนัไป โดยลากหางอกัษรของสระเอตวัแรกยาวลงมา แลว้ขมวดเป็นหวั
อกัษรสระเอตวัทีส่อง จากนัน้กจ็ะสามารถลากเสน้หน้าของสระเอตวัทีส่องต่อขึน้ไปได ้การเขยีน
หวดัเช่นน้ีพบหลกัฐานครัง้แรกในระยะทีส่าม ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

      
อย.2/1917 สท.43/2057 ศุภอกัษร/2164 

พระจอมเมอืง1/2164 
ระฆงัจนัทรเกษม/2220 

จดหมาย3/2237 
อท.1/2271 

ค าฉนัท/์2290 
อย.8/2301 

 
สระเอียะ ไม่พบในขอ้มูลทีใ่ช้ในงานวจิยั แต่พบในบนัทกึของลาลูแบร ์ประมาณ 

พ.ศ. 2230 จงึไดน้ ามาลงไว้เป็นตวัอย่าง รปูอกัษรประกอบดว้ยสระเอยีทีใ่ชส้ระอเิป็นสระบน 
เตมิสระอะเขา้ไปขา้งทา้ย ดงันี้ 

 
 

ระยะท่ีส่ี 

  
ลาลแูบร/์2230 
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สระเอีย ในปัจจุบนัประสมขึน้จากสระเอหน้าพยญัชนะ สระอเีหนือพยญัชนะ และ 
ย หลงัพยญัชนะ แต่ในสมยัอยธุยาอาจมกีารประสมต่างออกไปบา้ง ดงันี้ 

ระยะที่หนึ่ง มกีารเขยีนแยกเป็น 2 แบบ คอื แบบมตีวัสะกดและไม่มตีวัสะกด โดย
แบบไม่มตีวัสะกดจะประกอบด้วยสระเอ สระอิ และ ย ทัง้นี้ สระอิในระยะแรกจะอยู่บน ย แต่
ต่อมาไดย้า้ยมาอยู่บนพยญัชนะแทน ส่วนแบบมตีวัสะกดนัน้ ในจารกึ อย.2 พ.ศ. 1917 พบรปู
ต่างไปโดยไม่มสีระบน ส่วนในจารกึ ชน.6 พ.ศ. 1956 และ นม.78 พ.ศ. 1974 ใชเ้พยีง ย  
ตวัเดยีว 

ระยะที่สอง ยังคงแยกเป็นแบบมีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกดอยู่ โดยแบบไม่มี
ตวัสะกดระยะแรกยงัใชส้ระอเิป็นสระบน ต่อมาจงึพบการใช้สระอคีรัง้แรกในจารกึ สท.12 พ.ศ. 
2068 โดยสระบนจะอยู่ระหว่างพยญัชนะกบั ย หรอือยู่บนพยญัชนะ ส่วนแบบมตีวัสะกดนัน้ ยงั
พบทัง้สองแบบเหมอืนในระยะแรกใชร้ว่มกนั 

ระยะทีส่าม พบรปูสระเอยีแบบมตีวัสะกดเป็นครัง้สุดทา้ยในจารกึ K 1006 พ.ศ. 
2126 โดยมรีปูเป็นสระเอกบัสระเอยีขนาบพยญัชนะต้นหน้าตวัสะกด จากนัน้รูปสระเอยีแบบมี
ตวัสะกดและไม่มตีวัสะกดจะมรีปูเหมอืนกนั โดยในระยะนี้ใชส้ระอเีป็นสระบน เวน้แต่ในหนังสอื
ออกพระจอมเมอืง 1 พ.ศ. 2164 ทีพ่บใช้สระอริ่วมกบัสระอ ีโดยสระบนวางอยู่บนพยญัชนะ
ทัง้หมด 

ระยะทีส่ ี ่การเขยีนค่อนขา้งหลากหลายทัง้สระบนทีใ่ชแ้ละต าแหน่งของสระบน โดย
ส่วนใหญ่จะใช้สระอีเป็นสระบน โดยมสีระอิใช้ปะปนกนับ้าง ส่วนสระอือพบใช้ใน พ .ศ. 2220 
เท่านัน้ ส่วนต าแหน่งของสระบนส่วนใหญ่จะอยู่บนพยญัชนะ แต่กม็บี้างทีอ่ยู่ระหว่างพยญัชนะ
ตน้กบั ย หรอืบน ย 

ระยะทีห่า้ สระบนมทีัง้ใชส้ระอแิละสระอ ีแต่ต าแหน่งค่อนขา้งลงตวัทีบ่นพยญัชนะต้น 
เวน้แต่ในต าราแผนคชลกัษณ์ พ.ศ. 2291 ทีม่เีขยีนบน ย อยูบ่า้ง ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

 

 

  
 

 
 

อย.2/1917 
ชน.4/1976 
อย.2/1917 
นม.78/1974 

กพ.2/2053 
สท.12/2068 
กพ.2/2053 
สท.43/2057 

ศุภอกัษร/2164 
K 1006/2126 

 

ระฆงัจนัทรเกษม/2220 
สท.35/2232 

จดหมาย3/2237 

ค าฉนัท/์2290 
อย.8/2301 
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สระเอือะ ไม่พบในขอ้มูลที่ใช้ในงานวจิยั แต่พบในบนัทกึของลาลูแบร์ ประมาณ 
พ.ศ. 2230 จงึไดน้ ามาลงไว้เป็นตวัอย่าง รปูอกัษรประกอบดว้ยสระเออืที่ใชส้ระอเิป็นสระบน 
เตมิสระอะเขา้ไปขา้งทา้ย ดงันี้ 

 
ระยะท่ีส่ี 

  
ลาลแูบร/์2230 

 
สระเอือ ในปัจจุบนัประสมขึน้จากสระเอหน้าพยญัชนะต้น สระออืเหนือพยญัชนะ

ตน้ และ อ หลงัพยญัชนะตน้ แต่ในสมยัอยธุยามกีารประสมต่างออกไปบา้ง ดงันี้ 
ระยะทีห่นึ่ง รปูอกัษรประกอบด้วยสระเอด้านหน้า สระอดิา้นบน และ อ ดา้นหลงั

พยญัชนะตน้ทัง้หมด 
ระยะที่สอง ส่วนประกอบของรูปอกัษรยงัเหมอืนเดมิ เว้นแต่ในจารกึ สท.12 พ.ศ. 

2068 ทีพ่บใชส้ระอเีป็นสระบนรว่มกบัสระอ ิ
ระยะที่สาม สระบนเปลี่ยนมาใช้สระอกีบัสระออืเป็นหลกั มใีชส้ระอน้ิอยมาก โดย

สระเออืรปูทีใ่ชส้ระออืเหมอืนปัจจบุนัเป็นครัง้แรกพบในศุภอกัษร พ.ศ. 2164   
ระยะทีส่ ี ่ สระบนและต าแหน่งของสระบนมคีวามหลากหลาย โดยช่วง 3 ทศวรรษ

แรกของพุทธศตวรรษที ่23 พบใชส้ระอหิรอืสระอเีป็นสระบนเท่านัน้ หลงัจากนัน้จงึไดพ้บการใช้
สระอือปะปนด้วย ส่วนต าแหน่งของสระบนส่วนใหญ่อยู่บนพยญัชนะต้น มบี้างที่อยู่ระหว่าง
พยญัชนะตน้กบั อ หรอือยูบ่น อ  

ระยะที่ห้า สระบนยงัคงใช้สระอิ สระอี และสระอือปะปนกนั นอกจากนี้ในจารกึ
ภาควิชาภาษาตะวันออกยงัพบใช้สระอึด้วย ส่วนต าแหน่งของสระบนแทบทัง้หมดอยู่บน
พยญัชนะต้น เวน้แต่ในต าราแผนคชลกัษณ์ พ.ศ. 2291 ทีม่เีขยีนบน อ อยู่บา้ง ทัง้นี้ ในต ารา
แผนคชลกัษณ์ พ.ศ. 2291 พบการใช้ ว แทน อ ซึ่งเป็นเรื่องปรกตทิี่พบได้ในหลกัฐานสมยั
อยธุยาตอนปลาย ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
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ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

   
 

 
อย.2/1917 
ชน.4/1976 

กพ.2/2053 
สท.12/2068 

พระราชสาสน์/2159 
ศุภอกัษร/2164 

 

ระฆงั จนัทรเกษม/2220 
บุษบก/2225 

จดหมาย4/2237 

ค าฉนัท/์2290 
ต าราชา้ง/2291 
อย.5/2298 

ภาค ตวอ./2298 
อย.4/2298 

 
สระอวัะ ไม่พบในข้อมูลที่ใช้ในงานวจิยั แต่พบในบนัทึกของลาลูแบร์ ประมาณ 

พ.ศ. 2230 จงึได้น ามาลงไว้เป็นตวัอย่าง รูปอกัษรประสมขึน้จากสระอวัซึ่งประกอบด้วย ว 
ประสมกบัไมโ้ทดา้นบน แลว้เตมิสระอะเขา้ไปขา้งทา้ย ดงันี้ 

 
ระยะท่ีส่ี 

 
ลาลแูบร/์2230 

 
สระอวั ในปัจจุบนัแยกเป็นแบบมตีวัสะกดและแบบไม่มตีวัสะกด ซึง่ในสมยัอยุธยา

กม็กีารแยกเป็นสองแบบเช่นกนั แต่มกีารประสมต่างไปบา้ง ดงันี้ 
ระยะทีห่นึ่ง พบแบบไมม่ตีวัสะกดเพยีงในจารกึ อย.2 พ.ศ. 1917 ซึง่ใช ้ว 2 ตวัเรยีง

ต่อกนั คอืใช้อกัษรหนัแทนไมห้นัอากาศ ซึ่งเป็นอกัขรวธิแีบบเก่า ส่วนแบบมตีวัสะกดใช้รูป
เหมอืนปัจจบุนั คอืใช ้ว วางระหว่างพยญัชนะตน้กบัตวัสะกด 

ระยะที่สอง แบบที่ไม่มตีวัสะกดเริม่พบใชไ้มห้นัอากาศร่วมกบัการใช้อกัษรหนัใน
จารกึ กพ.2 พ.ศ. 2053 และหลงัจากนัน้ในจารกึ สท.12 พ.ศ. 2068 กพ็บใชไ้มห้นัอากาศเพยีง
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อยา่งเดยีว โดยไมห้นัอากาศจะอยู่บน ว หรอืเยือ้งไปขา้งหน้าเลก็น้อย ส่วนแบบมตีวัสะกดใช ้ว 
วางระหว่างพยญัชนะตน้กบัตวัสะกดเช่นเดมิ 

ระยะทีส่ ี ่ แบบทีไ่ม่มตีวัสะกดพบใชร้ปูไมโ้ทร่วมกบัไมห้นัอากาศ โดยต าแหน่งของ
ไม้โทหรอืไม้หนัอากาศเริม่ขยบัมาอยู่ระหว่างพยญัชนะต้นกบั ว ร่วมกบัแบบที่อยู่บน ว ส่วน
แบบมตีวัสะกดยงัคงเหมอืนเดมิ 

ระยะทีห่า้ แบบไม่มตีวัสะกดส่วนใหญ่ใชไ้มห้นัอากาศ มเีพยีงในต าราแผนคชลกัษณ์  
พ.ศ. 2291 ทีพ่บใชไ้มโ้ทรว่มกบัไมห้นัอากาศดว้ย ต าแหน่งของไมห้นัอากาศเลื่อนมาอยู่ระหว่าง
พยญัชนะตน้กบัตวัสะกดค่อนขา้งสม ่าเสมอแลว้ ส่วนแบบมตีวัสะกดยงัคงเดมิ  

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

 

 

  

    
อย.2/1917 
ชน.4/1976 

กพ.2/2053 
กพ.2/2053 
สท.12/2068 

พระจอมเมอืง1/2164 
ระฆงั เชงิท่า/2190 

 

ระฆงั จนัทรเกษม/2220 
สท.35/2232 

จดหมาย3/2237 

ต าราชา้ง/2291 
ต าราชา้ง/2291 
อย.8/2301 

 
สระโอะ มรีูปเป็นสระโอประสมกบัสระอะเขยีนขนาบพยญัชนะต้น ดงัตวัอย่าง

ต่อไปนี้  ทัง้นี้ ในระยะแรกใช้เขยีนค าที่ออกเสยีงสระเอาะ คอื ปีโถะ หมายถึง ปีเถาะ แต่ใน
ภายหลงัออกเสยีงสระโอะอยา่งในปัจจบุนั 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

 -   -      -   

อย.77/1918 - - พระพุทธเยส ู 
บนัทกึของลาลแูบร ์

- 

 
สระโอ เป็นรปูอกัษรทีไ่ม่มพีฒันาการตลอดสมยัอยุธยา ประกอบดว้ย 3 ส่วน คอื 

หวัอกัษร เสน้หน้า และเสน้บน เริม่เขยีนจากหวัอกัษรเป็นเสน้โคง้เลก็ๆ จากซา้ยไปขวา ต่อดว้ย
เสน้หน้าลากขึน้ไปดา้นบน โดยแต่ละสมยัมลีกัษณะการเขยีนต่างกนัไป จากนัน้ลากเส้นบนต่อ
ออกไปทางขวา  
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ทัง้นี้ เส้นหน้าในระยะแรกๆ จะโค้งไปทางขวาค่อนขา้งมาก จนกระทัง่ในระยะที่สี่
และห้าจะเขยีนเป็นเส้นตรงแล้วโค้งปลายเส้นไปทางซ้าย ก่อนหกัมุมลากเส้นบนไปทางขวา 
ปลายโคง้ขึน้เลก็น้อยอยา่งในปัจจบุนั ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

      
อย.2/1917 
นม.78/1974 

พจ.2/2023 
กพ.2/2053 

พระราชสาสน์/2159 
 

จดหมาย3/2237 
อท.7/2271 

ค าฉนัท/์2290 
อย.8/2301 

 
สระเอาะ ปัจจุบนัมรีปูเป็นสระเอาประสมกบัสระอะวางเรยีงต่อขา้งหลงั ซึง่ในสมยั

อยุธยาก็มอีงคป์ระกอบเช่นเดยีวกนันี้ ไดแ้ก่ สระเอหน้าพยญัชนะต้น สระอาหลงัพยญัชนะต้น 
และสระอะหลงัสระอา ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

 
- 

  
 

อย.2/1917 
 

- พระราชสาสน์/2159 
ศุภอกัษร/2164 

ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 
จดหมาย2/2231 

ภาคโบฯ2/2298 

 
สระออ ปัจจุบนัทัง้การเขยีนแบบมตีวัสะกดและไม่มตีวัสะกดต่างใชร้ปู อ เพยีงตวั

เดียว แต่ในสมยัอยุธยาพบการประสมกับเครื่องหมายฝนทอง ฟันหนู และรูปเครื่องหมาย
เหมอืนไมจ้ตัวา ประกอบการเขยีนสระออทีไ่มม่ตีวัสะกดดว้ย ดงันี้ 

ในระยะที่หนึ่ง ยังไม่มีการแยกระหว่างสระออที่ไม่ตัวสะกดและไม่มีตัวสะกด 
รปูอกัษรเหมอืนพยญัชนะ อ ในระยะแรก 

ระยะที่สอง ยงัคงไม่มกีารแยกระหว่างสระออที่ไม่ตัวสะกดและไม่มตีัวสะกด 
รปูอกัษรเหมอืนพยญัชนะ อ ในระยะทีส่อง 

ระยะที่สาม เริม่พบการใช้เครื่องหมายฝนทองประกอบสระออที่ไม่มตีวัสะกดใน 
พระราชสาส์นสมเดจ็พระเจา้ทรงธรรม พ.ศ. 2159 แต่ในจารกึระฆงั วดัเชงิท่า พ.ศ. 2190  
กลบัไมพ่บการใชเ้ครือ่งหมายอกี 
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ระยะทีส่ ี่ ส่วนใหญ่สระออแบบไม่มตีวัสะกดเปลีย่นมาใช้เครื่องหมายฝนทองแทน 
โดยเครือ่งหมายฝนทองพบใชน้้อยมาก นอกจากนี้ พบการใชเ้ครือ่งหมายรปูเหมอืนเครื่องหมาย
บวกหรอืไม้จตัวาแทนในจารกึ สท.35 พ.ศ. 2232 และในหลกัฐานบางชิ้นก็พบว่าไม่ได้ใช้
เครือ่งหมายอะไรประกอบดว้ย 

ระยะที่ห้า ส่วนใหญ่เริม่เลกิใช้เครื่องหมายประกอบการเขยีนสระออแบบไม่มี
ตวัสะกด แต่กย็งัพบการใชเ้ครือ่งหมายฝนทองหรอืฟันหนูประกอบอยูบ่า้ง ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

   
 

 

 
อย.2/1917 
ชน.6/1956 

 

กพ.2/2053 
สท.12/2068 

พระราชสาสน์/2159 
ศุภอกัษร/2164 

บุษบก/2225 
ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 

สท.35/2232 
อท.1/2271 

ค าฉนัท/์2290 
อย.5/2298 

ภาคโบฯ2/2298 

 
สระเออะ พบครัง้เดยีวในบนัทกึของโกษาปาน พ.ศ. 2228 โดยประสมขึน้จากสระ

เอหน้าพยญัชนะต้น สระอเีหนือพยญัชนะตน้ รปู อ หลงัพยญัชนะตน้ และสระอะหลงั อ ดงันี้ 
 

ระยะท่ีส่ี 

  
บนัทกึ/2228 

 
สระเออ ในปัจจุบนัมกีารเขยีนแยกเป็นแบบมตีวัสะกดและไม่มตีวัสะกด โดยแบบ

ไม่มตีัวสะกดจะประกอบด้วยสระเอหน้าพยญัชนะต้น และ อ หลงัพยญัชนะต้น ส่วนแบบมี
ตวัสะกดจะประกอบดว้ยสระเอหน้าพยญัชนะต้นกบัสระอเิหนือพยญัชนะต้น ส่วนในสมยัอยุธยา
มกีารประสมต่างออกไปบา้ง ดงันี้ 

ระยะที่หนึ่ง สระเออแบบไม่มตีวัสะกดพบครัง้เดยีวในจารกึ ชน.4 พ.ศ. 1976 
ประกอบดว้ยสระเอ สระอ ีและ อ ส่วนแบบมตีวัสะกดพบใชท้ัง้รปูสระเออไมม่ตีวัสะกดในปัจจุบนั 
คอื สระเอหน้าพยญัชนะตน้ และ อ หลงัพยญัชนะตน้ แลว้เตมิตวัสะกดต่อทา้ย และแบบปัจจุบนั 
แต่สระบนอาจเป็นสระอหิรอืสระอกีไ็ด ้
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ระยะที่สอง ไม่พบสระเออแบบไม่มตีวัสะกด ส่วนแบบมตีวัสะกดยงัพบการเขยีน
เรยีงกนัไปโดยไมม่สีระบนในจารกึ กพ.2 พ.ศ. 2053 ซึง่พบหลกัฐานเป็นครัง้สุดทา้ย  

ระยะทีส่าม พบสระเออแบบไม่มตีวัสะกดในพระราชสาสน์สมเดจ็พระเจา้ทรงธรรม 
พ.ศ. 2159 โดยประกอบดว้ยสระเออแบบไม่มตีวัสะกดรปูปัจจุบนัทีเ่พิม่สระอบีนพยญัชนะ ส่วน
แบบมตีวัสะกดมกีารเปลีย่นแปลงในส่วนของสระบน โดยปรากฏการใชส้ระออืร่วมกบัสระอแิละ
สระอ ี

ระยะทีส่ ี ่สระเออแบบไม่มตีวัสะกดเริม่เปลีย่นแปลง โดยใชเ้ครื่องหมายต่างๆ แทน
สระอ ีซึง่ส่วนมากจะใชเ้ครือ่งหมายฟันหนู มบีา้งทีใ่ชเ้ครื่องหมายฝนทอง หรอืไม่ใชเ้ครื่องหมาย
อะไรเลยก็ได้ โดยต าแหน่งของเครื่องหมายส่วนใหญ่จะอยู่บนพยญัชนะต้น อาจค่อนไปทาง อ 
เลก็น้อย มบี้างที่อยู่บน อ ส่วนสระเออแบบมตีวัสะกดยงัคงเหมอืนเดมิ คอืมทีัง้ใช้สระอ ิสระอ ี
และสระออื ร่วมกบัสระเอ ทัง้นี้ ในจารกึ อท.1 พ.ศ. 2271 และ อท.7 พ.ศ. 2271 พบใชส้ระอรึปู
ทีม่วีงกลมคู่กบัฝนทองดว้ย 

ระยะที่ห้า สระเออแบบไม่มตีวัสะกดพบใช้ปนกนัทัง้แบบสระเออรูปปัจจุบนั แบบ
ประสมเครื่องหมาย และแบบประสมสระอ ีส่วนแบบมตีวัสะกดกย็งัพบใชส้ระบนปะปนกนัไปไม่
มหีลกัเกณฑ์ ทัง้สระอิ สระอี และสระอึ และพบการเขยีนแบบเขยีนเรยีงกันไปเหมอืนใน
ระยะแรกกลบัมาใชใ้น ค าฉนัทส์รรเสรญิพระพุทธเจา้ปราสาททอง พ.ศ. 2290 ดว้ย 

ตวัอยา่งรปูสระเออมดีงัต่อไปนี้ 
 

ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

 
 

  

  

 

  

 

 

 

  

 

อย.2/1917 
ชน.4/1976 
อย.2/1917 
นม.78/1974 

 

กพ.2/2053 
สท.43/2057 
สท.12/2068 

พระราชสาสน์/2159 
K 1006/2126 
ศุภอกัษร/2164 

พระจอมเมอืง1/2164 

บนัทกึ/2228 
บนัทกึ/2228 

จดหมาย3/2237 
อท.7/2271 

ภาคโบฯ2/2298 
ค าฉนัท/์2290 
ต าราชา้ง/2291 
ต าราชา้ง/2291 
อย.5/2298 

ภาคโบฯ1/2298 
ภาคโบฯ1/2298 
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สระอ า การเขยีนประกอบขึน้จากนิคหติและสระอา ซึ่งพฒันาการมเีฉพาะนิคหติ 
ซึง่จะไดก้ล่าวถงึต่อไปในส่วนของเครือ่งหมาย  ทัง้นี้ พบการเขยีนหวดัโดยลากเสน้โคง้ต่อขึน้ไป
จากปลายหางสระอาเหนือบรรทดัแทนนิคหติในจารกึระฆงั วดัเชงิท่าดว้ย ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

 

 

 

 

  

 

    

อย.2/1917 
ชน.4/1976 
ชน.4/1976 

 

กพ.2/2053 
สท.43/2057 
สท.12/2068 

พระราชสาสน์/2159 
ศุภอกัษร/2164 

พระจอมเมอืง1/2164 
ระฆงั เชงิท่า/2190 

บุษบก/2225 
บนัทกึ/2228 
อท.1/2271 

ภาค ตวอ./2298 

 
สระใอ เป็นรปูอกัษรทีไ่ม่มพีฒันาการตลอดสมยัอยุธยา ประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื 

หวัอกัษร และเส้นหน้า เริม่เขยีนจากหวัอกัษรเป็นเส้นโค้งหงายหรอืขมวดเป็นวง จากขวาไป
ซ้าย จากนัน้ลากเส้นหน้าขึ้นไป อาจเขยีนลกัษณะต่างกนัไปในแต่ละระยะ หางอกัษรโค้งมา
ดา้นหน้า อาจขมวดปลายเป็นวงกไ็ด ้  

ทัง้นี้ ในระยะแรกๆ จะเขยีนเสน้หน้าโคง้ไปทางขวามากเหมือนสระโอ จนกระทัง่ใน
ระยะที่สามจงึเริม่พบการเขยีนเส้นหน้าเป็นเส้นตรงอย่างในปัจจุบนั แต่อาจเอียงไปทางขวา
เลก็น้อยตามสมยันิยม ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

      
นม.78/1974 

 
กพ.2/2053 
สท.12/2068 
สท.12/2068 

ศุภอกัษร/2164 
พระจอมเมอืง1/2164 

จ.46/2192 

บุษบก/2225 
อท.7/2271 

ค าฉนัท/์2290 
อย.5/2298 
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สระไอ เป็นรปูอกัษรทีไ่ม่มพีฒันาการตลอดสมยัอยุธยา ประกอบดว้ย 3 ส่วน คอื 
หวัอกัษร เส้นหน้า และเสน้บน เริม่เขยีนจากหวัอกัษรเป็นเสน้โคง้หงายหรอืขมวดเป็นวง จาก
ขวาไปซ้าย จากนัน้ลากเส้นหน้าขึ้นไป อาจเขยีนลักษณะต่างกันไปในแต่ละระยะ จากนัน้
ลากเสน้บนต่อออกไปทางซา้ย 

ทัง้นี้ เส้นหน้าในระยะแรกๆ จะเขยีนให้โค้งไปทางขวาค่อนขา้งมาก จนกระทัง่ใน
ระยะทีส่ามจงึเริม่เขยีนเป็นเสน้ตรงแลว้โคง้ปลายเสน้ไปทางขวาเลก็น้อย ก่อนทีใ่นระยะทีส่ ีแ่ลว้
ห้าจะเขยีนเป็นเส้นตรงเท่านัน้ อาจเอยีงต่างกนัตามสมยันิยม  ส่วนส่วนบนในระยะแรกๆ จะ
เขยีนเฉียงลง โคง้คัน่จงัหวะ แล้วจงึลากเฉียงกลบัขึน้ทางซ้ายต่อไป จนกระทัง่ในระยะทีส่ ี่ โค้ง
คัน่จงัหวะจะเปลีย่นเป็นหกัมมุ ซึง่สบืเนื่องมาจนปัจจบุนั ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

     
นม.78/1974 

 
สท.43/2057 พระราชสาสน์/2159 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 

จดหมาย3/2237 
อย.5/2298 

 
สระเอา ประกอบขึน้จากสระเอกบัสระอาขนาบพยญัชนะต้น โดยพฒันาการรูป 

อกัษรเป็นไปตามพฒันาการของสระเอและสระอา ดงัไดก้ล่าวไปแลว้ ตวัอยา่งรปูอกัษรมดีงันี้ 
 

ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

     
อย.2/1917 สท.43/2057 พระราชสาสน์/2159 บนัทกึ/2228 ค าฉนัท/์2290 

 
สระฤ ปัจจบุนัใชร้ปูสระลอยโดยตลอด แต่ในสมยัอยุธยาพบรปูสระจมดว้ยครัง้หนึ่ง 

ในจารกึ สท.12 พ.ศ. 2068 ลกัษณะเป็นเสน้นอนเสน้เดยีว ลากจากทางขวาเฉียงลงไปทางซา้ย
เลก็น้อย แลว้ลากไปทางซา้ยตรงๆ  นอกจากนี้พบเป็นรปูสระลอยโดยตลอด 

รูปสระลอยพบครัง้แรกในระยะที่สาม มรีูปเป็น ถ ซึ่งประกอบด้วย หวัอกัษร เส้น
หน้า เสน้บน และเสน้หลงั กบัมเีสน้หางซึง่สนันิษฐานว่ามาจากรปูสระจมทีก่ล่าวไปขา้งต้นอกี 1 
เสน้ อยู่ใต้เสน้หลงัของ ถ มรีปูเป็นเส้นตรงเฉียงลงไปทางซ้ายเลก็น้อย ปลายหางกระดกขึน้ไป
ทางขวาสัน้ๆ รวมส่วนประกอบรปูอกัษรทัง้หมด 5 ส่วน  



80 

 

ในระยะเดยีวกนันี้เกิดพฒันาการขึ้น โดยเส้นหางได้รวมเข้าเป็นเส้นเดยีวกบัเส้น
หลงัของ ถ โดยที่รอยต่อนัน้ยงัหกัมุมไว้ให้รูถ้งึทีม่าได้ รปูอกัษรจงึเหลอืส่วนประกอบ 4 ส่วน  
จากนัน้ในระยะที่สี่จงึได้เริม่เขยีนเส้นหลงัยาวไปตลอดโดยไม่หกัมุมที่รอยต่อแล้ว ดงัตวัอย่าง
ต่อไปนี้  

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

-     
- 
 

สท.12/2068 พระราชสาสน์/2159 
พระจอมเมอืง1/2164 

บนัทกึ/2228 
จดหมาย4/2237 
อท.7/2271 

ค าฉนัท/์2290 
ต าราชา้ง/2291 
อย.5/2298 

 
สระฤๅ ปัจจุบนัใช้รปูสระลอยโดยตลอด แต่ในสมยัอยุธยาพบรูปสระจมด้วยครัง้

หนึ่ง ในจารกึ สท.12 พ.ศ. 2068  ลกัษณะเหมอืนรปูสระ ฤ ลอย แต่มเีสน้แนวตัง้เพิม่ขึน้อกีเสน้
หนึ่ง ต่อลงมาจากใตเ้สน้แนวนอนถดัจากหวัอกัษรมาทางซา้ยเลก็น้อย ซึง่เริม่เขยีนจากหวัอกัษร
เป็นเสน้ตรงสัน้ๆ แลว้ลากเสน้ตัง้ลงมา ปลายตวดัไปทางซา้ยเลก็น้อย รวมส่วนประกอบทัง้สิน้ 2 
ส่วน นอกจากนี้พบเป็นรปูสระลอยโดยตลอด 

รปูสระลอยพบครัง้แรกในระยะทีส่องเช่นเดยีวกบัรปูสระจม เป็นรปูพยญัชนะ ถ คอื
ม ีหวัอกัษร เสน้หน้า เสน้บน และเสน้หลงั ประกอบกบัรปูสระจม 2 ส่วน ทีก่ล่าวขา้งต้นเขยีนไว้
ดา้นล่าง โดยหวัอกัษรอยูใ่ตเ้สน้หลงั ถ รวมส่วนประกอบรปูอกัษรทัง้หมด 6 ส่วน 

ต่อมาในระยะทีส่ ี ่ไดเ้กดิการเปลีย่นแปลงต าแหน่งเสน้ดา้นล่างขึน้ โดยเสน้นอนกบั
เสน้ตัง้ ไดเ้ปลีย่นเป็นเสน้ตัง้คู่ เสน้ทีห่นึ่งซึง่เคยเป็นเสน้นอนอยู่ใต้เสน้หลงั ถ ส่วนเสน้ทีส่องซึง่
เคยเป็นเสน้ตัง้ทีต่่อไปจากเสน้นอนอยู่ถดัไปทางขวา  การเปลีย่นแปลงนี้น ามาซึง่พฒันาการที่
เกดิขึน้ในระยะเดยีวกนันี้ คอื เปลี่ยนมาเขยีนเสน้ตัง้เสน้แรกเชื่อมเขา้กบัเสน้หลงั ส่วนเส้นตัง้
เสน้ทีส่องเปลีย่นจากทีเ่ขยีนลอยอยูเ่ดีย่วๆ มาต่อออกไปจากเสน้หลงัประมาณกลางเสน้หลงัเดมิ 
ลากยาวลงไปดา้นล่างคลา้ยสระอาหางยาว  

ระยะสุดท้าย ไม่มพีฒันาการเพิม่เตมิ มเีส้นที่ต่อออกไปจากเส้นหลงัที่เลื่อนขึน้มา
ต่อทีป่ลายเสน้บนต่อตน้เสน้หลงัอยา่งในปัจจบุนั ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
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ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

-  -    
- 
 

กพ.2/2053 
สท.12/2068 

- ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 
ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 
จดหมาย4/2237 
จติรกรรม/2277 

ค าฉนัท/์2290 
ภาค ตวอ./2298 

 
สระฦ พบครัง้แรกในระยะทีส่ ี ่โดยประกอบดว้ยส่วนบนทีเ่หมอืนรปูพยญัชนะ ภ ซึง่

ประกอบด้วย หวัอกัษร เส้นหน้า เส้นบน และเส้นหลงั กบัเสน้หางอยู่ด้านล่างเสน้หลงั ภ โดย
เส้นหางเขยีนหวัอกัษรต่อด้วยเส้นตัง้ลากยาวลงไป ปลายหางโค้งไปทางซ้าย รวมทัง้หมด 5 
ส่วน   

ต่อมาในระยะที่ห้า เส้นหางด้านล่างหายไป เชื่อมต่อเขา้เป็นเส้นเดยีวกบัเส้นหลงั
ของรปู ภ ดา้นบน ส่วนประกอบรปูอกัษรจงึเหลอื 4 ส่วน ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

  
บนัทกึ/2228 ต าราชา้ง/2291 

 
สระฦๅ ระยะทีห่นึ่ง รปูอกัษรคลา้ย ภ ซึ่งประกอบดว้ย หวัอกัษร เส้นหน้า เสน้บน 

และเส้นหลงั รวมกบัส่วนล่างทีเ่ขยีนเหมอืนรูปสระ ฤๅ จม 2 ส่วน โดยต้นเสน้นอนต่อจากเส้น
หลงัของรปูอกัษรส่วนบน รวมส่วนประกอบทัง้หมด 6 ส่วน 

ในระยะที่สาม รูปอักษรส่วนบนยงัคงรูปเป็น ภ ส่วนด้านล่างมกีารเปลี่ยนแปลง
ต าแหน่งเส้นทัง้สอง โดยมเีส้นนอนได้เขยีนแยกอยู่ใต้ระหว่างกลางเสน้หน้ากบัเสน้หลงัของ ภ 
ส่วนเสน้ตัง้ทีเ่คยเขยีนต่อจากเสน้นอนเปลีย่นมาเขยีนตดิกบัปลายเสน้หลงัของ ภ แทน 

ระยะที่สี่ เกิดพฒันาการขึ้นในลกัษณะเดยีวกบัสระ ฤๅ โดยเส้นด้านล่าง เส้นแรก
หายไป กลายเป็นส่วนหนึ่งของเสน้หลงั ภ จงึเหลอืส่วนประกอบรปูอกัษร 5 ส่วน ขณะทีเ่สน้ที่
สองลากต่อไปจากเสน้หลงัคลา้ยสระอาหางยาว โดยต าแหน่งทีต่่อนัน้อาจต่อจากระดบักลางเสน้
หลงัเดมิ หรอืจดุทีเ่ป็นรอยต่อเสน้หลงักบัหางอกัษรกไ็ด้ 

ระยะที่ห้า ไม่มพีฒันาการเกิดขึ้นเพิ่มเติม มเีพยีงต าแหน่งเส้นต่อด้านหลงัที่ต่อ
ออกไปจากรอยต่อปลายเสน้บนกบัตน้เสน้หลงัอยา่งในปัจจุบนั ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
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ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

 -    
อย.2/1917 - ศุภอกัษร/2164 จดหมาย3/2237 

จดหมาย4/2237 
ค าฉนัท/์2290 

 
รปูวรรณยุกต์ 

รปูวรรณยกุตอ์กัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดาพบ 2 รปู คอื ไมเ้อก และไมโ้ท ดงันี้ 
ไม้เอก ไมพ่บพฒันาการรปูอกัษร เป็นรปูเป็นเสน้ตัง้สัน้ๆ 1 เสน้ อาจเขยีนใหเ้อยีง  

หรอืเพิม่ขมวดหวัอกัษรดา้นบนใหส้วยงามต่างไปตามลายมอื ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
 

ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

          
อย.2/1917 กพ.2/2053 

สท.12/2068 
ศุภอกัษร/2164 

พระจอมเมอืง1/2164 
บนัทกึ/2228 

จดหมาย3/2237 
อย.5/2298 
อย.4/2298 

 
ไม้โท ระยะที่หนึ่ง พบรปูอกัษร 2 แบบ  แบบแรกเป็นรูปอย่างเก่า คอืเป็นเส้นตัง้

และเสน้นอนตดักนัอยา่งเครือ่งหมายกากบาทหรอืตนีกา ส่วนอกีแบบหนึ่งซึง่เป็นพฒันาการของ
แบบแรก คอื เปลีย่นทศิทางการเขยีนมาเขยีนต่อเนื่องกนั โดยเริม่จากหวัอกัษรซึง่คอืเสน้ตัง้เดมิ
เขยีนเป็นเสน้ตัง้สัน้ๆ แลว้ลากเสน้นอนต่อไปทางขวา  จากนัน้ในระยะต่อๆ มาไดเ้ขยีนใหห้วั
อกัษรมขีมวดปลายอย่างในปัจจุบนั  ทัง้นี้ รปูอกัษรแบบเก่าไดพ้บมาจนกลางระยะทีส่อง จงึได้
ใชแ้ต่รปูอกัษรอยา่งใหมเ่ท่านัน้จนสิน้สมยัอยธุยา ดงัตวัอยา่งต่อไป  

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

  
   

อย.2/1917 
นม.78/1974 

กพ.2/2053 
สท.12/2068 

ศุภอกัษร/2164 
พระจอมเมอืง1/2164 

ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 
อท.1/2271 

ต าราชา้ง/2291 
อย.8/2301 
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รปูตวัเลข 
รปูตวัเลขพบทัง้ 10 รปู คอื เลข ๑ ถงึเลข ๐ ดงันี้ 
เลข ๑ เป็นรูปอกัษรที่ไม่มพีฒันาการ คอื ประกอบด้วยหวัอกัษรกบัเส้นโค้งจาก

ซา้ยไปขวา รวม 2 ส่วน โดยตลอด ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
 

ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

     
อย.2/1917 
ชน.4/1976 

พจ.3/2047 
สท.12/2068 

ระฆงั เชงิท่า/2190 
จ.46/2192 

ระฆงั จนัทรเกษม/2220 
อท.1/2271 

ค าฉนัท/์2290 
ต าราชา้ง/2291 

 
เลข ๒ ระยะทีห่นึ่ง ประกอบดว้ย 3 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้หลงั และเสน้ล่าง เริม่

เขยีนจากหวัอกัษรเป็นเส้นโค้งคว ่าเลก็ๆ จากซ้ายไปขวา ลากเส้นหลงัมหียกักลางลงด้านล่าง 
แล้วโค้งลากเส้นล่างไปทางซ้าย ปลายหางตวดักลบัมาทางขวาเลก็น้อย  และพบรูปอกัษรอีก
แบบหนึ่งซึ่งมสี่วนประกอบอย่างเดยีวกนั แต่หยกัขึ้นไปอยู่ที่หวัอกัษร และเส้นหลงักลายเป็น
เสน้ตรงธรรมดา  

ในระยะทีส่องถงึสี ่รปูอกัษรยงัคงส่วนประกอบเดมิ แต่มกัเขยีนเสน้หลงัใหย้าวลงไป
มาก จนกระทัง่ในระยะทีห่้า เสน้ล่างเปลีย่นมาลากใหเ้ฉียงขึน้ไปทางซา้ยจนกลายเป็นเส้นหน้า
ซึ่งลากยาวขึ้นไป รูปอกัษรคล้ายรูปเลข ๒ ในปัจจุบนั เพยีงแต่ยงัไม่มเีส้นล่าง ดงัรูปตวัอย่าง
ต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

     
ชน.6/1956 

 
พจ.2/2023 
พจ.3/2047 

จ.49/2159 
ระฆงั เชงิท่า/2190 

บุษบก/2225 
จติรกรรม/2277 

ค าฉนัท/์2290 
ต าราชา้ง/2291 

 
เลข ๓ ระยะที่หนึ่งพบรูปอกัษร 2 แบบ แบบแรกเป็นแบบที่พบใช้ในศลิาจารกึ

สุโขทยับางหลกั เช่น ศลิาจารกึปู่ ขุนจดิขุนจอด (หลกัที ่35) พ.ศ. 1935 และใชอ้ยู่ในศลิาจารกึ
ของอาณาจกัรลา้นนาและลา้นชา้ง28 มรีปูเหมอืน ฆ ลากหางยาวขึน้ไป  แบบทีส่องระยะแรกมี
                                                           

28 ปราณี กุลละวณิชย,์ วิวฒันาการเลขไทย (กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวจิยั ฝ่ายวจิยั 
จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั), 25. 
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รปูคลา้ยเลข 3 อารบกิ ประกอบดว้ย 3 ส่วน คอื หวัอกัษรเป็นเสน้โคง้หงาย ลากจากขวาไปซา้ย 
ต่อด้วยเส้นหลงัมหียกัลากลงด้านล่าง และเส้นล่างลากต่อจากเส้นหลงัไปทางซ้าย  จากนัน้ใน
ครึ่งหลงัของระยะที่หนึ่งนี้ได้เกิดพฒันาการขึ้น คือ หยกักลางเส้นหลงัได้เกิดเป็นขมวดขึ้น 
ส่วนประกอบรปูอกัษรจงึเปลีย่นเป็น 5 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้หลงัเสน้ทีห่นึ่ง ขมวดกลาง เส้น
หลงัเสน้ทีส่อง และเสน้ล่าง  

ระยะทีส่อง ยงัไมม่พีฒันาการเกดิขึน้อกี แต่รปูอกัษรเริม่เอยีงไปทางซา้ย 
ระยะต่อมาทีพ่บเลข ๓ คอื ระยะทีส่ ี ่ซึง่ห่างจากระยะก่อนหน้าทีพ่บถงึเกอืบ 200 ปี 

รูปอักษรได้เปลี่ยนมาอยู่ในแนวนอนแล้ว และมีพัฒนาการ คือ ขมวดกลางเส้นหลังเดิม
กลายเป็นเส้นกลางแนวตัง้ และมเีส้นหน้าเพิม่ขึน้มาอีก 1 เส้น ส่วนเส้นอื่นๆ เปลี่ยนแปลง
ต าแหน่งตามการเปลี่ยนแนวรูปอกัษร โดยเส้นหลงัเสน้ที่หนึ่งและสอง กลายเป็นเส้นบนเส้นที่
หนึ่งและสอง ส่วนเสน้ล่างกลายเป็นเสน้หลงั และไดใ้ชร้ปูน้ีไปจนสิน้สมยัอยธุยา ดงัรปูต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

    -   
อย.77/1918 
ชน.4/1976 
ชน.4/1976 

สท.12/2068 - บุษบก/2225 
จดหมาย4/2237 

อย.4/2298 

 
เลข ๔ พบครัง้แรกในจารกึ พจ.2 พ.ศ. 2023 ซึง่อยู่ในระยะทีส่อง ประกอบดว้ย หวั

อกัษร เส้นหลงั เส้นล่าง และเส้นหน้า วธิกีารเขยีนเริม่จากหวัอกัษรที่เป็นโค้งคว ่าจากขวาไป
ซา้ย ลากเสน้หลงัเฉียงลงไปทางขวา ปลายเส้นงอไปทางขวา จากนัน้ลากเสน้ล่างทบัยอ้นกลบั
ไปทางซา้ย แลว้ลากเสน้หน้าขึน้ดา้นบน รปูอกัษรน้ีไดใ้ชไ้ปจนระยะทีส่ ี ่

ระยะทีห่า้ เกดิพฒันาการขึน้ คอื มเีสน้บนเพิม่ 1 เสน้ โดยลากต่อจากเสน้หลงั
ออกไปทางขวาอย่างในปัจจุบนั  ทัง้นี้ ยงัพบรปูอกัษรแบบเก่ารว่มดว้ย 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

-       
- พจ.2/2023 

พจ.3/2047 
กพ.2/2053 

จ.46/2192 บนัทกึ/2228 
จดหมาย4/2237 

ค าฉนัท/์2290 
อย.4/2298 
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เลข ๕ ระยะทีห่นึ่ง รปูอกัษรทีพ่บประกอบดว้ยหวัอกัษร เสน้ล่าง และเสน้หางเหนือ
หวัอกัษร รวม 3 ส่วน  ทัง้นี้ สนันิษฐานว่ารปูอกัษรทีพ่บเป็นลกัษณะเฉพาะของลายมอื 
เนื่องจากวธิกีารเขยีนควรลอ้กบัเลข ๔ ซึง่มเีสน้หน้าลากขึน้ต่อจากเสน้ล่างอกีเสน้หนึ่งดว้ย 

ระยะที่สอง รูปอกัษรมลีกัษณะล้อกบัเลข ๔ โดยเขยีนมเีส้นหลงัแล้ว แต่หางลาก
ยาวขึน้ไปมากผดิกบัพฒันาการของเลข ๔ และพฒันาการในระยะถดัไปของเลข ๕ ดว้ย  ทัง้นี้ มี
ลกัษณะคล้ายเลขตัวธรรมที่ใช้กบัอกัษรฝักขาม โดยจะได้เปรยีบเทยีบกบัรูปเลข ๕ ในจารกึ
ลา้นนาที่อยู่ในช่วงเวลาใกลเ้คยีงกนั คอื จารกึ ลพ.22 พ.ศ. 2049 และจารกึ ลพ.27 พ.ศ. 
205529  ใหเ้หน็ดงันี้ 

 
2049 2055 2057 

   
ลพ.22 ลพ.27 สท.43 

 
รปูเลข ๕ พบต่อมาในระยะทีส่ ี ่โดยเกดิพฒันาการขึน้ คอื เสน้หางทีเ่ขยีนแยกเดมิ

นัน้ ไดเ้ปลีย่นมาเขยีนเชื่อมกบัปลายเสน้หน้า โดยใชว้ธิขีมวดทีร่อยต่อ ซึง่จะไดใ้ชร้ปูน้ีไปจนสิน้
สมยัอยธุยา ตวัอยา่งรปูเลข ๕ ตลอดสมยัอยธุยามดีงันี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

  -   
ชน.4/1976 สท.43/2057 - บนัทกึ/2228 

สท.35/2232 
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 

ค าฉนัท/์2290 
อย.4/2298 

 
 
 
 

                                                           
29 กรรณิการ ์วมิลเกษม, “อกัษรฝักขามที่พบในศลิาจารกึภาคเหนือ” (วทิยานิพนธ์ปรญิญา

มหาบณัฑติ สาขาวชิาจารึกภาษาไทย ภาควชิาภาษาตะวนัออก บณัฑติวิทยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร , 
2524), 190. 
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เลข ๖ ระยะทีห่นึ่ง รปูอกัษรประกอบดว้ย 3 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้ล่าง และเสน้
หลงั เริม่เขยีนจากหวัอกัษรเป็นเส้นเฉียงตรงสัน้ๆ หรอืเส้นโคง้คว ่าเลก็ๆ จากซา้ยไปขวา แล้ว
ลากเส้นล่างต่อไปทางขวา อาจมหียกักลางหรอืไม่ก็ได้ จากนัน้ลากเส้นหลงัเฉียงไปทางซ้าย 
ปลายหางอาจเชดิขึน้ดา้นบนเลก็น้อย  

ระยะที่สอง รูปอกัษรเอียงไปทางซ้ายมากขึ้น จงึเกิดการเปลี่ยนต าแหน่งของเส้น 
คอื เส้นล่างเดมิกลายเป็นเส้นหลงั เส้นหลงักลายเป็นเสน้บน และเกดิพฒันาการขึน้ คอื มเีส้น
หางเพิม่เขา้มา 1 เสน้ ซึง่กค็อืหางอกัษรทีแ่ยกเป็นเสน้เฉพาะอกีเสน้หน่ึงได้ 

รูปอกัษรในระยะต่อๆ ไปไม่มกีารเปลี่ยนแปลงจ านวนเส้นอกัษรอีก แต่อาจเขยีน
รปูอกัษรต่างไปบา้งตามลายมอื 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

   -    
ชน.6/1956 
ชน.4/1976 

พจ.2/2023 
พจ.3/2047 

- ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 
ระฆงั วดัใหญ่/2270 

ค าฉนัท/์2290 
อย.4/2298 

 
เลข ๗ ไม่พบพฒันาการรูปอกัษร ประกอบดว้ย หวัอกัษร เส้นหน้า เสน้บน เส้น

หลงั และเส้นหาง เริม่เขยีนจากหวัอกัษรเป็นเส้นโค้งหงายจากขวาไปซ้าย ลากเส้นหน้าขึน้ไป
ดา้นบน จากนัน้ลากเส้นบนไปทางขวา ต่อด้วยเสน้หลงัลากลงดา้นล่าง แลว้หกัมุมลากเสน้หาง
เฉียงขึน้ไปทางขวาสัน้ๆ ในระยะแรก และลากยาวขึน้เรือ่ยๆ ในระยะทีส่ ีแ่ละหา้  

ทัง้นี้ ในระยะทีส่องพบรปูอกัษรที่ปลายหางหย่อนลงเฉียงไปทางซ้าย หางอกัษรงอ
ไปทางขวา ซึง่มลีกัษณะคลา้ยกบัเลขโหราทีพ่บในจารกึลา้นนา ดงัจะไดเ้ปรยีบเทยีบกบัรปูเลข 
๗ ในจารกึลา้นนาทีม่อีายุใกลเ้คยีงกนั คอื จารกึ ลพ.23 พ.ศ. 2032 และจารกึ พย.11 พ.ศ. 
205130 ใหเ้หน็ดงันี้ 

 
2032 2051 2057 

   
ลพ.23 พย.11 สท.43 

 

                                                           
30 เรื่องเดยีวกนั, 192. 
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รปูเลข ๗ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดามตีวัอยา่ง ดงันี้ 
 

ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

  -   
อย.77/1918 

 
สท.43/2057 - บนัทกึ/2228 

จดหมาย4/2237 
อท.1/2271 

ค าฉนัท/์2290 
ต าราชา้ง/2291 

 
เลข ๘ เป็นรปูอกัษรทีไ่มม่พีฒันาการตลอดสมยัอยธุยา โดยประกอบดว้ย 4 ส่วน 

คอื หวัอกัษร เสน้ล่าง เสน้หน้า และเสน้บน เริม่เขยีนจากหวัอกัษรเป็นเสน้โคง้คว ่าหรอืขมวดวง
จากซา้ยไปขวา ลากเสน้ล่างต่อไปทางซา้ย มหียกักลาง ต่อดว้ยเสน้หน้าลากขึน้ดา้นบน จากนัน้
โคง้หรอืหกัมุมลากเสน้บนไปทางขวา หางอกัษรเฉียงขึน้ไปดา้นบน 

ทัง้นี้ หางอกัษรอาจลากใหส้ัน้ยาวต่างกนัไป รวมทัง้ปลายหางอาจโคง้ไปทางซา้ย
หรอืขวา หรอือาจไมโ่คง้เลยกไ็ดต้ามแต่ลายมอืและช่วงสมยั ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

-  -     
- สท.12/2068 - สท.35/2232 

อย.7/2279 
ต าราชา้ง/2291 
อย.4/2298 

 
เลข ๙ ระยะทีห่นึ่ง ประกอบดว้ย 3 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้หน้า เสน้บน และเสน้

หาง โดยเริม่เขยีนจากหวัอกัษรเป็นเสน้โคง้หงายจากขวาไปซา้ย ลากเสน้หน้าต่อขึน้ไปดา้นบน 
มีหยักที่ปลายเส้น แล้วจึงลากเส้นบนไปทางขวา ลากเส้นหางเฉียงยาวขึ้นไปเล็กน้อย  
นอกจากนี้ ยงัพบรปูทีเ่ขยีนหวดัเป็นเสน้มขีมวดเพยีงเสน้เดยีวดว้ย 

ระยะทีส่ ี ่เกดิพฒันาการขึน้ คอื มเีส้นกลางแนวนอนเพิม่ขึน้ 1 เสน้ เนื่องจากหยกั
กลางไดย้ืน่ยาวออกลงดา้นล่างจนเป็นเสน้หนึ่งต่างหากได ้และเสน้หน้าเดมิก็ต้องแยกเป็นเสน้ที่
หนึ่งและเสน้ทีส่อง ส่วนในระยะสุดทา้ย สณัฐานอกัษรจะเริม่โน้มไปทางขวาในแนวนอนมากขึน้ 
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ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

 -    
ชน.4/1976 - ระฆงั เชงิท่า/2190 ระฆงั จนัทรเกษม/2220 

บนัทกึ/2228 
ต าราชา้ง/2291 

 
เลข ๐ เป็นรปูอกัษรทีเ่ขยีนเลก็กว่ารปูอกัษรอื่นๆ ลกัษณะเป็นวงกลมเลก็ๆ ไม่พบ

พฒันาการในสมยัอยุธยา มเีพยีงความแตกต่างในลายมอืที่อาจเขยีนให้เป็นวงกลมโปร่ง หรอื
วงกลมหรอืทบึเท่านัน้  ทัง้นี้ เลข ๐ ในจารกึ ชน.4 พ.ศ. 1976 พบแบบทีเ่ป็นเสน้โคง้งอซอ้นกนั 
และแบบทีเ่ป็นวงกลมเลก็ๆ เรยีงกนัในแนวตัง้อย่างสระอะ ซึง่สนันิษฐานว่าเป็นลกัษณะเฉพาะ
ของจารกึหลกันี้ ไมเ่กีย่วขอ้งกบัสายพฒันาการ  

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

            
ชน.4/1976 พจ.2/2023 

สท.43/2057 
ระฆงั เชงิท่า/2190 

จ.46/2192 
บนัทกึ/2228 ต าราชา้ง/2291 

 
รปูเครื่องหมายประกอบการเขียน 

รปูเครือ่งหมายประกอบการเขยีน พบทัง้สิน้ 14 ชนิด ดงัต่อไปนี้/ 
ไม้หันอากาศ ไม่พบพฒันาการตลอดสมยัอยุธยา ประกอบด้วยหวัอักษรกับ

เสน้แนวนอน รวม 2 ส่วน เริม่เขยีนจากหวัอกัษรเป็นขดีตัง้สัน้ๆ โคง้หงาย หรอืขมวดเป็นวงจาก
ขวาไปซา้ย แลว้ลากเสน้แนวนอนต่อยาวไปทางขวา ปลายหางอาจโคง้ขึน้หรอืตวดักลบัทางซา้ย
เลก็น้อยตามแต่ลายมอื  

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

    
 

อย.2/1917 
ชน.6/1956 

กพ.2/2053 
สท.43/2057 

ศุภอกัษร/2164 
พระจอมเมอืง1/2164 

ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 
อย.7/2279 

อย.4/2298 
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ทณัฑฆาต พบในระยะทีห่า้ครัง้เดยีวใน มรีปูเหมอืนปัจจบุนั ซึง่ประกอบดว้ย 2 
ส่วน คอื หวัอกัษรทีข่มวดเป็นวงจากขวาไปซา้ย กบัเสน้หน้าทีล่ากต่อเฉียงขึน้ไปทางขวา อาจ
โคง้คัน่จงัหวะเลก็น้อยใหส้วยงาม ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีห้า 

 
ค าฉนัท/์2290 

 
ไม้ไต่คู้ เริม่พบในระยะสุดทา้ยเช่นเดยีวกบัทณัฑฆาต มรีปูเหมอืนปัจจุบนั คอื มรีปู

เหมอืนเลข ๘ ขนาดเลก็ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้  
 

ระยะท่ีห้า 

  
ค าฉนัท/์2290 ต าราชา้ง/2291 

 
ไม้ยมก ในสมยัอยธุยาใชร้ปูเลข ๒ เกอืบตลอดสมยั  จนกระทัง่ระยะทีห่า้ไดแ้ยก

จากกนั โดยเลข ๒ ไดเ้ปลีย่นไปเขยีนเสน้ล่างใหเ้ฉียงขึน้ทางซา้ยจนเป็นเสน้หน้า แต่ไมย้มก
ยงัคงรปูอยา่งเก่าทีล่ากเสน้หลงัลงไปดา้นล่างแลว้ลากเสน้ล่างไปทางซา้ยเลก็น้อย  ทัง้นี้ ใน
ระยะทีห่า้ไดเ้กดิพฒันาการขึน้ โดยเสน้ล่างไดห้ายไป ท าใหร้ปูอกัษรเหลอืเพยีงหวัอกัษรมหียกั
กลางกบัเสน้หลงัทีล่ากลงไปดา้นล่างตรงๆ เท่านัน้ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

 - -   
ชน.4/1976 - - อท.7/2271 ต าราชา้ง/2291 

อย.8/2301 
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ฝนทอง เป็นรูปอกัษรที่ไม่พบพฒันาการตลอดสมยัอยุธยา มรีูปเป็นเส้นตัง้สัน้ๆ 
เหมอืนไมเ้อก อาจเขยีนใหม้หีวัอกัษรเพื่อความสวยงามตามแต่ลายมอื ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

-         
- กพ.2/2053 ศุภอกัษร/2164 พงศาวดาร/2223 อย.5/2298 

 
ฟันหนู พบใช้ครัง้แรกในจารกึระฆงั วดัเชงิท่า พ.ศ. 2190 รูปอกัษรไม่ปรากฏ

พฒันาการ มรีปูเป็นเครื่องหมายฝนทองสองเสน้เรยีงกนัในแนวระนาบ อาจเขยีนหวัอกัษรเพิม่
เขา้มาตามแต่ละลายมอื ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

- -     
- - ระฆงั เชงิท่า/2190 บนัทกึ/2228 ต าราชา้ง/2291 

ภาคโบฯ2/2298 
 

นิคหิต ระยะทีห่นึ่ง ช่วงแรกพบเป็นรปูครึง่วงกลมหรอืเสน้โค้งสัน้ๆ คว ่า ลากจาก
ซา้ยไปขวา ส่วนในช่วงครึง่หลงัของพุทธศตวรรษที ่20 นัน้ เกดิพฒันาการขึน้ โดยพบรปูทีเ่ขยีน
เป็นวงกลมเตม็วงครัง้แรกในจารกึ นม.78 พ.ศ. 1974  ส่วนในระยะทีส่องถงึหา้พบรปูอกัษรแบบ
ใหมซ่ึง่บางครัง้เขยีนเป็นวงกลมหรอืจุดทบึ กบัแบบเก่าปรากฏรว่มกนัไป ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้   

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

   
   

อย.2/1917 
อย.77/1918 
นม.78/1974 
นม.78/1974 

กพ.2/2053 
สท.43/2057 
สท.12/2068 

พระราชสาสน์/2159 
ศุภอกัษร/2164 

พระจอมเมอืง1/2164 

พงศาวดาร/2223 
พงศาวดาร/2223 

อท.1/2271 

ภาค ตวอ./2298 
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ไปยาลน้อย พบในระยะทีส่ ีแ่ละหา้ รปูอกัษรอกัษรประกอบดว้ยหวัอกัษรกบัเสน้
หลงั รวม 2 ส่วน เริม่เขยีนจากหวัอกัษรเป็นวง หรอืโคง้หงายจากซา้ยไปขวา แลว้ลากเสน้หลงั
ต่อลงมาดา้นล่าง 

 
ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

  
บนัทกึ/2228 อย.4/2298 

 
ขึ้นต้นข้อความ ใชร้ปูเครื่องหมายชนิดเดยีวหรอืหลายชนิดประกอบกนั ใชต่้างกนั

ไปในหลกัฐานแต่ละชิน้ตามแต่ผูจ้ารหรอืจารกึจะออกแบบเลอืกใช้ ส่วนมากเป็นเครื่องหมายองั
คัน่เดีย่ว เครือ่งหมายองัคัน่คู่ เครือ่งหมายฟองมนั หรอืประกอบกนั เช่น องัคัน่ฟองมนัองัคัน่ ดงั
ตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

  

 

   
 

  

 

 

 

นม.78/1974 
ชน.4/1976 

กพ.2/2053 
สท.12/2068 

ศุภอกัษร/2164 
ระฆงั เชงิท่า/2190 

ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 
สท.35/2232 

จดหมาย4/2237 
อย.7/2279 

ค าฉนัท/์2290 
ต าราชา้ง/2291 

 
คัน่ข้อความ พบใชน้้อย มกัเป็นเสน้ตัง้เสน้เดยีวหรอืสองเสน้กไ็ด ้ซึง่เป็นทีม่าของ

เครื่องหมายองัคัน่เดีย่วและองัคัน่คู่ในเวลาต่อมา ในระยะหลงัอาจเพิม่จุดเดีย่วหรอืจุดคู่เรยีงกนั
ในแนวตัง้เพื่อตกแต่งใหส้วยงาม หรอือาจเขยีนเสน้ตัง้ใหต้วดัไปทางซา้ยใหส้วยงามดว้ยกไ็ด ้ดงั
ตวัอยา่งต่อไปนี้  
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ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

    
  

 

- 
 

- 

ชน.6/1956 สท.12/2068 - เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 - 
 

ลงท้ายข้อความ ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องหมายโคมตูร ซึง่เริม่เขยีนจากหวัอกัษรต่อ
ดว้ยเสน้ตรงมหียกักลาง โดยในจารกึ อย.77 พ.ศ. 1918 เขยีนในแนวตัง้ แต่หลงัจากนัน้พบ
เขยีนในแนวนอนโดยตลอด โดยอาจเขยีนหวัอกัษรคว ่าหรอืหงายกไ็ด ้และคดิประดษิฐห์ยกัและ
ปลายหางให้สวยงามต่างไปตามลายมอื หลายครัง้ใช้เครื่องหมายอื่น เช่น องัคัน่เดีย่ว องัคัน่คู่ 
หรอืองัคัน่ฟองมนัองัคัน่ รวมถงึอาจตกแต่งลวดลายเสรมิเขา้มาใหส้วยงาม ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

 

 - 

 
 

อย.77/1918 
นม.78/1974 
ชน.4/1976 

สท.12/2068 - บนัทกึ/2228 
บนัทกึ/2228 

ระฆงั วดัใหญ่/2270 
อท.1/2271 

ค าฉนัท/์2290 
ต าราชา้ง/2291 
ภาค ตวอ./2298 
อย.4/2298 

 
ตีนครุ พบครัง้แรกในระยะที่สาม มรีูปเป็นเส้นแนวตัง้กบัแนวนอนตดักนัอย่าง

เครื่องหมายบวก โดยเส้นขวางอาจลากยาวกว่าเส้นตัง้ในบางครัง้  นอกจากนี้ ยงัพบการใช้
วงกลมตกแต่งตามมมุดา้นในทัง้สีม่มุในบางลายมอืดว้ย ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

- -    
- - จ.46/2192 จ.38/2211 

บนัทกึ/2228 
อย.4/2298 
อย.4/2298 
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ปีกกา พบครัง้แรกในระยะที่สี่ มรีูปเป็นเส้นแนวตัง้ลากยาวเท่าที่ต้องการ ดงัรูป
ตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

- - -   
- - - พงศาวดาร/2223 ต าราชา้ง/2291 

 
ละสดุ เริม่พบช่วงปลายพุทธศตวรรษที ่23 ในปลายระยะทีส่ ี ่และในระยะทีห่า้ โดย

ใชร้ปูสระอะ ซึง่อาจเป็นเสน้แนวนอน 2 เสน้ หรอืวงกลมทบึ 2 วง เรยีงกนัในแนวตัง้ ดงัตวัอย่าง
ต่อไปนี้  

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง ระยะท่ีสาม ระยะท่ีส่ี ระยะท่ีห้า 

- - -    
- - - อท.1/2271 ค าฉนัท/์2290 

ต าราชา้ง/2291 
 
สรปุ 

พฒันาการของรปูอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาสรุปตามลกัษณะการเปลี่ยนแปลง
ได ้ดงันี้ 

1. รปูอกัษรท่ีมีส่วนประกอบรปูอกัษรเพ่ิม มดีงันี้ 
รปูอกัษรทีม่หีวัอกัษรเพิม่ขึน้ ไดแ้ก่ สระอุ 
รปูอกัษรทีม่เีสน้บนเพิม่ ไดแ้ก่ เลข ๖ 
รปูอกัษรทีม่เีสน้บนเพิม่ ไดแ้ก่ ฎ 
รปูอกัษรทีม่เีสน้กลางแนวนอนเพิม่ ไดแ้ก่ ร และเลข ๙ 
รปูอกัษรทีม่ขีมวดเพิม่ ไดแ้ก่ ม 

2. รปูอกัษรท่ีมีส่วนประกอบรปูอกัษรลดลง มดีงันี้ 
รปูอกัษรทีเ่สน้บนหายไป ไดแ้ก่ ข ฃ ง ช ซ ฑ สระเอ และสระแอ 
รปูอกัษรทีเ่สน้ล่างหายไป ไดแ้ก่ ค ฅ จ ด ต ท ว ศ ห และไมย้มก 
รปูอกัษรทีเ่สน้กลางแนวตัง้หายไป ไดแ้ก่ ก 
รปูอกัษรทีเ่สน้หางหายไป ไดแ้ก่ ฉ  
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รปูอกัษรทีเ่สน้บนและเสน้ล่างหายไป ไดแ้ก่ พ  
รปูอกัษรทีข่มวดลดลง ไดแ้ก่ ฆ ซึง่ขมวดหลงัหายไป เหลอืเฉพาะขมวดหน้า 

3. รปูอกัษรท่ีมีส่วนประกอบรปูอกัษรเพ่ิมขึ้นและลดลง ได้แก่ ธ ซึ่งหวัอกัษร
หายไป แต่มเีส้นบนและเส้นกลางแนวนอนเพิ่มเข้ามา ร ซึ่งเส้นล่างหายไป แต่มเีส้นกลาง
แนวนอนเพิม่เขา้มา 

4. รปูอกัษรท่ีเปล่ียนวิธีการเขียน มดีงันี้ 
เปลีย่นทศิทางการเขยีน ไดแ้ก่ สระอะ เปลี่ยนจากเขยีนหวัอกัษรวนจากซา้ยไป

ขวา เป็นจากขวาไปซา้ย ท าใหร้ปูอกัษรทีเ่ป็นเสน้โคง้คว ่ากลายเป็นโคง้หงาย 
เปลี่ยนรูปอกัษร ได้แก่ สระอ ิสระอี สระอือ เปลี่ยนจากวงกลมเป็นเส้นนอน 2 

เสน้ และนิคหติ ทีเ่ปลีย่นจากเสน้โคง้หรอืครึง่วงกลมเป็นวงกลม 
เขยีนส่วนประกอบรปูอกัษรใหเ้ชื่อมกนั ไดแ้ก่ ป ฝ ฟ ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ เลข ๕ และ

ไมโ้ท 
5. รปูอกัษรท่ีมีส่วนประกอบรปูอกัษรเพ่ิมขึ้นและเปล่ียนวิธีการเขียน ได้แก่ 

เลข ๓ 
6. รปูอกัษรท่ีมีส่วนประกอบรปูอกัษรเพ่ิมขึ้น ลดลง และเปล่ียนวิธีการเขียน 

ไดแ้ก่ เลข ฐ คอื เสน้ล่างหายไป และเปลีย่นจากเขยีนขมวดปลายเสน้หลงัเป็นเส้น 3 เสน้ ใน
ระยะทีส่ ี ่กบัเพิม่ส่วนเชงิในระยะทีห่า้ 

ส่วนพฒันาการรูปอกัษรตามช่วงเวลาทีแ่บ่งไวเ้ป็น 5 ระยะ ซึง่จะสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ในการก าหนดอายไุด ้มดีงันี้ 

ระยะท่ีหน่ึง รูปอกัษรส่วนใหญ่ยงัมลีกัษณะใกล้เคยีงกบัอกัษรไทยสุโขทยั โดย
รปูอกัษรบางรูปพบใชรู้ปเดมิอยู่ในช่วงระยะที่หนึ่งเท่านัน้ และรปูอกัษรจ านวนหนึ่ง เริม่มคีวาม
เปลีย่นแปลงบา้งแลว้ ดงันัน้ รปูอกัษรดัง้เดมิจงึกลายเป็นรปูทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะของช่วงระยะนี้  
ไดแ้ก่   

รปูพยญัชนะ ก ลากเสน้หน้าต่อจากเสน้กลางในระดบัค่อนขา้งต ่า 
รปูพยญัชนะกลุ่ม ค ฅ ด ต และ ศ ยงัมเีสน้ล่างเชื่อมเสน้กลางกบัเสน้หน้า โดยเสน้

ล่างจะเริม่หายไปในช่วงปลายระยะทีห่นึ่งนี้ 
รปูพยญัชนะ ง ทีเ่สน้ล่างลากเฉียงลงไปทางซา้ยเลยเสน้บรรทดัพบเฉพาะในระยะนี้ 
รปูพยญัชนะ จ และ ว ทีม่เีสน้ล่าง พบเฉพาะในระยะนี้ 
รปูพยญัชนะ ถ พบรปูทีไ่มม่หียกัหน้าเฉพาะในระยะน้ี 
รปูพยญัชนะ ป ฝ และ ฟ ทีม่เีสน้หาง 2 เสน้ พบในระยะน้ีเท่านัน้ ทัง้นี้ ในราวปลาย

ระยะทีห่นึ่งจะเริม่เหลอืเสน้หางเสน้เดยีวแลว้ 
รปูพยญัชนะ ผ ทีเ่สน้หน้ามหียกักลาง พบในระยะนี้เท่านัน้ 
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รปูสระอะ ทีเ่ขยีนเชื่อมกนัเป็นเสน้แนวตัง้เสน้เดยีว พบในระยะนี้เท่านัน้ 
รปูสระอุ ทีเ่ขยีนไม่มหีวัอกัษร โดยลากเสน้หลงัลงมาตรงๆ ตวดัปลายเลก็น้อย พบ

ในระยะนี้เท่านัน้ 
รูปวรรณยุกต์ไมโ้ท รูปที่เขยีนเป็นเส้นแนวตัง้กบัแนวนอนตดักนัเหมอืนไม้จตัวา 

พบในระยะนี้เท่านัน้ 
รปูเลข ๓ ทีเ่ขยีนในแนวตัง้คลา้ยเลข 3 อารบกิ พบในระยะนี้เท่านัน้ โดยพบเขยีน

เสน้หลงัหยกัหรอืขมวดทีก่ลางเสน้ 
ระยะท่ีสอง รปูอกัษรทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งเด่นชดั ไดแ้ก่ 
รปูพยญัชนะ จ ไมม่เีสน้ล่างแลว้ พบครัง้แรกในจารกึ พจ. 2 พ.ศ. 2023 
รปูพยญัชนะ ฆ ทีม่ขีมวดทัง้หน้าและหลงัพบเฉพาะในระยะนี้เท่านัน้ 
รูปพยญัชนะ ป ฝ และ ฟ จะเหลอืเส้นหางบนเส้นหลงัเพยีงเส้นเดยีว โดย ป เริม่

พบตัง้แต่ในจารกึ นม.78 พ.ศ. 1974 ในระยะทีห่นึ่ง แต่ ฝ และ ฟ เริม่พบในจารกึ กพ. 2 พ.ศ. 
2053  

รปูอกัษร ม มขีมวดหน้าเพิม่ขึน้ พบครัง้แรกในจารกึ พจ. 2 พ.ศ. 2023 
รูปอกัษร ว เส้นล่างหายไป โดยเส้นหวัอกัษรเป็นเส้นโค้งใหญ่หรอืขมวดเป็นวง

ค่อนขา้งใหญ่ 
รปูสระเอ และสระแอ เสน้บนเริม่หายไป โดยเขยีนเป็นหางอกัษรสัน้ๆ หรอืเขยีนให้

ปลายเสน้หลงัเอนไปทางขวามากขึน้ 
รปูเลข ๒ เริม่เขยีนหางลากยาวกว่าเดมิ โดยลากใหเ้ลยเสน้บรรทดัลงไป 
รปูเลข ๖ เริม่มเีสน้หางทีล่ากยาวขึน้ไปอยา่งเด่นชดั 
ระยะท่ีสาม รปูอกัษรทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ 
รปูพยญัชนะ ข ฃ ช ซ และรปูสระอู รูปอกัษรเริม่เปลีย่นมาอยู่ในแกนตัง้ เสน้หลงั

ยาวขึน้เท่าเสน้หน้า แต่ยงัค่อนขา้งเอยีงไปทางขวา เริม่พบใน พ.ศ. 2164 
รูปพยญัชนะ ง เริ่มขมวดหัวเป็นวงชัดเจน และเส้นล่างจะเริ่มลากงอเฉียงขึ้น

ทางซา้ยอยา่งในปัจจบุนั 
 
รปูพยญัชนะ ฆ ที่แต่เดมิมทีัง้ขมวดหน้าและหลงั จะเหลอืเพยีงขมวดหน้าเท่านัน้ 

พบครัง้แรกในพระราชสาสน์สมเดจ็พระเจา้ทรงธรรม ประมาณ พ.ศ. 2159 
รปูพยญัชนะ ท และ ห เสน้ล่างเริม่หายไป พบครัง้แรกในหนังสอืออกพระจอมเมอืง 

พ.ศ. 2164 ทัง้ 2 ฉบบั 
รปูพยญัชนะ ธ หวัอกัษรเริม่หายไป และมเีส้นบนเพิม่เขา้มา เริม่พบในจารกึปลี

ยอดพระบรมธาตุเจดยี ์นครศรธีรรมราช 4 พ.ศ. 2192 
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รูปพยญัชนะ ป เปลี่ยนมาเขยีนเส้นหางเชื่อมต่อกบัเส้นหลงั โดยมกีารหกัมุมที่
รอยต่อ เริม่พบในศุภอกัษรและหนังสอืการคา้กบัเดนมารก์ พ.ศ. 2164 ทัง้ 3 ฉบบั  ทัง้นี้ ใน
จารกึปลยีอดพระบรมธาตุเจดยี ์นครศรธีรรมราช 2 พ.ศ. 2159 พบรปู ป ที่ลากหางยาวขึน้ไป
โดยไม่หกัมุมเป็นครัง้แรกด้วย  อนึ่ง ฝ และ ฟ น่าจะมพีฒันาการอย่างเดยีวกนั แต่ไม่พบ
หลกัฐานรปูอกัษรทีเ่ปลีย่นแปลงแลว้ 

รปูพยญัชนะ พ เสน้ล่างและเสน้บนเริม่หายไป เริม่พบในจารกึปลยีอดพระบรมธาตุ
เจดยี์ นครศรธีรรมราช 2 พ.ศ. 2159  ทัง้นี้ ฟ น่าจะมพีฒันาการอย่างเดยีวกับ พ แต่ไม่พบ
หลกัฐาน 

รูปพยญัชนะ ร เส้นล่างหายไป หวัอกัษรเริม่ขมวดเป็นวง และเริม่มเีส้นกลาง
แนวนอนเพิม่ขึน้มาเชื่อมเสน้หลงักบัเสน้บน 

รปูพยญัชนะ ห เสน้ล่างเริม่หายไป พบครัง้แรกในจารกึปลยีอดพระบรมธาตุเจดยี ์
นครศรธีรรมราช 2 พ.ศ. 2159 

รปูสระอะ เริม่พบการเปลี่ยนทศิทางการเขยีนหวัอกัษรจากวนขวาเป็นวนซ้าย ท า
ใหร้ปูอกัษรทีเ่ป็นเสน้โคง้คว ่าเปลีย่นเป็นเสน้โคง้หงาย เริม่พบในจารกึปลยีอดพระบรมธาตุเจดยี ์
นครศรธีรรมราช 4 พ.ศ. 2192 

รปูสระอ ิอ ีออื เริม่เปลีย่นจากเขยีนรปูอกัษรส่วนหลกัเป็นวงกลม เป็นเสน้แนวนอน 
2 เสน้ โดยเริม่พบสระอแิละสระอใีนจารกึปลยีอดพระบรมธาตุเจดยี ์นครศรธีรรมราช 2 พ.ศ. 
2159 และสระออืเริม่พบในศุภอกัษรและหนงัสอืการคา้กบัเดนมารก์ พ.ศ. 2164 ทัง้ 3 ฉบบั ส่วน
สระอึเพิ่งพบใช้รูปอักษรเป็นครัง้แรกในจารกึแผ่นไม้บุษบกธรรมาสน์ วดัมณีชลขณัฑ์ พ .ศ. 
2225 จงึไมม่พีฒันาการ 

รูปสระฤ เปลี่ยนมาเขยีนเส้นหางเชื่อมต่อกบัเส้นหลงัลงไปด้านล่าง  ทัง้นี้ สระฦ 
น่าจะมพีฒันาการอย่างเดยีวกนั แต่ไมพ่บหลกัฐานรปูอกัษรทีเ่ปลีย่นแปลงแลว้ 

รปูเลข ๓ เปลีย่นแนวตัง้เป็นแนวนอน โดยมเีสน้หน้าเพิม่อกี 1 เสน้ และขมวดกลาง
เปลีย่นเป็นเส้นกลางแนวตัง้แทน เริม่พบในจารกึปลยีอดพระบรมธาตุเจดยี ์นครศรธีรรมราช 2 
พ.ศ. 2159 

ระยะท่ีส่ี รปูอกัษรทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ 
รปูพยญัชนะ ฉ เส้นหางที่ลากยาวเฉียงขึน้ไปเริม่หายไป พบในวรรณกรรมเรื่อง  

ต้นทางฝรัง่เศส พ.ศ. 2228 รปูพยญัชนะ ญ และณ เริม่มหียกัทีเ่สน้หน้า พบครัง้แรกในจารกึ
พระบรมธาตุเจดยี ์นครศรธีรรมราช 8 พ.ศ. 2230  

รปูพยญัชนะ ฎ มเีสน้บนเพิม่จนส่วนบนเป็นรูปเหมอืน ภ พบครัง้แรกในจดหมาย
ฉบบัที ่4 พ.ศ. 2237  
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รปูพยญัชนะ ฐ ซึง่มเีฉพาะรปูอกัษรส่วนบน เสน้ล่างเริม่หายไป และเปลีย่นวธิเีขยีน
ขมวดปลายเส้นหลงั กลายเป็นเขยีนเส้น 3 เส้น คอื เส้นกลางแนวนอน เสน้บน และเส้นหาง
อยา่งในปัจจบุนัแทน พบครัง้แรกในพระกลัปนาวดัเมอืงพทัลุง พ.ศ. 2241 

รปูพยญัชนะ ธ มเีสน้กลางแนวนอนเพิม่ขึน้มา เพื่อเชื่อมเสน้หลงักบัเสน้บน  ทัง้นี้ 
พบรูปลายมอืหวดัทีย่งัเขยีนไม่มเีส้นแนวนอนเพิม่ บางครัง้มขีมวดหน้าเลก็ๆ และเส้นบนลาก
เป็นเสน้ตรงเฉียงไปทางขวาเฉพาะในช่วงนี้เท่านัน้  

รปูพยญัชนะ ป รูปอกัษรทีล่ากหางยาวโดยไม่หกัมุมยงัพบเฉพาะในลายมอืหวดั 
เช่น จดหมายฉบบัที ่3 และ 4 พ.ศ. 2237 ส่วนในลายมอืบรรจงและหวดัแกมบรรจงยงัเขยีนหาง
หกัมุม แต่จะหกัมุมสูงขึน้กว่าเดมิ  ส่วน ฝ และ ฟ พบหลกัฐานที่เปลี่ยนมาเขยีนเส้นหาง
เชื่อมต่อกบัเส้นหลงัในระยะนี้ในวรรณกรรมเรื่อง ต้นทางฝรัง่เศส พ.ศ. 2228 โดยจะหกัมุมใน
ลกัษณะเดยีวกบั ป ในสมยัเดยีวกนั 

รปูพยญัชนะ พ เขยีนมเีส้นล่างเส้นที่หนึ่งเส้นเดยีว ซึ่งสนันิษฐานว่าเป็นรูปที่ผสม
ระหว่างรปูอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดาและอกัษรไทยยอ่ พบเฉพาะในช่วงนี้เท่านัน้ 

รูปพยญัชนะ ฬ ที่เขยีนเป็นรูป พ ประกอบกบัเชงิ ฬ อกัษรขอมไทย พบเฉพาะ
ในช่วงนี้เท่านัน้ 

รูปสระฤๅ ฦๅ เริม่พบเขยีนเส้นหางเส้นแรกเชื่อมกบัเส้นหลงั และเส้นหางอีกเส้น
เขยีนต่อจากเสน้หลงั พบในจดหมายฉบบัที ่3 และ 4 พ.ศ. 2237 เป็นครัง้แรก 

รปูเลข ๕ เริม่เขยีนเสน้หางทีเ่คยเขยีนแยกใหเ้ชื่อมกบัเสน้หน้า พบครัง้แรกในจารกึ
ปลยีอดพระบรมธาตุเจดยี ์นครศรธีรรมราช 5 พ.ศ. 2211 

ระยะท่ีห้า รปูอกัษรทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ 
รปูพยญัชนะ ก เสน้กลางหายไป และเปลีย่นทศิทางการเขยีน โดยเปลีย่นจากเขยีน

เสน้กลางลากลงแลว้เขยีนเสน้หน้าแยกไปทางซา้ย เป็นลากเสน้หน้าขึน้ดา้นบนเพยีงเสน้เดยีว มี
หยกัทีป่ลายเสน้หน้า ซึง่คลา้ยกบัรปูอกัษรในปัจจบุนั พบครัง้แรกในค าฉนัทส์รรเสรญิพระเกยีรติ
สมเดจ็พระพุทธเจา้หลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290 

รูปพยญัชนะ ข ฃ ช และ ซ มกัเขยีนเส้นหน้าและเส้นหลงัค่อนข้างตัง้ตรง โดย ข 
และ ฃ เส้นหลงัจะลากยาวขนานขึน้ไปกบัเสน้หน้า และปลายหางอาจไม่ต้องโคง้มาหาเสน้หน้า  
กไ็ด ้ส่วน ช และ ซ ลากปลายเสน้หลงัโคง้มาหาเสน้หน้าแลว้หกัมุมลากหางเฉียงขึน้ไปทางขวา
สัน้ๆ 

รูปพยญัชนะ จ มกัลากเส้นหน้าต่อจากหวัอกัษรเฉียงลงไปต่อกนักบัเส้นหลงัเป็น
มมุพอด ี 

รปูพยญัชนะ ญ ส่วนเชงิจะเขยีนเพยีงเลก็ๆ นอกจากนี้ พบรูปทีส่่วนเชงิขมวดหรอื
หกัมมุแลว้ลากกลบัทางขวาครัง้แรกในต าราแผนคชลกัษณ์ พ.ศ. 2291 
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รปูพยญัชนะ ฐ มสี่วนเชงิเพิม่เขา้มา พบครัง้แรกในค าฉันท์สรรเสรญิพระเกยีรติ
สมเดจ็พระพุทธเจา้หลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290 

รูปพยญัชนะ ฑ เริม่พบตวัอย่างรูปอกัษรที่เส้นบนหายไป พบครัง้แรกในจารกึ  
อย. 5 พ.ศ. 2298 

รปูพยญัชนะทีล่ากหางยาวขึน้ดา้นบน ไดแ้ก่ ป ฝ และ ฟ ส่วนใหญ่ยงัเขยีนหกัมุมที่
หางอยู่ แต่จะลากหางยาวตรงขึ้นไปก่อน แล้วหกัมุมที่ปลายหางเพียงเล็กน้อย มเีพียงบาง
ลายมอื เช่น ในค าฉนัทส์รรเสรญิพระเกยีรตสิมเดจ็พระพุทธเจา้หลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290 ที่
ลากหางยาวโดยไมห่กัมมุ 

รปูพยญัชนะ พ เหลอืเพยีงรปูทีไ่มม่ทีัง้เสน้บนและเสน้ล่างเพยีงรปูเดยีว 
รปูพยญัชนะ อ เริม่เขยีนหวัอกัษรขมวดเป็นวง พบครัง้แรกในค าฉันทส์รรเสรญิพระ

เกยีรตสิมเดจ็พระพุทธเจา้หลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290 
รปูเลข ๒ เริม่ลากหางตวดัเฉียงขึน้ไปทางซา้ย พบครัง้แรกในค าฉันทส์รรเสรญิพระ

เกยีรตสิมเดจ็พระพุทธเจา้หลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290 
รปูเลข ๔ เริม่มเีสน้บนเพิม่เขา้มาอย่างในปัจจุบนั พบครัง้แรกในค าฉันทส์รรเสรญิ

พระเกยีรตสิมเดจ็พระพุทธเจา้หลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290 
รปูไมย้มกเริม่พฒันาแยกจากเลข ๒ โดยไม่ลากหางตวดัขึน้ไปดา้นบน และเสน้ล่าง

เริม่หายไป เหลอืเพยีงหวัอกัษรกบัเสน้หลงัอยา่งในปัจจบุนั พบรปูน้ีครัง้แรกในจารกึ อย. 5 พ.ศ. 
2298 

อนึ่ง รปูอกัษรทัง้หมดในแต่ละระยะมดีงัในตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางที ่4 แสดงรปูอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดาระยะทีห่นึ่งถงึระยะทีห่า้ 

อกัษร 
ระยะท่ีหน่ึง

พ.ศ.1901-2000 
ระยะท่ีสอง 

พ.ศ.2001-2100 
ระยะท่ีสาม

พ.ศ.2101-2200 
ระยะท่ีส่ี

พ.ศ.2201-2280 
ระยะท่ีห้า

พ.ศ.2281-2310 

ก       
ข       
ฃ        
ค       
ฅ 

   -   
ฆ -     
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ตารางที ่4 แสดงรปูอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดาระยะทีห่นึ่งถงึระยะทีห่า้ (ต่อ) 

อกัษร 
ระยะท่ีหน่ึง

พ.ศ.1901-2000 
ระยะท่ีสอง 

พ.ศ.2001-2100 
ระยะท่ีสาม

พ.ศ.2101-2200 
ระยะท่ีส่ี

พ.ศ.2201-2280 
ระยะท่ีห้า

พ.ศ.2281-2310 

ง      
จ          
ฉ        
ช       
ซ      
ฌ - - -  - 
ญ       
ฎ - -    
ฏ - - - -  
ฐ - -      
ฑ - - -   
ฒ - - - -  
ณ -      
ด       
ต      
ถ      
ท       
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ตารางที ่4 แสดงรปูอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดาระยะทีห่นึ่งถงึระยะทีห่า้ (ต่อ) 

อกัษร 
ระยะท่ีหน่ึง

พ.ศ.1901-2000 
ระยะท่ีสอง 

พ.ศ.2001-2100 
ระยะท่ีสาม

พ.ศ.2101-2200 
ระยะท่ีส่ี

พ.ศ.2201-2280 
ระยะท่ีห้า

พ.ศ.2281-2310 

ธ     
 

  

น      
บ      
ป      
ผ       
ฝ      
พ       
ฟ       
ภ       
ม       
ย        
ร      
ล       
ว      
ศ       
ษ       
ส        
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ตารางที ่4 แสดงรปูอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดาระยะทีห่นึ่งถงึระยะทีห่า้ (ต่อ) 

อกัษร 
ระยะท่ีหน่ึง

พ.ศ.1901-2000 
ระยะท่ีสอง 

พ.ศ.2001-2100 
ระยะท่ีสาม

พ.ศ.2101-2200 
ระยะท่ีส่ี

พ.ศ.2201-2280 
ระยะท่ีห้า

พ.ศ.2281-2310 

ห         
ฬ - - -  

 
 

อ     
 

    
อะ       
อา      
อิ  

     
อี 

(ลอย)  - - - - 

อี 
(จม)      
อึ - - -   
อือ  -    

 
  

 
 

 
อ ุ      
อ ู        
เอะ - - -  - 
เอ           
แอะ - - -   

 
- 

แอ       
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ตารางที ่4 แสดงรปูอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดาระยะทีห่นึ่งถงึระยะทีห่า้ (ต่อ) 

อกัษร 
ระยะท่ีหน่ึง

พ.ศ.1901-2000 
ระยะท่ีสอง 

พ.ศ.2001-2100 
ระยะท่ีสาม

พ.ศ.2101-2200 
ระยะท่ีส่ี

พ.ศ.2201-2280 
ระยะท่ีห้า

พ.ศ.2281-2310 

เอียะ - - -  - 

เอีย 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

เอือะ - - -  - 

เอือ  
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

อวัะ - - -  - 

อวั  
 

 

 

 
 

 
 

 
 

โอะ  -   -     -   
โอ         
เอาะ 

 
-  

 
 
  

ออ    
  

   
เออะ      

เออ 
   

 
  
 

  
 

  
 

   

อ า     
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ตารางที ่4 แสดงรปูอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดาระยะทีห่นึ่งถงึระยะทีห่า้ (ต่อ) 

อกัษร 
ระยะท่ีหน่ึง

พ.ศ.1901-2000 
ระยะท่ีสอง 

พ.ศ.2001-2100 
ระยะท่ีสาม

พ.ศ.2101-2200 
ระยะท่ีส่ี

พ.ศ.2201-2280 
ระยะท่ีห้า

พ.ศ.2281-2310 

ใอ 
  

  
 

     

ไอ      
เอา   

 
    

ฤ -     
ฤๅ -   -     
ฦ - - -   
ฦๅ  -    

ไม้เอก 
          

ไม้โท      
๑           
๒       
๓   -   
๔ -       
๕   -   
๖    -    
๗   - 

  
๘ -  -    
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ตารางที ่4 แสดงรปูอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดาระยะทีห่นึ่งถงึระยะทีห่า้ (ต่อ) 

อกัษร 
ระยะท่ีหน่ึง

พ.ศ.1901-2000 
ระยะท่ีสอง 

พ.ศ.2001-2100 
ระยะท่ีสาม

พ.ศ.2101-2200 
ระยะท่ีส่ี

พ.ศ.2201-2280 
ระยะท่ีห้า

พ.ศ.2281-2310 

๙  -    
๐            

ไม้หนั
อากาศ   

   
ทณัฑฆาต      
ไม้ไต่คู้      
ไม้ยมก  - -    
ฝนทอง -         
ฟันหนู - -       
นิคหิต      
ไปยาล
น้อย - - -   
ขึ้นต้น
ข้อความ            

    
     

คัน่ 
ข้อความ        -  - 

จบ
ข้อความ 

 
 

 

 - 

 
 

 
 

 
 

 
 

ตีนคร ุ - -    
ปีกกา - - -   
ละสุด - - -    
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พฒันาการของอกัษรไทยย่อ 
อกัษรไทยสมยัอยุธยาอกีชนิดหนึ่ง คอื อกัษรทีศ่าสตราจารยย์อรช์ เซเดส ์เรยีกว่า 

“อกัษรไทยย่อ”31 เริม่พบหลกัฐานการใช้ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 ราวสมยัสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช มกัใช้บนัทกึเอกสารส าคญั เช่น หนังสอืสญัญาไทย-ฝรัง่เศส พ.ศ. 2230 
วรรณกรรมฉบบัหลวงอยา่งนนัโทปนนัทสตูรค าหลวง และจารกึบนบานประตูประดบัมุขทีส่มเดจ็
พระเจา้อยู่หวับรมโกศโปรดให้สรา้งขึน้ถวายวดัต่างๆ โดยรูปอกัษรเขยีนอย่างบรรจงประดษิฐ์
หกัเหลีย่มย่อมุมเส้นอกัษรใหง้ดงาม รวมถงึตวดัปลายเสน้อกัษรให้อ่อนโค้งสวยงาม32 เรยีกได้
ว่าเป็นการเขยีนประดษิฐ์เป็นลวดลายเพื่ออวดฝีมอื33  อกัษรชนิดนี้น่าจะได้พฒันามาจาก
อกัษรไทยแบบธรรมดาลายมอืบรรจงทีใ่ชใ้นราชส านัก ส าหรบัเขยีนเอกสารส าคญัต่างๆ อยู่แต่
เดมิแลว้ เช่น พระราชสาสน์สมเดจ็พระเจา้ทรงธรรม ประมาณ พ.ศ. 2159 และหนังสอืออกญา
ไชยาธบิดถีงึเรฏอธลิมาศ พ.ศ. 2164 ซึง่จะได้ยกตวัอย่างรูปอกัษรเปรยีบเทยีบกบัรูปอกัษร 
ไทยย่อระยะแรกจากหนังสอืสญัญาไทย-ฝรัง่เศส ครัง้สมเดจ็พระนารายณ์ พ.ศ. 2230 ในตาราง
ที ่5 ดงัต่อไปนี้ 
 
ตารางที ่5 แสดงรปูอกัษรลายมอืบรรจงสมยัพุทธศตวรรษที ่22 กบัอกัษรไทยยอ่ระยะแรก 

อกัษรไทย
ปัจจบุนั 

พระราชสาสน์ 
พ.ศ. 2159 

ออกญาไชยา 
พ.ศ. 2164 

สญัญาไทย-ฝรัง่เศส 
พ.ศ. 2230 

ก    
จ    
ท    
น    
ป    
พ    
ว    
ห    

                                                           
31 ยอรช์ เซเดส,์ ต านานอกัษรไทย ต านานพระพิมพ ์การขดุค้นท่ีพงตึก และศิลปะไทย

สมยัสุโขทยั (กรุงเทพฯ: องคก์ารคา้ของคุรุสภา, 2526), 18. 
32 ก่องแกว้ วรีะประจกัษ์, 700 ปี ลายสือไทย (อกัขรวิทยาไทย ฉบบัย่อ), 26. 
33 จุไรรตัน์ ลกัษณะศริิ, “อกัษรไทยย่อ: อกัษรไทยที่ถูกลมื,” อกัษรศาสตร ์มหาวิทยาลยั

ศิลปากร 33, 1 (2554): 18.  
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ในการวจิยัครัง้นี้ใชห้ลกัฐานอกัษรไทยย่อทีม่ศีกัราชทัง้สิน้ 10 รายการ หลกัฐานที่

เก่าที่สุด คอื จารกึวดัจุฬามณี พ.ศ. 2225 และหลกัฐานทีม่อีายุหลงัที่สุด คอื จารกึประตูมุก 
วหิารพระพุทธชนิราช พ.ศ. 2299 โดยในการวจิยัครัง้นี้ได้แบ่งอกัษรไทยย่อออกเป็น 2 ยุค  
ตามลกัษณะลายมอืร่วมในแต่ละช่วงเวลา เช่น การหกัเหลี่ยมหางอกัษร การขมวดปลายหาง
อกัษร ดงันี้ 

ระยะทีห่นึ่ง ช่วงต้นพุทธศตวรรษที ่23 ไปจนถงึประมาณ พ.ศ. 2270 ตรงกบัเวลา
ส่วนใหญ่ของช่วงระยะที่สี่ของอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา เป็นยุคที่เริม่ปรากฏแบบแผน
อกัษรไทยยอ่ขึน้แยกจากอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาอย่างชดัเจน แต่กย็งัพบว่ารปูอกัษรบาง
ตวัมคีวามใกลเ้คยีงกนัหรอืพบใช้รูปอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาปนกบัอกัษรไทยย่ออยู่บ้าง 
เส้นอกัษรในระยะนี้เริม่มกีารหกัเหลี่ยมย่อมุมตามแบบอกัษรไทยย่อ แต่ลกัษณะแบบแผนของ
อกัษรไทยย่อที่จะปรากฏในระยะที่สองยงัไม่สม ่าเสมอ ในระยะที่หนึ่งนี้พบหลกัฐานที่มศีกัราช
ทัง้สิ้น 5 รายการ (ดูรายชื่อใน ภาคผนวก จ) หลกัฐานที่เก่าที่สุด คอื จารกึวดัจุฬามณี พ.ศ. 
2225 และหลกัฐานทีม่อีายหุลงัทีสุ่ด คอื จดหมายฉบบัที ่1 พ.ศ. 2231 

ระยะทีส่อง ช่วงประมาณ พ.ศ. 2271 ไปจนสิน้สุดสมยัอยธุยา ตรงกบัเวลาส่วนใหญ่
ของช่วงระยะทีห่า้ของอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา เป็นช่วงทีร่ปูอกัษรไดพ้ฒันามาจนประณีต
งดงาม และมคีวามเป็นระเบยีบแบบแผนที่สุด เช่น พยญัชนะที่เส้นหลงัลากขึน้จะหกัเหลี่ยมที่
ปลายหางแบบไทยย่อทุกตวั รปูอกัษรทีเ่สน้หลงัลากลงจะขมวดหางเป็นวงเขา้ดา้นในทุกตวั ใน
ระยะทีห่นึ่งนี้พบหลกัฐานทีม่ศีกัราชทัง้สิน้ 5 รายการ (ดูรายชื่อใน ภาคผนวก จ) หลกัฐานทีเ่ก่า
ทีสุ่ด คอื นันโทปนันทสูตร พ.ศ. 2279 และหลกัฐานทีม่อีายุหลงัทีสุ่ด คอื จารกึประตูมุก วหิาร
พระพุทธชนิราช พ.ศ. 2299 

รปูอกัษรทีพ่บแบ่งเป็นรปูพยญัชนะพบทัง้ 44 รปู ไดแ้ก่ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ 
ฌ ญ ฎ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ อ และ ฮ   
รปูพยญัชนะตวัเชงิพบ 3 รปู ไดแ้ก่ ญ ฐ และ น  รปูสระ 24 รปู ไดแ้ก่ สระอะ อา อ ิอ ีอ ึออื อุ อู 
เอ แอ เอยี เออื อวั โอ เอาะ ออ เออ อ า ใอ ไอ เอา ฤ ฤๅ และ ฦๅ (ไม่พบสระเอะ แอะ เอยีะ 
เออืะ อวัะ โอะ เออะ และ ฦ)  รปูวรรณยกุตพ์บ 2 รปู คอื ไมเ้อก และไมโ้ท  รปูตวัเลขพบทัง้ 10 
รปู ไดแ้ก่ เลข ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ และ ๐ และรปูเครื่องหมายประกอบการเขยีนพบ 13 รปู 
ต่อไปจะไดก้ล่าวถงึรายละเอยีดพฒันาการรปูอกัษรไทยยอ่แต่ละตวั ดงันี้ 
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รปูพยญัชนะ 
รปูพยญัชนะพบทัง้ 44 รปู ดงันี้ 
พยญัชนะ ก ไมม่พีฒันาการประกอบดว้ย 4 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้กลาง เสน้หน้า 

เสน้บน และเสน้หลงั เริม่เขยีนจากหวัอกัษรเป็นเสน้ตรงสัน้ๆ เสน้โคง้คว ่า หรอืขมวดวงจากซา้ย
ไปขวา ลากเส้นกลางเฉียงลงมาทางซ้าย ปลายเส้นลากเฉียงขึน้ไปทางซ้ายเลก็น้อย จากนัน้
ลากเสน้หน้าต่อจากเสน้กลางใตห้วัอกัษรเลก็น้อยออกไปทางซ้าย แลว้หกัมุมลากเสน้บนกลบัไป
ทางขวา หกัมมุอกีครัง้ ลากเสน้หลงัเฉียงลงดา้นล่าง ปลายหางขมวดเป็นวงกลมหรอืปมเลก็ๆ   

ทัง้นี้ ในระยะแรกการเขยีนยงัต่างกนัไปตามลายมอื เช่น หวัอกัษรยงัไม่ขมวดเป็น
วง ปลายหางเส้นหน้าขมวดหรอืเขยีนเป็นเส้นโค้ง ปลายเส้นหลงัยงัไม่ขมวดเป็นว งอย่าง
สม ่าเสมอ  ต่อเมือ่ถงึในระยะทีส่องแลว้รปูแบบจงึจะเป็นไปในแนวทางเดยีวกนั 

อนึ่ง ปลายเสน้หน้าทีล่ากเฉียงขึน้นัน้อาจเพื่อแยกความแตกต่างของรปูพยญัชนะ ก 
และ ด ทีส่่วนอื่นๆ ของรปูอกัษรเหมอืนกนั  

 
 ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 สนธสิญัญา/2230 นนัโทฯ/2279 บานประตู2/2296 

 
พยญัชนะ ข ไม่มพีฒันาการเกดิขึน้ รปูอกัษรประกอบดว้ย 4 ส่วน คอื หวัอกัษร 

เสน้หน้า เสน้ล่าง และเสน้หลงั เริม่เขยีนจากหวัอกัษรเป็นเสน้โคง้ค่อนขา้งใหญ่ จากซา้ยไปขวา 
ตอนตน้ขมวดเป็นวง จากนัน้ลากเสน้หน้าเฉียงลงไปทางซา้ย ปลายเสน้โคง้ขึน้เลก็น้อย ลากเสน้
ล่างเฉียงลงทางขวาสัน้ๆ แล้วลากเส้นหลงัเฉียงขึน้ไปทางขวา ปลายหางหกัมุมลากไปบรรจบ
กบัหวัอกัษร ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
พล.4/2225 สนธสิญัญา/2230 นนัโทฯ/2279 บานประตู2/2296 
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พยญัชนะ ฃ ไม่มพีฒันาการเกดิขึน้ ลกัษณะรปูพยญัชนะเหมอืน ข แต่หวัอกัษรมี
หยกักลาง ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

  
สนธสิญัญา/2230 นนัโทฯ/2279 

 
พยญัชนะ ค ไมป่รากฏพฒันาการรปูอกัษร ประกอบดว้ย 5 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้

กลางแนวตัง้ เส้นหน้า เสน้บน และเส้นหลงั เริม่เขยีนจากหวัอกัษรเป็นวงเลก็ๆ ลากเส้นกลาง
ยาวลงด้านล่าง จากนัน้ลากเส้นหน้าทบัเส้นกลางขึน้ไปตามแต่ลายมอื แล้วเฉียงออกทางซ้าย
เลก็น้อย หกัมมุแลว้ลากเสน้บนกลบัไปทางขวา จากนัน้จงึลากเสน้หลงัลงดา้นล่าง 

ส่วนลกัษณะอื่นๆ ที่เด่นชัดขึ้นในระยะที่สอง คือ หวัอักษรที่ขมวดเป็นวงอย่าง
ชดัเจน และปลายเสน้หลงัทีข่มวดเป็นวงเขา้ดา้นใน 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

  
สนธสิญัญา/2230 นนัโทฯ/2279 

 
พยญัชนะ ฅ พบเฉพาะในระยะทีส่อง รปูอกัษรคลา้ย ค แต่มหียกักลางที่เสน้บน 

สณัฐานอกัษรจงึกวา้งกว่าเลก็น้อย ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
 

 ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

-  
- นนัโทฯ/2279 
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พยญัชนะ ฆ ไม่ปรากฏพฒันาการ รูปอกัษรประกอบด้วย 5 ส่วน คอื หวัอกัษร 
เสน้หน้า ขมวดหน้า เสน้ล่าง และเสน้หลงั เริม่เขยีนจากหวัอกัษรเป็นเสน้โคง้ใหญ่ มหียกักลาง 
ตอนต้นเป็นเส้นโค้งหงายหรอืขมวดเป็นวงจากขวาไปซ้าย ลากเส้นหน้าต่อลงมา ขมวดหน้า
กลบัไปทางขวาเป็นเสน้ล่าง แลว้ลากเสน้หลงัขึน้ดา้นบน ปลายหางหกัเหลีย่มใหส้วยงาม ซึง่ใน
ระยะแรกจะเขยีนเป็นเส้นหกัมุมไปทางขวาเท่านัน้ แต่ระยะที่สองจะหกัเหลี่ยมแบบไทยย่อ ดงั
ตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

  
พล.4/2225 นนัโทฯ/2279 

 
พยญัชนะ ง รปูอกัษรไม่มพีฒันาการ ประกอบดว้ย 3 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้หลงั 

และเสน้ล่าง เริม่เขยีนจากหวัอกัษร ลากเสน้หลงัลงดา้นล่าง และหกัมุมลากเสน้ล่างเฉียงขึน้ไป
ทางซา้ยเลก็น้อย 

ทัง้นี้ หวัอกัษรในระยะที่หนึ่งและสองมคีวามแตกต่างกนัไปบ้าง โดยส่วนใหญ่จะ
เขยีนเป็นเส้นโค้งคว ่าหกัมุมตรงกลาง ตอนต้นขมวดเป็นวง แต่เฉพาะในนันโทปนันทสูตรจะ
เขยีนเป็นรปูคลา้ยสีเ่หลีย่มผนืผา้ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
พล.4/2225 สนธสิญัญา/2230 นนัโทฯ/2279 บานประตู2/2296 

 
พยญัชนะ จ ไม่มพีฒันาการ รปูอกัษรประกอบดว้ย 5 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้หน้า 

เส้นล่าง เส้นหลงั และเส้นบน เริม่เขยีนจากหวัอักษรขมวดเป็นวง ลากเส้นหน้าเฉียงลงไป
ทางซ้าย ลากเส้นล่างกลบัมาทางขวา ลากเส้นหลงัขึน้ไปด้านบน แล้วลากเส้นบนไปทางซ้าย 
ปลายหางในระยะแรกอาจโคง้ตวดักลบัหรอืหกัเหลีย่มตวดักลบัไปทางขวาบรรจบกบัเสน้บนกไ็ด ้
แต่ในระยะทีส่องจะหกัเหลีย่มตวดักลบัเท่านัน้ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
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ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 นนัโทฯ/2279 บานประตู2/2296 

 
พยญัชนะ ฉ รปูอกัษรไมป่รากฏพฒันาการ รปูอกัษรประกอบดว้ย 6 ส่วน คอื หวั

อกัษร เสน้หน้า เสน้ล่าง ขมวดหลงั เสน้หลงั และเสน้บน เริม่เขยีนจากหวัอกัษรขมวดเป็นวง 
ลากเสน้หน้าลงดา้นล่าง ลากเสน้ล่างกลบัไปทางขวา จากนัน้ขมวดหลงั แลว้ลากเสน้หลงัขึน้
ดา้นบน ลากเสน้บนไปทางซา้ย ปลายหางหกัเหลีย่มตวดักลบัไปทางขวาบรรจบกบัเสน้บน
เหมอืน จ  ทัง้นี้ ในระยะทีห่นึ่งพบการใชร้ปูอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดาซึง่ลากหางเฉียงขึน้
ไปดา้นบน รว่มดว้ยในจารกึหลกัที ่115 ดงัตวัอยา่งต่อไปน้ี 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

   
หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 นนัโทฯ/2279 

 
พยญัชนะ ช ไมป่รากฏพฒันาการ รปูอกัษรประกอบดว้ย 5 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้

หน้า เสน้ล่าง และเสน้หลงั เหมอืน ข กบัมเีสน้หางเพิม่เขา้มาลากเฉียงขึน้ไปทางขวา  
ทัง้นี้ ในระยะแรกหวัอกัษรจะไม่ลากเป็นเส้นโค้งใหญ่มากนัก แต่ในระยะที่สองจะ

ลากเป็นเส้นโค้งคว ่าชดัเจน บางครัง้หกัมุมที่กลางเส้นโค้งให้ดูเป็นเหลี่ยมมุมสวยงามเพิม่ขึ้น
ดว้ย ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
 ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
พล.4/2225 สนธสิญัญา/2230 นนัโทฯ/2279 บานประตู2/2296 
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พยญัชนะ ซ รปูอกัษรเหมอืน ช แต่มหียกักลางทีห่วัอกัษร ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้   
 

 ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

  
สนธสิญัญา/2230 นนัโทฯ/2279 

 
พยญัชนะ ฌ พบเฉพาะในระยะทีส่อง รปูอกัษรเหมอืนปัจจุบนั คอืประกอบดว้ย 7 

ส่วน คอื หวัอกัษร เส้นหน้ามหียกัที่ปลาย เส้นบน เส้นกลางแนวตัง้ ขมวดกลางด้านล่าง เส้น
ล่าง และเสน้หลงั แต่มกีารเขยีนย่อเหลีย่มหกัมุมใหส้วยงาม รวมทัง้หางอกัษรทีเ่ขยีนหกัเหลีย่ม
แบบไทยยอ่ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้   

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

-  
- นนัโทฯ/2279 

 
พยญัชนะ ญ ไมป่รากฏพฒันาการ รปูอกัษรประกอบดว้ยส่วนรปูอกัษรดา้นบนซึง่ม ี

6 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้หน้า เสน้บน เสน้กลางแนวตัง้ เสน้ล่าง และเสน้หลงั กบัส่วนเชงิ รวม
ทัง้สิน้ 7 ส่วน การเขยีนเหมอืนกบัอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา แต่มกีารหกัเหลีย่มย่อมุม และ
เขยีนหางอกัษรใหห้กัเหลีย่มแบบไทยยอ่ใหส้วยงาม  

ทัง้นี้ ในระยะทีห่นึ่งยงัมรีูปอกัษรที่ไม่มหียกัหน้าปรากฏอยู่ด้วย ส่วนในระยะทีส่อง
รปูอกัษรมหียกัทีเ่สน้หน้าโดยตลอดแลว้ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้   

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 
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พยญัชนะ ฎ รปูอกัษรไทยย่อต่างกบัอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาอย่างชดัเจนที่
เขยีนแยกเป็น 2 ส่วน คอืแยกเป็นรูปอกัษรส่วนบนทีเ่หมอืน ภ กบัส่วนเชงิ ไม่เขยีนเส้นหลงั
เชื่อมลงมา รปูอกัษรจงึประกอบดว้ย 5 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้หน้า เสน้บน เสน้หลงั เหมอืน ภ  
กบัส่วนเชงิอกี 1 ส่วน  

ทัง้นี้ ส่วนเชงิในระยะที่หนึ่งกบัสองจะเขยีนต่างกนัเล็กน้อย โดยในระยะแรกอาจ
ลากเส้นแนวตัง้ลงไปด้านล่างแล้วหกัมุมลากเส้นโค้งคว ่าไปทางซ้าย แล้วตวดักลบัมาด้านบน
สัน้ๆ หรอืลากเสน้โคง้ลงไปทางซา้ยแล้วหกัมุมตวดักลบัมาทางขวาเหนือเส้นแรก แต่ในระยะที่
สองจากลากเส้นแนวตัง้ลงไป หักมุมหรือโค้งขึ้นไปทางซ้าย แล้วหักมุมลากเส้นแนวนอน
ยอ้นกลบัมาบรรจบหรอืตดักบัเสน้แนวตัง้ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้   

 
 ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
พล.4/2225 สนธสิญัญา/2230 สุปรตี/ิพศว.23 นนัโทฯ/2279 

 

พยญัชนะ ฏ พบเฉพาะในระยะทีส่อง โดยเขยีนแยกเป็นรูปอกัษรส่วนบนกบัส่วน
เชงิเหมอืน ฎ ต่างกนัทีเ่สน้ล่างของส่วนเชงิโคง้เป็นหยกักลาง ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้   

 
 ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

-   
- สุปรตี/ิพศว.23 นนัโทฯ/2279 

 

พยญัชนะ ฐ ระยะทีห่นึ่งมเีฉพาะรปูอกัษรส่วนบน ซึ่งเขยีนคลา้ย จ แต่หางอกัษร
ลากเฉียงขึน้ไปทางซ้าย ส่วนในระยะที่สองจากหลกัฐานส่วนใหญ่จะใช้รูปที่มสี่วนเชงิด้วย ซึ่ง
เขยีนเหมอืนส่วนเชงิ ฏ  ทัง้นี้ ยงัพบรปูอกัษรทีไ่ม่มสี่วนเชงิร่วมด้วย เช่น ในนันโทปนันทสูตร
พบใชท้ัง้ 2 แบบ รว่มกนัในเอกสารเรือ่งเดยีว ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้   

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 สุปรตีฯิ/พศว.23 นนัโทฯ/2279 
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พยญัชนะ ฑ ไม่มพีฒันาการเกดิขึน้ รปูอกัษรเหมอืน ท แต่หวัอกัษรมหียกักลาง 
ประกอบดว้ย 6 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้หน้า เสน้ล่าง เสน้กลางแนวตัง้ เสน้บน และเสน้หลงั เริม่
เขยีนจากหวัอกัษรเป็นโค้งคว ่ามหียกักลาง ตอนต้นขมวดเป็นวง ลากเส้นหน้าต่อลงมา ปลาย
อาจโคง้ไปทางซา้ยเลก็น้อย ลากเสน้ล่างสัน้ๆ กลบัมาทางขวา ต่อดว้ยเสน้กลางลากขึน้ดา้นบน 
ต่อกบัเสน้บนทีล่ากไปทางขวา แลว้จากลากเสน้หลงัลงดา้นล่าง 

ทัง้นี้ ในระยะทีส่องจะเขยีนใหร้ปูอกัษรหกัเหลีย่มย่อมุมมากกว่า และปลายเสน้หลงั
ขมวดเป็นวงเขา้ดา้นใน ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้   

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

  
หลกัที1่15/2228 นนัโทฯ/2279 

 
พยญัชนะ ฒ พบเพยีงครัง้เดยีวในนนัโทปนันทสตูร รปูอกัษรเหมอืนปัจจบุนั คอื 

ประกอบดว้ย 8 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้กลางแนวตัง้เสน้ทีห่นึ่ง เสน้หน้า เสน้บน เสน้กลางแนวตัง้
เสน้ทีส่อง ขมวดกลางดา้นล่าง เสน้ล่าง และเสน้หลงั แต่เขยีนใหห้กัเหลีย่มยอ่มุมมากขึน้ และ
ปลายหางหกัเหลีย่มอยา่งอกัษรไทยยอ่ใหส้วยงาม ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้   

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

-  
- นนัโทฯ/2279 

 
พยญัชนะ ณ ไม่มพีฒันาการเกิดขึน้ วธิกีารเขยีนเหมอืนอกัษรไทยอยุธยาแบบ

ธรรมดาและแบบปัจจบุนั ประกอบดว้ย 7 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้หน้า เสน้บน เสน้กลางแนวตัง้ 
เสน้ล่าง เสน้หลงั และขมวดหลงั  

รปูอกัษรในระยะทีห่นึ่งและสองต่างกนัเพยีงบางจดุนอกเหนือจากทีร่ะยะทีส่องเขยีน
ให้หกัเหลี่ยมย่อมุมมากกว่า คอื ในระยะที่หนึ่งพบทัง้รูปอกัษรที่เส้นหน้าไม่หยกัและไม่มหียกั 
ส่วนระยะทีส่องมหียกัโดยตลอด ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้  
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ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

   
ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 นนัโทฯ/2279 

 
พยญัชนะ ด รปูอกัษรไมป่รากฏพฒันาการ ประกอบดว้ย 5 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้

กลางแนวตัง้ เสน้หน้า เสน้บน และเสน้หลงั วธิกีารเขยีนเหมอืนอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา
และแบบปัจจุบนั ต่างกนัในรายละเอยีดเลก็น้อย คอืในระยะแรกยงัปรากฏรปูทีเ่สน้กลางกบัเสน้
หน้าต่อกบัเป็นมมุแหลม แต่ในระยะทีส่องจะเป็นรปูทีล่ากเสน้หน้าทบัเสน้กลางขึน้ไปสัน้ๆ ก่อน 
จงึเฉียงออกไปทางซา้ย ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้   

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
พล.4/2225 สนธสิญัญา/2230 นนัโทฯ/2279 บานประตู2/2296 

 
พยญัชนะ ต เขยีนเหมอืนรูป ด แต่มหียกักลางเส้นบน ไม่ปรากฏพฒันาการ

เช่นเดยีวกบั ด ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
 

ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

   
สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 นนัโทฯ/2279 

 
พยญัชนะ ถ รปูอกัษรไมป่รากฏพฒันาการ ประกอบดว้ย 4 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้

หน้า เส้นบน และเส้นหลงั วธิกีารเขยีนเหมอืนอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาและแบบปัจจุบนั 
ทัง้นี้ ระยะทีส่องต่างไปจากระยะทีห่นึ่งในรายละเอยีดบา้ง ไดแ้ก่ เสน้หน้าจะไม่เขยีนโคง้เหมอืน
ระยะทีห่นึ่ง และปลายเสน้หลงัจขุมวดเป็นวงเขา้ดา้นใน ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
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 ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 นนัโทฯ/2279 บานประตู2/2296 

 
พยญัชนะ ท รูปอกัษรไปพบพฒันาการ ประกอบดว้ย 6 ส่วน คอื หวัอกัษร เส้น

หน้า เสน้ล่าง เส้นกลางแนวตัง้ เส้นบน และเสน้หลงั เหมอืน ท อกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา
ในระยะแรกๆ  เริ่มเขียนจากหัวอักษรที่ขมวดเป็นวงในระยะแรก หรือเขียนเป็นรูปคล้าย
สี่เหลี่ยมผืนผ้าในระยะที่สอง ลากเส้นหน้าต่อลงมาด้านล่าง ปลายโค้งไปทางซ้ายเล็กน้อย 
ลากเสน้ล่างไปทางขวาสัน้ๆ จากนัน้ลากเสน้กลางขึน้ด้านบน หกัมุมลากเสน้บนต่อไปทางขวา 
แลว้จงึลากเสน้หลงัลงมาดา้นล่าง ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 

 
พยญัชนะ ธ ระยะทีห่นึ่ง พบรปูอกัษร 2 แบบ แบบทีห่นึ่งเป็นแบบเก่าทีย่งัเขยีน

เป็นเส้นทแยง 2 เส้นตดักนั ซึ่งคงเป็นความนิยมเฉพาะของอาลกัษณ์ กบัแบบที่สองเป็นแบบ
ใหมท่ีผ่่านพฒันาการมาแลว้ ซึง่ในระยะทีส่องจะพบเฉพาะแบบนี้ รปูอกัษรประกอบดว้ย 5 ส่วน 
คอื เสน้หน้า เสน้ล่าง เสน้หลงั เสน้กลางแนวนอน และเสน้บน เริม่เขยีนจากหวัอกัษรเขยีนเป็น
ครึง่วงกลมคว ่าหรอืขมวดเป็นวง ลากเส้นหน้าเฉียงไปทางซ้าย ปลายหางกระดกขึ้นเลก็น้อย 
ลากเสน้ล่างต่อกลบัไปทางขวา ในระยะแรกจะหยกับรเิวณกลางเสน้ แต่ในระยะทีส่องจะยา้ยไป
อยูท่ีป่ลายเสน้ แลว้หกัมุมลากเสน้หลงัขึน้ดา้นบนสัน้ ลากเสน้กลางเฉียงขึน้ไปทางซา้ย มกัลาก
ให้ผ่านใต้หวัอกัษรพอด ีหกัมุมแลว้ลากเส้นบนไปทางขวา ในระยะที่สองจะเล่นหางโคง้ลงแล้ว
ขึน้คลา้ยลกูคลื่นใหส้วยงามดว้ย ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้  

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 นนัโทฯ/2279 บานประตู2/2296 
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พยญัชนะ น ไมป่รากฏพฒันาการรปูอกัษร ประกอบดว้ย 5 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้
หน้า เสน้ล่าง เสน้หลงั และขมวดหลงั เริม่จากเขยีนหวัอกัษรขมวดเป็นวง ลากเสน้หน้าต่อลงมา
ด้านล่าง ปลายโค้งขึน้ไปทางซ้ายเล็กน้อย จากนัน้ลากเส้นล่างต่อไปทางขวา ขมวดหลงัแล้ว
ลากเสน้หลงัขึน้ไปดา้นบน  

ทัง้นี้ เฉพาะในนนัโทปนนัทสตูรพบการเขยีนหวัอกัษรเป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ ต่างกบั
ในหลกัฐานอื่นๆ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
 ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 นนัโทฯ/2279 บานประตู3/2299 

 
พยญัชนะ บ ไปมพีฒันาการปรากฏขึน้ ประกอบด้วย 4 ส่วน คอื หวัอกัษร เส้น

หน้า เสน้ล่าง และเสน้หลงั วธิกีารเขยีนเหมอืนในปัจจบุนั เพยีงแต่ในระยะทีส่องพบการเขยีนหวั
อกัษรเป็นรปูสีเ่หลีย่มผนืผา้ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
 ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
หลกัที1่15/2228 สนธสิญัญา/2230 นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 

 
พยญัชนะ ป ไม่พบพฒันาการรปูอกัษร ประกอบดว้ยส่วนล่างเหมอืนรปูพยญัชนะ 

บ คอืมหีวัอกัษร เส้นหน้า เส้นล่าง และเส้นหลงั กบัเพิม่เส้นหางลกัษณะเหมอืนเครื่องหมาย
ทณัฑฆาตแบบอกัษรไทยย่อ เขยีนไวเ้หนือปลายเสน้หลงั อกี 1 ส่วน รวม 5 ส่วน ดงัตวัอย่าง
ต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
พล.4/2225 สนธสิญัญา/2230 นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 
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พยญัชนะ ผ ไม่พบพฒันาการรปูอกัษร ประกอบดว้ย 4 ส่วน คอื หวัอกัษร เส้น
หน้า เส้นล่าง และเสน้หลงั เริม่จากเขยีนหวัอกัษรเป็นเส้นโค้งคว ่าหรอืขมวดเป็นวงจากขวาไป
ซา้ย ลากเส้นหน้าลงด้านล่าง อาจหกัมุมที่กลางเส้นหรอืต ่ากว่านัน้ จากนัน้ลากเส้นล่างซึ่งโค้ง
หยกัต่อไปทางขวา โดยโค้งมกัเอนไปทางซ้าย ยกเว้นในนันโทปนันทสูตรที่โค้งอยู่ตรงกลาง 
แลว้ลากเสน้หลงัขึน้ไปดา้นบน ปลายหางหกัเหลีย่มใหส้วยงาม 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 นนัโทฯ/2279 บานประตู1/2295 

 
พยญัชนะ ฝ ไม่พบพฒันาการรปูอกัษร ประกอบด้วยรปูอกัษรส่วนล่างเหมอืน ผ 

คอืมหีวัอกัษร เส้นหน้า เส้นล่าง และเส้นหลงั กบัมเีส้นหางรูปเหมอืนเครื่องหมายทณัฑฆาต
แบบอกัษรไทยยอ่อกี 1 ส่วน รวม 5 ส่วน 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 สุปรตีฯิ/พศว.23 นนัโทฯ/2279 

 
พยญัชนะ พ ไม่ปรากฏพฒันาการ โดยเขยีนเหมอืน พ อกัษรไทยอยุธยาแบบ

ธรรมดาในระยะแรกๆ คอื ประกอบดว้ย 9 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้หน้า เสน้ล่างซา้ย เสน้ล่างเสน้
ที่หนึ่ง เส้นกลางแนวตัง้เส้นที่หนึ่ง เส้นบน เส้นกลางแนวตัง้เส้นที่สอง เส้นล่างเส้นที่สอง และ
เส้นหลงั เริม่เขยีนจากหวัอกัษรขมวดเป็นวง ต่อดว้ยเส้นหน้าลากลงดา้นล่าง ปลายเส้นโคง้ไป
ทางซ้ายเล็กน้อย ลากเส้นล่างเส้นที่หนึ่งไปทางขวา แล้วลากเส้นกลางเส้นที่หนึ่งขึ้นด้านบน 
ลากเสน้บนไปทางขวา จากนัน้ลากเสน้กลางเสน้ทีส่องลงดา้นล่าง ปลายโคง้ไปทางซา้ยเลก็น้อย 
ต่อด้วยเส้นล่างเส้นที่สองลากไปทางขวา แล้วลากเส้นหลงัขึน้ด้านบน ปลายหางหกัเหลี่ยมให้
สวยงาม ทัง้นี้ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
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ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 นนัโทฯ/2279 บานประตู2/2296 

 
พยญัชนะ ฟ ไม่ปรากฏพฒันาการ ลกัษณะการเขยีนเหมอืนพยญัชนะหางยาวอกี 

2 ตวั คอื ป และ ฝ ที่เขยีนเส้นหางที่มรีูปเหมอืนเครื่องหมายทณัฑฆาตแยกจากรูปอกัษร
ส่วนล่าง ซึง่ส าหรบั ฟ คอื พ  

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 

 
พยญัชนะ ภ ไม่ปรากฏพฒันาการ ประกอบด้วย 4 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้หน้า 

เส้นบน และเส้นหลงั วธิเีขยีนเหมอืนอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาและแบบปัจจุบนั  ทัง้นี้ ใน
ระยะแรกมกัเขยีนเส้นหน้าตรงหยกัให้โค้ง แต่ในระยะที่สองจะเขยีนเป็นเส้นตรงกบัการหกัมุม
แทน ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
พล.4/2225 สนธสิญัญา/2230 นนัโทฯ/2279 บานประตู2/2296 

 
พยญัชนะ ม รปูอกัษรไมป่รากฏพฒันาการ ประกอบดว้ย 5 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้

หน้า ขมวดหน้า เส้นล่าง และเสน้หลงั วธิกีารเขยีนไม่ต่างจากปัจจุบนั  ทัง้นี้ ในระยะทีส่อง หวั
อกัษรพบเขยีนเป็นรูปสี่เหลี่ยมผนืผ้าในนันโทปนันทสูตร และการหกัเหลี่ยมที่หางอกัษรเป็น
แบบไทยยอ่ใหส้วยงาม ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
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 ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

  
สนธสิญัญา/2230 นนัโทฯ/2279 

 
พยญัชนะ ย ไม่ปรากฏพฒันาการรูปอกัษร ประกอบด้วย 4 ส่วน คอื หวัอกัษร  

เส้นหน้า เสน้ล่าง และเส้นหลงั เริม่เขยีนจากหวัอกัษรขมวดเป็นวง ลากเสน้หน้าลงด้านล่าง มี
หยกักลาง ซึ่งในระยะที่สองจะหยกัเข้าไปลึกกว่า และปลายเส้นหยกันัน้ตวดัขึ้นเล็กน้อยให้
สวยงาม จากนัน้ลากเส้นล่างไปทางขวา แล้วลากเส้นหลงัขึ้นด้านบน ปลายหางหกัเหลี่ยมให้
สวยงาม ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้  

 
  ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 นนัโทฯ/2279 บานประตู1/2295 

 
พยญัชนะ ร เป็นรปูพยญัชนะทีไ่ม่มพีฒันาการตลอดสมยัอยุธยา ประกอบดว้ย 3 

ส่วน คอื หวัอกัษร เส้นหน้า และเส้นบน เริม่เขยีนจากหวัอกัษรขมวดเป็นวง จากนัน้ลากเส้น
หลงัขึ้นไปด้านบน ปลายโค้งไปทางซ้ายเล็กน้อย จากนัน้หกัมุมแล้วลากเส้นบนต่อออกไป
ทางขวา  

ในระยะทีส่อง เกดิพฒันาการขึน้ โดยเกดิเสน้กลางแนวนอนเพิม่ 1 เสน้ เพื่อเชื่อม
ระหว่างเส้นหลงักบัเส้นบน  ทัง้นี้ สนันิษฐานไดว้่าเกดิจากการที่อกัษรไทยย่อในระยะที่สองใช้
เสน้ตรงและการหกัมุมอย่างเคร่งครดั จงัหวะการโคง้ของปลายเสน้ที่หลงัทีเ่คยใชเ้พื่อลากไปต่อ
กบัเสน้บนจงึใชไ้มไ่ด ้เกดิเป็นจงัหวะการเขยีนใหม่ทีล่ากเสน้หลงัเอยีงขึน้ไปทางขวา แลว้หกัมุม
ลากเสน้กลางมาทางซา้ยเพื่อต่อกบัเสน้บนแทน ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 นนัโทฯ/2279 บานประตู2/2296 
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พยญัชนะ ล ไมป่รากฏพฒันาการรปูอกัษร ประกอบดว้ย 4 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้
ล่าง เสน้หลงั และเส้นบน วธิกีารเขยีนโดยรวมเหมอืนปัจจุบนั แต่ปลายหางเขยีนจะหกัเหลีย่ม
ตวดักลบัไปทางขวาบรรจบกบัเสน้บนตามแบบอกัษรไทยยอ่ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้   

 
   ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
พล.4/2225 จดหมาย1/2231 นนัโทฯ/2279 บานประตู2/2296 

 
พยญัชนะ ว ไม่ปรากฏพฒันาการรปูอกัษร รปูอกัษรใกลเ้คยีงกบัอกัษรไทยแบบ

ธรรมดาในระยะที่หนึ่ง คอื มเีส้นล่างเชื่อมระหว่างหวัอกัษรกบัเส้นหลงั ดงันัน้ ส่วนประกอบ
รปูอกัษรจงึม ี4 ส่วน คอื หวัอกัษร เส้นล่าง เส้นหลงั และเส้นบน เริม่เขยีนจากหวัอกัษรเป็น
เสน้ตรงสัน้ๆ ลากเฉียงจากขวาลงมาทางซ้าย ตอนต้นขมวดเป็นวง ลากเส้นล่างต่อไปทางขวา 
จากนัน้ลากเส้นหลงัขึ้นไปด้านบน แล้วโค้งหรอืหกัมุมไปทางซ้ายลากเส้นบนต่อออกไป หาง
อกัษรหกัเหลี่ยมตวดักลบัไปทางขวาบรรจบกบัเส้นบน แต่ในระยะแรกอาจเขยีนต่างไปบ้าง
เลก็น้อย ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
พล.4/2225 สนธสิญัญา/2230 นนัโทฯ/2279 บานประตู2/2296 
 
พยญัชนะ ศ รปูอกัษรเหมอืน ค มเีสน้ตดั  ทัง้นี้ เสน้ตดัพบลากตดัทัง้เสน้หลงัและ

เสน้บนตอนปลายร่วมกนัทัง้ระยะทีห่นึ่งและระยะทีส่องขึน้อยู่กบัความนิยมของอาลกัษณ์แต่ละ
ท่าน ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
พล.4/2225 สนธสิญัญา/2230 นนัโทฯ/2279 บานประตู2/2296 
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พยญัชนะ ษ ไม่ปรากฏพฒันาการ รูปอกัษรเหมอืน บ มเีส้นตดัเส้นหลงัออกไป
ทางขวา ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
 ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
พล.4/2225 สนธสิญัญา/2230 นนัโทฯ/2279 บานประตู3/2299 

 

พยญัชนะ ส ไมป่รากฏพฒันาการ รปูอกัษรเหมอืน ล มเีสน้ตดั ซึง่ทัง้ 2 ระยะ มทีัง้
ลากตดัเส้นหลงัออกไปทางขวา และลากตดัเสน้บนตอนปลายเฉียงขึน้ไป จงึไม่อาจใชต้ าแหน่ง
เส้นตัดเป็นเกณฑ์ก าหนดอายุที่ชดัเจนได้ ขึ้นอยู่กับความนิยมของอาลกัษณ์แต่ละท่าน ดัง
ตวัอยา่งต่อไปนี้  

 

ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
พล.4/2225 จดหมาย1/2231 นนัโทฯ/2279 บานประตู2/2296 

 

พยญัชนะ ห ไม่ปรากฏพฒันาการ รูปอกัษรคล้ายกบัรูปอกัษรแบบธรรมดาใน
ระยะแรกๆ ซึง่ประกอบดว้ย 7 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้หน้า เสน้ล่าง เสน้กลางแนวตัง้ ขมวดเสน้
กลางดา้นบน เสน้บน และเสน้หลงั เริม่เขยีนจากหวัอกัษรเป็นเสน้โคง้คว ่าเลก็ๆ จากซา้ยไปขวา 
หรือขมวดเป็นวง หรือเขียนเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าในนันโทปนันทสูตร ลากเส้นหน้าต่อลงมา
ด้านล่าง  ปลายเส้นโค้งขึ้นทางซ้ายเลก็น้อย ต่อด้วยเส้นล่างลากไปทางขวา จากนัน้ลากเส้น
กลางขึน้ไปดา้นบน ขมวดทีป่ลายเสน้กลาง ลากเสน้บนสัน้ๆ โคง้ไปทางขวา ในระยะทีส่องนิยม
หกัเหลีย่มทีก่ลางเสน้ แลว้จงึลากเสน้หลงัต่อลงดา้นล่าง ในระยะทีส่องขมวดวงทีป่ลายเสน้ดา้น
ในโดยตลอด  รูปอกัษร ห อกัษรไทยย่อนี้จงึต่างกบัอกัษรแบบธรรมดาในช่วงเวลาเดยีวกนัที่
เกดิพฒันาการจนเสน้ล่างหายไปแลว้ รปูอกัษร ห ไทยยอ่มตีวัอยา่งดงัต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 นนัโทฯ/2279 บานประตู1/2295 
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พยญัชนะ ฬ ระยะทีห่นึ่ง มรีปูเป็น พ แลว้เขยีนเสน้หางรปูคลา้ยไมห้นัอากาศลาก
ไปทางขวาสัน้ๆ แยกไวเ้หนือเสน้หลงั   

ส่วนในระยะทีส่อง เกดิพฒันาการขึน้ คอื เสน้หางไดห้ายไป โดยต่อเชื่อมเป็นส่วน
ปลายของเสน้หลงัทีข่มวดแลว้ลากหางออกไปทางขวาแทน รปูอกัษรไทยย่อต่างจากอกัษรไทย
แบบธรรมดาอย่างชดัเจนทัง้ที่รูป พ ซึ่งเป็นส่วนหลกัของรูปอกัษร และปลายหางเส้นหลงัซึ่ง
อกัษรแบบธรรมดาจะเขยีนเส้นหลงัลากยาวขึน้ไปด้านบน แต่อกัษรไทยย่อจะเขยีนขมวดใน
ระดบัเดยีวกบับรรทดั ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้  

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

   
จดหมาย1/2231 สุปรตีฯิ/พศว.23 นนัโทฯ/2279 

 
พยญัชนะ อ ระยะทีห่นึ่ง พบการเขยีน 2 แบบ แบบแรกจะเขยีนหวัอกัษรทหีลงั 

ประกอบด้วย เส้นหน้า เส้นล่าง เส้นหลงั เส้นบน และหวัอกัษร เริม่เขยีนจากเส้นหน้าลากลง
ดา้นล่าง ลากเสน้ล่างไปทางขวา จากนัน้ลากเสน้หลงัขึน้ดา้นบน ต่อดว้ยเสน้บนลากไปทางซา้ย 
ปลายวนเขา้ดา้นในผ่านในระดบัพอดกีบัตน้เสน้หน้า ตวดัปลายขึน้เลก็น้อยเป็นหวัอกัษร 

แบบที่สอง ส่วนประกอบเหมอืนกบัแบบแรก แต่ต่างกนัทีเ่ขยีนหวัอกัษรก่อน อาจ
เป็นเสน้ตรงสัน้ๆ ลากจากซา้ยไปขวา หรอืขมวดเป็นวง ลากเสน้หน้าโคง้ลงไปทางซา้ย ลากเสน้
ล่างกลบัมาทางขวา จากนัน้ลากเส้นหลงัขึ้นไปด้านบน ต่อด้วยเส้นบนลากมาทางซ้าย ปลาย
หางมว้นลงไปบรรจบกบัตน้เสน้หน้าใตห้วัอกัษรพอดหีรอืต ่ากว่าเลก็น้อย 

ทัง้นี้ แบบที่สองเป็นแบบที่จะใช้ต่อไปในระยะที่สองจนสิ้นสมยัอยุธยาเพยีงแบบ
เดยีว ทัง้เมือ่พจิารณาจากทศิทางการเขยีนรปูอกัษร อ ของไทยแต่ตน้จนปัจจบุนั ตามปรกตแิลว้
จะเขยีนหวัอกัษรก่อนโดยตลอด การที่พบรูปอกัษรแบบที่หนึ่งจงึควรเป็นเรื่องเฉพาะลายมอื
มากกว่าเป็นพฒันาการ รปูอกัษร อ ไทยยอ่มตีวัอยา่งดงัต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

     
พล.4/2225 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 นนัโทฯ/2279 บานประตู2/2296 
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พยญัชนะ ฮ พบเพยีงในระยะทีส่อง โดยในสุปรตีธิรรมราชชาดกเขยีนเป็นรปู อ มี
เส้นตดัเส้นหลงัออกไปทางขวา แต่ในนันโทปนันทสูตรกลบัพบว่าเส้นตดัลากต่อมาจากปลาย
หางเสน้บนทีม่ว้นเขา้ดา้นใน ท าใหเ้สน้ตดัหายไป เนื่องจากกลายเป็นส่วนหนึ่งของหางเสน้บน 
จงึถือเป็นพฒันาการได้  ทัง้นี้ เมื่อปลายหางเส้นบนที่ลากตดัเส้นหลงัออกไปทางขวานี้เลื่อน
ต าแหน่งสงูขึน้เหนือหวัอกัษรไปตดัเสน้บน กจ็ะกลายเป็นรปู ฮ ในปัจจบุนั  

 
 ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

-   
- สุปรตีฯิ/พศว.23 นนัโทฯ/2279 

 
รปูพยญัชนะตวัเชิง 

อกัษรไทยย่อสมยัอยุธยา ไม่พบการใช้รูปพยญัชนะตัวเชิงร่วมด้วยมากเหมอืน
อกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา โดยพบรปูพยญัชนะตวัเชงิทัง้หมดเพยีง 3 ตวั โดยแบ่งเป็น รปู
ที่มาจากรูปพยญัชนะตวัเชิงอักษรขอมไทย 2 รูป คือ ฐ และ น กับที่มาจากส่วนเชงิของ
อกัษรไทยยอ่ 1 รปู คอื ญ ดงันี้ (ดตูวัอยา่งการใชใ้นบทที ่3 หน้า 162) 

1. รปูพยญัชนะตวัเชิงอกัษรขอมไทย  
1.1 ตวัเชิง ฐ พบเฉพาะในระยะทีห่นึ่ง โดยมรีูปเหมอืนเชงิ ฐ อกัษรขอมไทย 

ดงันี้ 
 

ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

 
- 

หลกัที1่15/2228 - 
 

1.2 ตวัเชิง น พบเพยีงแห่งเดยีวในสมุดภาพไตรภูมฉิบบักรุงศรอียุธยา เลขที่ 5 
ช่วงครึง่แรกของพุทธศตวรรษที ่23 มรีปูเหมอืนตวัเชงิ น อกัษรขอมไทย ดงันี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

 
- 

สมุดภาพไตรภมู ิ5 - 
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2. ส่วนเชิงอกัษรไทย  
ตวัเชิง ญ พบทัง้ในระยะแรกและระยะทีส่อง มรีปูอกัษรเหมอืนส่วนเชงิของ ญ 

อกัษรไทยย่อในแต่ละระยะ โดยในนันโทปนันทสูตรค าหลวง พ.ศ.2279 พบรูปทีม่ขีดีดา้นหลงั
คลา้ยสระอุใชร้ว่มกบัแบบปรกตดิว้ย ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

  
 

ปมูราชธรรม สุปรตีฯิ/พศว.23 นนัโทฯ/2279 
 
รปูสระ 

รปูสระพบทัง้หมด 24 รปู ดงันี้ 
สระอะ ไมป่รากฏพฒันาการ รปูอกัษรเป็นเสน้แนวนอน 2 เสน้ ลากจากซา้ยไปขวา 

เรยีงกนัในแนวตัง้ เขยีนหวัอกัษรไวด้า้นบนตอนต้นของแต่ละเสน้  ทัง้นี้ ในระยะที่หนึ่งพบรปูที่
เขียนวงกลมทึบหรือโปร่งแทนเส้นแนวนอนด้วย แต่เป็นเรื่องของลายมือไม่ใช่พัฒนาการ
รปูอกัษร ดงัพบว่าอกัษรไทยแบบธรรมดาบางลายมอืกเ็ขยีนลกัษณะนี้เช่นกนั  

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

     
พล.4/2225 สนธสิญัญา/2230 นนัโทฯ/2279 บานประตู1/2295 
 
สระอา ไม่ปรากฏพฒันาการ ประกอบดว้ยเสน้บนกบัเสน้หลงัเพยีง 2 เสน้ แต่ต่าง

กบัรปูอกัษรไทยแบบธรรมดาทีป่ลายเสน้หลงัขมวดเขา้ดา้นในเป็นวงคลา้ยรปู ว ของอกัษรไทย
แบบธรรมดา ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 นนัโทฯ/2279 บานประตู3/2299 
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สระอิ ระยะทีห่นึ่งพบรปูอกัษร 2 แบบ  แบบแรกประกอบดว้ยเสน้แนวนอน 2 เสน้ 
เริม่เขยีนจากด้านขวาของเส้นล่างลากไปทางซ้าย แล้วหกัมุมลากเส้นบนโค้งกลบัไปทางขวา
บรรจบกบัตน้เสน้ล่าง   

แบบที่สองประกอบด้วย 4 เส้น คอืมเีส้นในแนวตัง้ข้างหน้าและหลงัเพิม่เข้ามา  
ทัง้นี้ สามารถถอืได้ว่าแบบที่สองนี้เป็นพฒันาการจากแบบที่หนึ่ง ดว้ยวธิกีารเขยีนทีเ่น้นความ
เป็นเหลีย่มมุมของอกัษรไทยย่อจงึเปลีย่นเส้นบนทีเ่ป็นเสน้โคง้เส้นเดยีว เป็นลากเส้นหน้าตรง
ขึน้ไปเลก็น้อยก่อน แล้วจงึลากเส้นบนตรงไปทางขวา แล้วจงึลากเส้นหลงัลงมาบรรจบกบัต้น
เสน้ล่าง  อนึ่ง ในระยะทีส่องยงัคงปรากฏแบบแรกใชร้ว่มกนัอยูบ่า้ง ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 อย.43/2290 บานประตู2/2296 

 
สระอี ลกัษณะรปูอกัษรเป็นสระอ ิมเีสน้ตัง้สัน้ๆ ขดีลงมาบรรจบกบักลางเสน้บน 1 

เสน้ จงึมพีฒันาการเหมอืนสระอ ิคอื เกดิเสน้หน้าและเสน้หลงัเพิม่ขึน้ ดงัรปูตวัอยา่งต่อไปนี้ 
 

ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 นนัโทฯ/2279 บานประตู2/2296 

 
สระอึ ลกัษณะรูปอกัษรเป็นสระอ ิมีวงกลมเขยีนอยู่เหนือเส้นบน 1 วง จงึมี

พฒันาการเหมอืนสระอ ิคอื เกดิเสน้หน้าและเสน้หลงัเพิม่ขึน้ ดงัรปูตวัอยา่งต่อไปนี้ 
 

ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 นนัโทฯ/2279 บานประตู2/2296 
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สระอือ ลกัษณะรปูอกัษรเป็นสระอ ิมเีส้นตัง้สัน้ๆ ขดีลงมาบรรจบกบักลางเส้นบน
เรยีงกนั 2 เสน้ จงึมพีฒันาการเหมอืนสระอ ิคอื เกดิเสน้หน้าและเสน้หลงัเพิม่ขึน้ ดงัรปูตวัอย่าง
ต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

       
สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 นนัโทฯ/2279 บานประตู2/2296 

 
สระอุ ระยะที่หนึ่ง ประกอบหวัอกัษรกบัเส้นหลงั รวม 2 ส่วน เริม่เขยีนจากหวั

อกัษร แลว้ลากเสน้หลงัลงดา้นล่าง   
ในระยะทีส่องเกดิพฒันาการขึน้ คอื หวัอกัษรหายไป เหลอืเพยีงเสน้หลงัลากลงไป

ด้านล่าง ปลายเส้นขมวดเป็นวงเพื่อแสดงจุดสิ้นสุดการเขยีน  ทัง้นี้  น่าจะเพื่อให้เกิดความ
แตกต่างกบัหางอกัษรของรปูอกัษรบางตวั คอื ฤ และ ฦ ซึ่งช่วยป้องกนัความสบัสนในการอ่าน 
สระฤ กบัค าว่า ถุ และสระฦ กบัค าว่า ภุ  รปูตวัอยา่งสระอุมดีงันี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 นนัโทฯ/2279 บานประตู3/2299 

 
สระอ ู ระยะทีห่นึ่ง ประกอบด้วย 4 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้หน้า เสน้ล่าง และเส้น

หลงั เริม่เขยีนจากหวัอกัษร ลากเส้นหน้าลงไปด้านล่าง ลากเส้นล่างต่อกลบัมาทางขวา แล้ว
ลากเสน้หลงัขึน้ดา้นบน  

ส่วนในระยะทีส่อง เกดิพฒันาการขึน้ในลกัษณะเดยีวกบัสระอุ คอื หวัอกัษรหายไป 
ส่วนทีป่ลายเสน้หลงัขมวดเป็นวงแสดงจุดสิน้สุดการเขยีน ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้  

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 นนัโทฯ/2279 บานประตู2/2296 
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สระเอ ไม่ปรากฏพฒันาการ รปูอกัษรประกอบดว้ยหวัอกัษร เสน้หน้า และเสน้บน 
โดยเริม่เขยีนจากหวัอักษรขมวดเป็นวง ลากเส้นหน้าขึ้นไปด้านบน หกัมุม แล้วลากเส้นบน
ออกไปทางขวาสัน้ๆ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 
 
สระแอ ไปปรากฏพฒันาการ มรีปูเป็นสระเอเรยีงกนั 2 ตวั ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
 

ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
พล.4/2225 สนธสิญัญา/2230 นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 
 
สระเอีย ประกอบดว้ยรปูสระเอ สระอ ีและพยญัชนะ ย แต่อาจมกีารใช้สระอแิทน

สระอบีางครัง้ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
 

ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 นนัโทฯ/2279 บานประตู2/2296 

 
สระเอือ ประกอบดว้ยรปูสระเอ สระออื และพยญัชนะ อ แต่ขอ้มลูทีพ่บมกัมกีารใช้

สระอเิป็นสระบนบ่อยครัง้ และมกีารใชส้ระอบีา้งบางครัง้ 
 

ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 นนัโทฯ/2279 บานประตู3/2299 
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สระอวั แยกเป็น 2 แบบ คอื แบบไมม่ตีวัสะกดจะประกอบดว้ยรปูไมห้นัอากาศและ
พยญัชนะ ว เมื่อไม่มตีวัสะกด  ทัง้นี้ ในช่วงระยะที่หนึ่งพบการใช้ไมโ้ทแทนไมห้นัอากาศด้วย  
ส่วนในหลกัฐานทีเ่ป็นพระนิพนธข์องเจา้ฟ้าธรรมธเิบศไชยเชษฐส์ุรยิวงศ์ หรอืเจา้ฟ้ากุ้ง คอื นัน
โทปนันทสูตร และจารกึ อย.43 ซึ่งอยู่ในระยะที่สอง จะมสี่วนประกอบต่างไป คอื ใช้รปูสระอู
แทนไมห้นัอากาศ ประกอบกบัรปูพยญัชนะ ว  

ส่วนแบบมีตัวสะกดจะใช้เพียงรูปพยญัชนะ ว วางอยู่ ระหว่างพยญัชนะต้นกับ
ตวัสะกด ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 นนัโทฯ/2279 บานประตู2/2296 

 
สระโอ รปูอกัษรไมพ่บพฒันาการ ประกอบดว้ย 3 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้หน้า และ

เสน้บน เริม่เขยีนจากหวัอกัษรเป็นเสน้โคง้เลก็ๆ หรอืขมวดเป็นวง ลากเสน้หน้าต่อเฉียงขึน้ไป
ทางขวา ปลายเส้นโค้งกลับไปทางซ้าย จากนัน้หักมุม ลากเส้นบนต่อออกไปทางขวา ดัง
ตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 

 
สระเอาะ ประกอบดว้ยรปูสระเอ สระอา และสระอะ เวน้แต่ในพระนิพนธข์องเจา้ฟ้า

ธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สุรยิวงศ์ หรอืเจ้าฟ้ากุ้ง คอื นันโทปนันทสูตร และจารกึ อย .43 จะใช้
พยญัชนะ อ ประกอบกบัสระอะแทน โดยอาจเกดิจากการปรบัรปูอกัษรใหต้รงกบัการออกเสยีง
สระเอาะ คอื สระออ ประกอบกบัสระอะซึง่ก ากบัใหอ้อกเสยีงสัน้ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
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ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
หลกัที1่15/2228 จดหมาย1/2231 สุปรตีฯิ/พศว.23 นนัโทฯ/2279 

 
สระออ องคป์ระกอบหลกั คอื รปูพยญัชนะ อ  ทัง้นี้ สระออแบบไม่มตีวัสะกดใน

ระยะที่หนึ่งปรากฏการใช้เครื่องหมายประกอบดว้ย ไดแ้ก่ ฝนทอง และฟันหนู ซึง่ไม่ปรากฏใน
ระยะทีส่อง ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
 ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

  
   

   
สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 นนัโทฯ/2279 บานประตู2/2296 

 
สระเออ แบ่งเป็น 2 แบบ คอื แบบไม่มตีวัสะกด และแบบมตีวัสะกด  ระยะทีห่นึ่ง 

พบเฉพาะแบบมตีวัสะกด ประกอบดว้ยรปูสระเอ กบัสระบน ซึง่อาจเป็นสระอ ิสระอ ีหรอืสระออื
กไ็ด ้  

ในระยะที่สองพบทัง้ 2 แบบ โดยแบบไม่มตีวัสะกด ประกอบด้วยสระเอ กบัรูป อ 
ส่วนแบบมตีวัสะกด สามารถประสมได ้2 แบบ แบบแรกเหมอืนในระยะทีห่นึ่ง แต่ใชส้ระอเิป็น
สระบนทัง้หมด กับแบบที่สองใช้แบบไม่มตีัวสะกดแล้วเติมตัวสะกดต่อท้ายก็ได้ ดงัตัวอย่าง
ต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

  
  

พล.4/2225 สนธสิญัญา/2230 นนัโทฯ/2279 บานประตู1/2295 
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สระอ า ประกอบดว้ยรปูสระอาและเครือ่งหมายนิคหติ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
 

ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
หลกัที1่15/2228 สนธสิญัญา/2230 นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 

 

สระใอ ไม่ปรากฏพฒันาการ ประกอบดว้ย 2 ส่วน คอื หวัอกัษร และเสน้หน้า เริม่
เขยีนจากหวัอกัษรขมวดเป็นวง แลว้ลากเสน้หน้ายาวขึน้ไป ปลายโคง้ไปทางซา้ยแลว้มว้นกลบั
เขา้มาทางขวา ปลายเสน้อาจขมวดเป็นวงกไ็ด ้ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 

ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
พล.4/2225 จดหมาย1/2231 นนัโทฯ/2279 บานประตู2/2296 
 

สระไอ เป็นรปูอกัษรทีไ่มป่รากฏพฒันาการ ประกอบดว้ย 3 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้
หน้า และเส้นบน เริม่เขยีนจากหวัอกัษรขมวดเป็นวง จากขวาไปซา้ย จากนัน้ลากเสน้หน้ายาว
ขึน้ไป ปลายอาจโคง้ไปทางขวาเลก็น้อย จากนัน้ลาดเสน้บนต่อออกไปทางซา้ย โดยโคง้ลงแล้ว
โคง้กลบัขึน้ไป ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
 ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
พล.4/2225 สนธสิญัญา/2230 นนัโทฯ/2279 บานประตู2/2296 
 
สระเอา ประกอบดว้ยรปูสระเอ และสระอา ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
 

ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
พล.4/2225 สนธสิญัญา/2230 นนัโทฯ/2279 บานประตู2/2296 
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สระฤ ไม่ปรากฏพฒันาการ ประกอบดว้ยรปูอกัษรส่วนบนทีเ่หมอืนรูป ถ กบัเส้น
หางที่เขยีนแยกอยู่ใต้ปลายเส้นหลงัของ ถ โดยในระยะแรกหวัอกัษรของเส้นหางเป็นเส้นโค้ง
สัน้ๆ แต่ในระยะทีส่องจะขมวดเป็นวงอยา่งชดัเจน  

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
พล.4/2225 สนธสิญัญา/2230 สุปรตีฯิ/พศว.23 นนัโทฯ/2279 

 
สระฤๅ มรีปูอกัษรส่วนบนเป็น ถ กบัมเีสน้หาง 2 เสน้ โดยเสน้แรกอยู่ใต้เสน้หลงั

ของรูป ถ ส่วนเส้นที่สองจะอยู่ถดัไปทางขวา โดยในระยะแรกหวัอกัษรของเส้นหางทัง้ 2 เส้น 
เป็นเสน้โคง้สัน้ๆ เหมอืนกนั แต่ในระยะทีส่อง หวัอกัษรของเสน้แรกจะขมวดเป็นวง แต่หวัอกัษร
เส้นที่สองเป็นเส้นโค้ง ซึ่งอาจเขยีนเชื่อมกบัหวัอกัษรเส้นแรกหรอืไม่ก็ได้ และปลายเส้นอาจ
ขมวดเป็นวงแสดงจดุสิน้สุดการเขยีนดว้ยกไ็ด ้ 

ทัง้นี้ ในระยะแรกพบรปูอกัษรทีเ่สน้หางเสน้ทีห่นึ่งเชื่อมต่อเป็นเสน้เดยีวกบัเสน้หลงั
ดว้ย ซึ่งคงมาจากวธิกีารเขยีนแบบอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา ไม่ใช่พฒันาการทีเ่กดิกบัรูป
อกัษรไทยยอ่ ตวัอยา่งรปูสระ ฤๅ มดีงันี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
พล.4/2225 สนธสิญัญา/2230 สุปรตีฯิ/พศว.23 นนัโทฯ/2279 
 
สระฦๅ พบครัง้เดยีวในสุปรตีธิรรมราชชาดก มรีูปเป็น ภ ด้านบน กบัมเีส้นหาง 2 

เสน้ ลกัษณะเหมอืนเสน้หางของสระ ฤๅ ในระยะทีส่อง ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
 

ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

-  
- สุปรตีฯิ/พศว.23 
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รปูวรรณยุกต์ 
รปูวรรณยกุต ์พบ 2 รปู คอื ไมเ้อก และไมโ้ท ดงันี้ 
ไม้เอก ไม่ปรากฏพฒันาการ รูปอกัษรเป็นเส้นในแนวตัง้ ขดีเฉียงจากขวาลงมา

ทางซา้ยสัน้ๆ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
 

ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

  
พล.4/2225 นนัโทฯ/2279 

 
ไม้โท ไม่ปรากฏพฒันาการ รปูอกัษรประกอบด้วยหวัอกัษร กบัเสน้ล่าง โดยเขยีน

หวัอกัษรเป็นโคง้คว ่าเลก็ๆ จากซา้ยไปขวา หรอืขมวดเป็นวง ลากปลายโคง้ไปทางซา้ย จากนัน้
ลากเสน้ล่างเฉียงขึน้ไปทางขวา ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

  
พล.4/2225 บานประตู1/2295 

 
รปูตวัเลข 

รปูตวัเลข พบทัง้ 10 รปู คอื เลข ๑ ถงึ ๐ ดงันี้  
เลข ๑ ไม่ปรากฏพฒันาการ ประกอบด้วยหวัอักษร กับเส้นโค้งจากซ้ายไปขวา  

อาจเขยีนใหก้วา้ง สงู หรอืหกัเหลีย่มต่างกนัไปบา้งตามแต่ลายมอื ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
 

  ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
พล.4/2225 สนธสิญัญา/2230 นนัโทฯ/2279 บานประตู1/2295 
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เลข ๒ ระยะทีห่นึ่ง ประกอบดว้ย 3 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้หลงั และเสน้ล่าง เริม่
เขยีนจากหวัอกัษรเป็นเส้นโค้งลากจากซ้ายไปขวา มหียกักลาง ตอนต้นขมวดเป็นวง จากนัน้
ลากเสน้หลงัลงดา้นล่าง แลว้ตวดัไปทางซา้ยเป็นเสน้ล่าง 

ระยะที่สองเกดิการเปลี่ยนแปลงในลกัษณะเดยีวกบัรูปเลข ๒ ของอกัษรไทยแบบ
ธรรมดา คอื เส้นหลงัหดสัน้ลงอยู่ในเส้นบรรทดั และเส้นล่างเปลี่ยนมาเป็นเส้นหน้าที่ลากให้
เฉียงขึน้ไปทางซา้ย คลา้ยรปูเลข ๒ ในปัจจบุนั เพยีงแต่ยงัไมม่เีสน้ล่าง ดงัรปูตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
  ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
พล.4/2225 สนธสิญัญา/2230 นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 

 
เลข ๓ รปูอกัษรไม่ปรากฏพฒันาการ โดยประกอบดว้ย 6 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้

หน้า เส้นบนเส้นที่หนึ่ง เส้นกลางแนวตัง้ เส้นบนเส้นที่สอง และเส้นหลงั เขียนเรยีงกันไป
ตามล าดบั ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

  
พล.4/2225 บานประตู2/2296 

 
เลข ๔ ระยะทีห่นึ่ง พบรปูอกัษร 2 แบบ แบบทีห่นึ่งเป็นรปูแบบเก่า ประกอบดว้ย 4 

ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้หน้า เสน้ล่าง และเสน้หลงั โดยเขยีนหวัอกัษร ต่อดว้ยเสน้หน้าลากเฉียง
หรอืโคง้ไปทางขวา ลากเส้นล่างทบักลบัมาแลว้เฉียงเลยลงไปทางซา้ย จากนัน้ลากเสน้หลงัขึน้
ไปด้านบน  แบบที่สอง เป็นรูปทีพ่ฒันามาจากแบบแรก คอื เพิม่เส้นบน ต่อจากเส้นหลงัยาว
เฉียงขึน้ไปทางขวา 

ระยะทีส่อง กย็งัปรากฏการใชร้ปูอกัษรแบบเก่าและแบบใหม่ร่วมกนัอยู่ ดงัตวัอย่าง
ต่อไปนี้ 
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  ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
พล.4/2225 สนธสิญัญา/2230 นนัโทฯ/2279 บานประตู1/2295 
 
เลข ๕ ระยะทีห่นึ่ง พบรปูอกัษร 2 แบบ  แบบทีห่นึ่ง เขยีนเป็นรปูเลข ๔ กบัมเีสน้

หาง เขยีนเป็นรูปไมห้นัอากาศวางอยู่เหนือรูปเลข ๔  แบบที่สอง เป็นรูปที่พฒันามาจากแบบ
แรก โดยเสน้หางหายไป เปลีย่นมาเขยีนเชื่อมกบัเสน้หลงัเป็นเสน้บน โดยหวัของเสน้หางนัน้ได้
กลายเป็นขมวดทีเ่สน้บน  

ระยะทีส่อง ยงัคงพบรปูอกัษรแบบเก่าและแบบใหมร่ว่มกนั ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
 

  ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
หลกัที1่15/2228 สนธสิญัญา/2230 นนัโทฯ/2279 บานประตู1/2295 

 
เลข ๖ รปูอกัษรไม่ปรากฏพฒันาการ ประกอบดว้ยหวัอกัษร เสน้หลงั เสน้บน และ

เสน้หาง เริม่เขยีนจากหวัอกัษร ต่อดว้ยเสน้หลงัเฉียงขึน้ไปทางขวา ลากเสน้บนกลบัมาทางขวา 
แลว้ลากเสน้หางเฉียงยาวขึน้ไปทางซา้ย ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
  ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

   
พล.4/2225 อย.43/2290 บานประตู2/2296 

 
เลข ๗ ไม่ปรากฏพฒันาการ รูปอกัษรประกอบด้วย หวัอกัษร เส้นหน้า เส้นบน 

เส้นหลงั และเส้นหาง โดยเริม่เขยีนจากหวัอกัษร ลากเสน้หน้าต่อขึน้ไป ต่อด้วยเส้นบนมหียกั
กลาง จากนัน้ลากเสน้หลงัลงดา้นล่าง อาจโคง้เขา้ทางซา้ยเลก็น้อย แลว้หกัมุมลากเสน้หางเฉียง
ขึน้ไปทางซา้ย ความยาวของหางขึน้อยูก่บัแต่ละลายมอื ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
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  ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 นนัโทฯ/2279 บานประตู2/2296 
 
เลข ๘ ไม่ปรากฏพฒันาการ รปูอกัษรประกอบดว้ย 5 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้ล่าง 

เส้นหน้า เส้นบน และเส้นหาง เริม่เขยีนจากหวัอกัษร ลากเส้นล่างต่อไปทางซ้าย มหียกักลาง 
ต่อด้วยเส้นหน้าลากขึ้นด้านบน จากนัน้ลากเส้นบนไปทางขวา แล้วลากเส้นหางเฉียงขึ้นไป
ดา้นบน ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
    ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 
 

เลข ๙ รปูอกัษรประกอบดว้ยหวัอกัษร เสน้หน้าเสน้ทีห่นึ่ง เสน้กลางแนวนอน เสน้
หน้าเส้นที่สอง เส้นบน และเส้นหาง เริม่เขยีนจากหวัอกัษร ลากเส้นหน้าเส้นแรกขึ้นด้านบน
สัน้ๆ ลากเส้นกลางไปทางขวา จากนัน้ลากเส้นหน้าเส้นที่สองต่อจากปลายเสน้แรกขึน้ดา้นบน 
ลากเสน้บนไปทางขวา แลว้ลากเสน้หางเฉียงขึน้ไปทางซา้ยคลา้ยหางเลข ๘ 

 
    ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
หลกัที1่15/2228 สนธสิญัญา/2230 นนัโทฯ/2279 บานประตู3/2299 

 
เลข ๐ เป็นรปูอกัษรทีเ่ขยีนเลก็กว่าตวัอื่นๆ เป็นรปูวงกลมโปร่งหรอืทบึขนาดเลก็ 

ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
 

  ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
พล.4/2225 สนธสิญัญา/2230 อย.43/2290 บานประตู3/2299 
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รปูเครื่องหมายประกอบการเขียน 
รปูเครือ่งหมายประกอบการเขยีน พบทัง้สิน้ 13 รปู ดงันี้ 
ไม้หนัอากาศ ไม่ปรากฏพฒันาการ มสี่วนประกอบ 2 ส่วน คอื หวัอกัษรและ

เสน้แนวนอน เริม่เขยีนจากหวัอกัษรต่อด้วยเสน้แนวนอนลากไปทางขวา อาจโค้งหรอืเขยีนสัน้
ยาวต่างกนัไปตามแต่ละลายมอื ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
พล.4/2225 สนธสิญัญา/2230 สุปรตีฯิ/พศว.23 นนัโทฯ/2279 
 
ทณัฑฆาต พบในนันโทปนันทสูตร พ.ศ. 2279 เท่านัน้ มรีปูคลา้ยปัจจุบนั ต่างจาก

เส้นหางของ ป ฝ และ ฟ ตรงที่หวัขมวดเป็นวง  ทัง้นี้ น่าจะเพื่อป้องกันความสบัสนระหว่าง  
การเขยีน บ ์กบั ป  ผ ์กบั ฝ  และ พ ์กบั ฟ ตวัอยา่งรปูทณัฑฆาตมดีงันี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

-  
- นนัโทฯ/2279 

 
ไม้ไต่คู้ พบในนนัโทปนนัทสตูร มรีปูเหมอืนเลข ๘ แต่เขยีนใหเ้ลก็ ดงันี้ 
 

ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

-  
- นนัโทฯ/2279 
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ไม้ยมก รูปเหมอืนเลข ๒ แบบทีม่ ี3 ส่วน คอื หวัอกัษรหยกักลาง เสน้หลงั และ
เสน้ล่าง ดงัรปูต่อไปนี้  

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

  
สนธสิญัญา/2230 สุปรตีฯิ/พศว.23 

 
ฝนทอง พบใช้ในระยะที่หนึ่งเท่านัน้ เนื่องจากในระยะที่สองเลกิใช้เครื่องหมาย

ฝนทองประกอบการเขยีน รูปอกัษรเป็นเส้นในแนวตัง้ ขดีจากบนลงล่าง หรอืเฉียงไปทางซ้าย
เลก็น้อย บางลายมอืเตมิหวัอกัษรใหส้วยงามดว้ย ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

  - 

พล.4/2225 สนธสิญัญา/2230 - 
 
ฟันหนู พบใช้ในระยะทีห่นึ่งเท่านัน้ เนื่องจากในระยะที่สองเลกิใชเ้ครื่องหมายฟัน

หนูประกอบการเขยีนเช่นเดยีวกบัฝนทอง รปูอกัษรเป็นฝนทอง 2 เสน้เรยีงกนั ดงันี้ 
 

ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

  - 

หลกัที1่15/2228 จดหมาย1/2231 - 
 
นิคหิต รปูอกัษรเป็นวงกลมเลก็ๆ อาจเขยีนใหโ้ปรง่หรอืทบึกไ็ด ้ดงันี้ 
 

  ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

   
พล.4/2225 นนัโทฯ/2279 
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ร เรผะ พบเฉพาะในวรรณกรรมทางศาสนาเรื่องยาว คือ สุปรตีิธรรมราชชาดก  
มรีปูคลา้ยสระโอ ประกอบดว้ย 5 ส่วน คอื หวัอกัษร เสน้ล่าง เสน้หลงั เสน้กลางแนวนอน และ
เส้นบน เริม่เขยีนจากหวัอกัษรเป็นเส้นโค้งเล็กๆ จากขวาไปซ้าย ลากเส้นล่างต่อไปทางขวา 
แลว้ลากเส้นหลงัขึน้ด้านบน ต่อดว้ยเส้นกลางลากกลบัไปทางซ้าย จากนัน้จงึลากเสน้บนต่อไป
ทางขวา เขยีนเล่นหางใหส้วยงาม ดงันี้ 

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

-  
- สุปรตีฯิ/พศว.23 

 
ขึ้นต้นข้อความ ส่วนใหญ่ใช้เครื่องหมายฟองมนั ซึง่มกัเขยีนเป็นรูปวงกลมซ้อน

กนั 2 วง โดยในนันโทปนันทสูตร พบใช้สแีดงแต้มเป็นวงกลมภายในดว้ย บางครัง้กอ็าจเขยีน
เป็นวงกลมเพยีงวงเดยีวกไ็ด ้ นอกจากนี้ ยงัพบใชเ้ครือ่งหมายองัคัน่คู่ดว้ย ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้  

 
ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

     
พล.4/2225 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 นนัโทฯ/2279 บานประตู2/2296 

 
คัน่ข้อความ พบเฉพาะในวรรณกรรมทางศาสนาเรื่องยาวเรื่อง สุปรตีธิรรมราช

ชาดก และนนัโทปนนัทสตูร ซึง่พบทัง้เครือ่งหมายองัคัน่คู่และองัคัน่เดีย่ว 
 

ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

-   
- สุปรตีฯิ/พศว.23 นนัโทฯ/2279 
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ลงท้ายข้อความ ส่วนใหญ่จะใชเ้ครื่องหมายโคมตูรเป็นหลกั แลว้เพิม่เครื่องหมาย
อื่นๆ ประกอบให้สวยงามขึ้น เช่น ในนันโทปนันทสูตร พบใช้เครื่องหมายองัคัน่เดี่ยวขนาบ
เครื่องหมายฟองมนั ตกแต่งด้วยขดีสแีดงขนาบองัคัน่เดี่ยวทัง้สองข้างอีกชัน้หนึ่ง วางหน้าโค
มตูร และหากขอ้ความจบโดยเหลอืทีใ่นบรรทดัมาก กจ็ะวางเครื่องหมายชุดทีป่ระกอบขึน้นี้เป็น
ระยะก่อนถงึชุดที่วางหน้าโคมูตรด้วย  ส่วนเครื่องหมายอื่นๆ ที่พบใช้ยงัมเีครื่องหมายองัคัน่คู่ 
ดว้ย ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
 ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

    
พล.4/2225 สุปรตีฯิ/พศว.23 นนัโทฯ/2279 บานประตู2/2296 
 
ตีนคร ุ รูปอกัษรเป็นเส้นแนวตัง้กบัแนวนอนตดักนัเป็นรูปเครื่องหมายบวกหรอื

กากบาท เหมอืนอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา ดงันี้ 
 

ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

   
หลกัที1่15/2228 นนัโทฯ/2279 บานประตู1/2295 

 
ปีกกา รูปอักษรเป็นเส้นในแนวตัง้ ปลายด้านบนและล่างขมวดเป็นวงเล็กๆ 

ดา้นซา้ยของเสน้ กึง่กลางเขยีนมมุแหลมออกไปทางขวา ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
 

ระยะท่ีหน่ึง ระยะท่ีสอง 

- 

 
- นนัโทฯ/2279 
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สรปุ 
พฒันาการที่ปรากฏกบัรูปอกัษรไทยย่อมไีม่มากนัก เพราะอกัษรไทยย่อพฒันามา

จากอกัษรไทยช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 22-23 ซึง่รปูอกัษรเริม่เปลีย่นแปลงจนลงตวัในระดบัหนึ่ง
แลว้ และยงัใช้อยู่ในสมยัอยุธยาเพยีงช่วงสัน้ๆ ประมาณ 100 ปีเท่านัน้ อกีทัง้รปูอกัษรไทยย่อ
ค่อนขา้งมวีธิกีารเขยีนทีเ่ป็นระเบยีบแบบแผนตัง้แต่ระยะแรก และจะยิง่สมบูรณ์ขึน้ในระยะทีส่อง 
แต่เนื่องจากการเน้นใชเ้สน้ตรงและเพิม่ความเป็นเหลีย่มมุมในระยะทีส่อง รวมทัง้ปัจจยัอื่นๆ ท า
ใหร้ปูอกัษรในระยะทีส่องเกดิพฒันาการแตกต่างไปจากระยะทีห่นึ่งบา้ง ดงันี้ 

1. รปูอกัษรท่ีมีส่วนประกอบรปูอกัษรเพ่ิม มดีงันี้ 
รปูอกัษรทีม่เีสน้บนเพิม่ขึน้ ไดแ้ก่ เลข ๔ 
รปูอกัษรทีม่เีสน้กลางแนวนอนเพิม่ ไดแ้ก่ ย 
รปูอกัษรทีม่สี่วนเชงิเพิม่ ไดแ้ก่ ฐ 
รปูอกัษรทีม่เีสน้หน้าและเสน้หลงัเพิม่ ไดแ้ก่ สระอ ิสระอ ีสระอ ึและสระออื 

2. รปูอกัษรท่ีมีส่วนประกอบรปูอกัษรลดลง มดีงันี้ 
รปูอกัษรทีห่วัอกัษรหายไป ไดแ้ก่ สระอุ และสระอู 

3. รปูอกัษรท่ีเปล่ียนวิธีการเขียน ไดแ้ก่ ฬ และเลข ๕ ซึง่เขยีนเสน้หางทีเ่ขยีน
แยกเปลีย่นมาเชื่อมกบัส่วนประกอบหลกั และ ฮ ทีเ่ขยีนเสน้ตดัใหเ้ชื่อมไปกบัหางเสน้หลงั 

ทัง้นี้ แบบแผนวธิกีารเขยีนรูปอกัษรไทยย่อที่พฒันาถงึจุดสูงสุดในระยะที่สอง จน
รปูอกัษรประณตีงดงาม และมรีะบบการเขยีนเป็นระเบยีบมากนัน้ พอสรปุเป็นหลกัไดด้งันี้  

1. พยญัชนะทีเ่สน้หลงัลากขึน้ ไดแ้ก่ ฆ ฌ ญ ฒ ณ น บ ผ พ ม ย และ ษ จะหกัเหลีย่ม 
ทีป่ลายหางแบบไทยยอ่ คอืคลา้ยหาง ร   

2. รปูอกัษรทีเ่สน้หลงัลากลง ไดแ้ก่ ก ค ฅ ฑ ด ต ถ ท ภ ศ ห และสระอา จะขมวด
หางเป็นวงเขา้ดา้นใน  

3. พยญัชนะที่เส้นบนลากไปทางซ้าย ได้แก่ จ ฉ ล ว และ ส จะหกัเหลี่ยมตวดั 
กลบัไปทางขวาบรรจบกบัเสน้บน 

4. พยญัชนะที่หวัอกัษรคล้ายสีเ่หลี่ยมผนืผา้อยู่ทีด่้านบนสุดของเสน้หน้าทางดา้น
นอก และไมม่หียกั ไดแ้ก่ ง ท น บ ป พ ฟ ม ษ ห และ ฬ  

5. พยญัชนะทีห่างเป็นเสน้ยาวเลยบรรทดัขึน้ไปดา้นบน ไดแ้ก่ ป ฝ และ ฟ จะเขยีน
หางทีม่รีปูคลา้ยเครือ่งหมายทณัฑฆาตแยกจากรปูอกัษรส่วนล่าง ซึง่มรีปูเหมอืน บ ผ และ พ 

6. พยญัชนะที่ลากหางยาวเลยเส้นบรรทดัลงไปด้านล่าง ได้แก่ ฎ ฏ จะเขยีนรูป 
อกัษรส่วนบนทีเ่หมอืน ภ แยกจากหางดา้นล่าง 

7. สระฤ ฤๅ ฦ ฦๅ ซึ่งมหีางยาวเลยเส้นบรรทดัลงไปด้านล่าง จะเขยีนรูปอกัษร
ส่วนบนทีเ่หมอืน ถ หรอื ภ แยกจากหางซึง่เขยีนใหม้หีวัอกัษรดว้ย 
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8. สระอุและสระอู จะเขยีนต่างไปจากปรกต ิโดยจะขมวดเป็นวงทีจ่ดุสิน้สุดการเขยีน 
9. สระเอ ยงัรกัษารปูทีม่เีสน้บนไว ้โดยจะเขยีนเสน้บนเขา้หาพยญัชนะต้น 
อนึ่ง รปูอกัษรทัง้หมดในแต่ละระยะพอสรปุตวัอยา่งได้ในตารางที ่6 ดงัต่อไปนี้ 
 

ตารางที ่6 แสดงรปูอกัษรไทยยอ่ระยะทีห่นึ่งและระยะทีส่อง 

อกัษร ระยะท่ีหน่ึง พ.ศ.2201-2270 ระยะท่ีสอง พ.ศ.2271-2310 

ก    
ข     
ฃ   
ค   
ฅ -  
ฆ   
ง     
จ     
ฉ   
ช    
ซ   
ฌ -  
ญ   
ฎ   
ฏ -  
ฐ       
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ตารางที ่6 แสดงรปูอกัษรไทยยอ่ระยะทีห่นึ่งและระยะทีส่อง (ต่อ) 

อกัษร ระยะท่ีหน่ึง พ.ศ.2201-2270 ระยะท่ีสอง พ.ศ.2271-2310 

ฑ   
ฒ -  
ณ   
ด     
ต     
ถ   
ท   
ธ   
น   
บ   
ป   
ผ     
ฝ   
พ   
ฟ   
ภ   
ม   
ย   
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ตารางที ่6 แสดงรปูอกัษรไทยยอ่ระยะทีห่นึ่งและระยะทีส่อง (ต่อ) 

อกัษร ระยะท่ีหน่ึง พ.ศ.2201-2270 ระยะท่ีสอง พ.ศ.2271-2310 

ร   
ล   
ว    
ศ     
ษ    
ส    
ห    
ฬ   
อ      
ฮ -   
อะ        
อา   
อิ       
อี        
อึ       
อือ       
อ ุ    
อ ู    
เอ     
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ตารางที ่6 แสดงรปูอกัษรไทยยอ่ระยะทีห่นึ่งและระยะทีส่อง (ต่อ) 

อกัษร ระยะท่ีหน่ึง พ.ศ.2201-2270 ระยะท่ีสอง พ.ศ.2271-2310 

แอ     
เอีย    
เอือ       
อวั    

 
 

 
โอ   
เอาะ    
ออ     
เออ       
อ า 

  
ใอ   
ไอ   
เอา   
ฤ   
ฤๅ    
ฦๅ -  

ไม้เอก   
ไม้โท   
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ตารางที ่6 แสดงรปูอกัษรไทยยอ่ระยะทีห่นึ่งและระยะทีส่อง (ต่อ) 

อกัษร ระยะท่ีหน่ึง พ.ศ.2201-2270 ระยะท่ีสอง พ.ศ.2271-2310 

๑   
๒   
๓   
๔         
๕        
๖     
๗     
๘   
๙   
๐   

ไม้หนั
อากาศ     
ทณัฑฆาต -  
ไม้ไต่คู้ -  
ไม้ยมก   
ฝนท
อง       

- 

ฟันหนู      
- 

นิคหิต    
ร เรผะ -  

  



146 

 

ตารางที ่6 แสดงรปูอกัษรไทยยอ่ระยะทีห่นึ่งและระยะทีส่อง (ต่อ) 

อกัษร ระยะท่ีหน่ึง พ.ศ.2201-2270 ระยะท่ีสอง พ.ศ.2271-2310 
ขึ้นต้น
ข้อความ       
คัน่ 

ข้อความ -      
จบ

ข้อความ  

 
 

 
 

ตีนคร ุ   
ปีกกา -  
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บทท่ี 3 
อกัขรวิธีอกัษรไทยสมยัอยธุยา 

 

 อกัขรวิธีที่ใช้กบัอักษรไทยสมยัอยุธยา ทัง้อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาและอักษร 
ไทยย่อ ส่วนใหญ่ไม่ต่างกนันัก ในด้านส่วนประกอบของค าแบ่งได้เป็น 6 ส่วน ได้แก่ ส่วน
พยญัชนะ ส่วนสระ ส่วนตัวเลข ส่วนวรรณยุกต์ ส่วนเครื่องหมายประกอบการ เขียน และ
อกัขรวธิพีเิศษ ซึ่งเฉพาะในส่วนอกัขรวธิพีเิศษเท่านัน้ที่ส่วนใหญ่พบในอกัษรไทยอยุธยาแบบ
ธรรมดา ส่วนในด้านการประกอบรูปค าโดยปรกติแล้วสามารถแบ่งได้เป็นการประกอบรูปค า
พยางคเ์ดยีว ซึง่ประกอบขึน้ดว้ยส่วนประกอบตัง้แต่ 1 ส่วน ไปจนถงึ 4 ส่วน กบัการประกอบรปู
ค าหลายพยางค ์ซึง่กค็อืการน าค าพยางคเ์ดยีวตัง้แต่ 2 ค าขึน้ไปมาเรยีงต่อกนั ดงันี้ 

 
ส่วนประกอบของค า 

ส่วนพยญัชนะ  
ส่วนพยญัชนะแบ่งตามหน้าทีเ่ป็น 2 ประเภท คอื พยญัชนะต้น และตวัสะกด ทัง้ยงั

พบพยญัชนะตวัเชงิซึง่สามารถใชไ้ดใ้นหลายลกัษณะ ดงัจะไดอ้ธบิายต่อไป 
1. พยญัชนะต้น สามารถแบ่งออกไดอ้กีเป็น 3 ประเภท คอื 

1.1 พยญัชนะต้นเด่ียว รปูพยญัชนะทัง้ 44 รปู สามารถใชเ้ป็นพยญัชนะต้นเดีย่ว 
ไดท้ัง้หมด โดยรปูอกัษรไทยย่อพบตวัอย่างทัง้ 44 รูป ส่วนอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาพบ
ทัง้สิ้น 42 รูป ขาดเพยีง ฌ และ ฮ เท่านัน้ นอกจากนี้ สระฤ ฤๅ ฦ และฦๅ ยงัสามารถอยู่ใน
ต าแหน่งพยญัชนะต้นได้ด้วย โดยอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาพบตวัอย่างทัง้ 4 รูป แต่
อกัษรไทยย่อพบตัวอย่างเพยีง ฤๅ และ ฦ เท่านัน้ รวมจ านวนรูปอกัษรที่สามารถใช้เป็น
พยญัชนะตน้เดีย่วไดท้ัง้สิน้ 46 รปู ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
อกัษร ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

ก  กรณุา กรณุา พระราชสาสน์ 

 โกษาธบีด ี โกษาธบิด ี หนงัสอืขนุพพิทัโกษา 
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อกัษร ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

ข  ขห่นอร่ ขนอน จดหมายฉบบัที ่4 

 ขหนอร ขนอน สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

ฃ  ฃ่อ ขอ พระราชสาสน์ 

 ฃุน ขนุ หนงัสอืขนุพพิทัโกษา 

ค  คณปาแกว้ คณะป่าแกว้ พระกลัปนา 

 คณา คณา นนัโทปนันทสตูร 

ฅ  ฅ า ค า (ทองค า) จารกึเจา้เถรศรเีทพ 2 

 ฅอ คอ นนัโทปนันทสตูร 

ฆ  มาดุฆาฎ มาตุฆาต จารกึพลบัพลาจตุรมุข 

 พยคัฆา พยคัฆา นนัโทปนันทสตูร 

ง  งาชาย งาซา้ย ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 เงนืทอง เงนิทอง สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

จ  จลุศกัราช จลุศกัราช พระราชพงศาวดาร 

 จงกร ม จงกรม นนัโทปนันทสตูร 

ฉ  ฉ่ลกั ฉลกั (สลกั) จารกึบุษบกธรรมาสน์ 

 ฉบพัลนั ฉบัพลนั หนงัสอืขนุพพิทัโกษา 

ช  ชเลอย เชลย จารกึขนุศรไีชย 

 ชสีร มณะ ชสีมณะ นนัโทปนันทสตูร 

ซ  น าตานซาย น ้าตาลทราย บนัทกึโกษาปาน 

 เซง็ซ่า เซง็ซ่า นนัโทปนันทสตูร 
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อกัษร ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

ฌ  อุปัชฌ์าจารย อุปัชฌาจารย ์ นนัโทปนันทสตูร 

ญ  พรญา พระยา จารกึฐานพระอศิวร 

 สนัญา สญัญา สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

ฎ  ราษฎร ราษฎร จดหมายฉบบัที ่4 

 ราษฎร ราษฎร จารกึวดัจฬุามณี 

ฏ  คนัธกุฏ ี คนัธกุฎ ี ค าฉนัทส์รรเสรญิ 

 ปราฏหิารย ปาฏหิารยิ ์ นนัโทปนันทสตูร 

ฐ  อษัฐทศิ อฐัทศิ ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 อษัฐบรขิาร อฐับรขิาร จารกึวดัจฬุามณี 

ฑ  บณิฑบาตร บณิฑบาต จารกึภาควชิาภาษาตะวนัออก 

 มณฑล มณฑล นนัโทปนันทสตูร 

ฒ  พพิทัฒ พพิฒั(น) จารกึภาควชิาโบราณคด ี1 

 ธาฒา ทาฒา1 นนัโทปนันทสตูร 

ณ  มณุจีกัระราชา มณุจีกัรราชา ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 พษิณุโลก พษิณุโลก จารกึบานประตู พษิณุโลก 

ด  ดบิุก ดบีุก จารกึเจา้เถรศรเีทพ 2 

 ดบีุก ดบีุก สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

ต  ตกึดนี ตกึดนิ จดหมายฉบบัที ่4 

 ต าบล ต าบล สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 
  

                                                           
1 ทาฒา หมายถงึ เขีย้ว (ส.) 
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อกัษร ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

ถ  ถหมอ่ ถมอ (สมอ) ตน้ทางฝรัง่เศส 

 ถลาง ถลาง สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

ท  ทองฝิหลบี ดอนฟิลปิ2 พระราชสาสน์ 

 ท าเนียม ธรรมเนียม สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

ธ  พรเจา้ลกูเธ่อ พระเจา้ลกูเธอ พระราชพงศาวดาร 

 พฤทธามาตย พฤฒามาตย ์ จารกึวดัจฬุามณี 

น  นรานิกร นรานิกร จารกึชะลอพระพุทธไสยาสน์ 1 

 นฤพาน นฤพาน นนัโทปนันทสตูร 

บ  บร มราชา บรมราชา พระราชพงศาวดาร 

 บางเจา้พญา บางเจา้พระยา สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

ป  ปกใัตย้ ปักษ์ใต ้ พระราชพงศาวดาร 

 ปตุกกรร ปตุกรร3 สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

ผ  ผดิหมอ่ง ผดิหมอง จดหมายฉบบัที ่3 

 ดนีผ่สวี ดนิประสวิ สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

ฝ  ฝารงั ฝรัง่ หนงัสอืออกพระจอมเมอืง 1 

 ฝรงัเสด ฝรัง่เศส สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

พ  พฤ่ทธบิาด พฤฒบิาศ ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 พณหวัเจา้ทาน พณหวัเจา้ท่าน หนงัสอืขนุพพิทัโกษา 

                                                           
2 ดอนฟิลปิ คอื พระเจา้ฟิลปิที ่3 แห่งสเปน (Philip III of Spain) หรอืพระเจา้ฟิลเิปที ่2 (Filipe II) 

แห่งโปรตุเกส ครองราชยเ์ป็นกษตัรยิแ์ห่งสเปนและโปรตุเกส ระหว่าง พ.ศ. 2141 (ค.ศ. 1598) ถงึ พ.ศ. 2164 
(ค.ศ. 1621) 

3 โปรตุเกส 
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อกัษร ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

ฟ  ฟนใัมย้ขมหนาม ฟันไมข้่มนาม พระราชพงศาวดาร 

 เจา้ฟ้า เจา้ฟ้า จารกึแมอ่กัษรขอม 

ภ  ภาษา ภาษา บนัทกึโกษาปาน 

 ภบูาล ภบูาล สุปรตีธิรรมราช 

ม  ไมกรศู ไมค้รสู4 พระพุทธเยสู 

 มฤท ิ มะรดิ (เมอืง) สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

ย  เยสกูฤๅศต̎อ เยซคูรสิต์ พระพุทธเยสู 

 ยนีด ี ยนิด ี จดหมายฉบบัที ่1 

ร  ราชส มบดัด ี ราชสมบตั ิ พระพุทธเยสู 

 พระราชโองการ พระราชโองการ หนงัสอืขนุพพิทัโกษา 

ล  ล มพลวิรัรณ ลุมพนิีวนั จารกึภาพจติรกรรม 

 ลพ่บุรยี ลพบุร ี หนงัสอืขนุพพิทัโกษา 

ว  วศิาขยมาศ วสิาขมาส จารกึชะลอพระพุทธไสยาสน์ 1 

 วลินัดา วลินัดา5 สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

ศ  ศบัทเภร ี ศพัทเภรี6 ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 ศกัราช ศกัราช จารกึวดัจฬุามณี 

ษ  อกษัอร อกัษร พระราชสาสน์ 

 นกัษตัร นกัษตัร จารกึวดัจฬุามณี 
  

                                                           
4 น่าจะมาจากศพัทภ์าษาฝรัง่เศสว่า croix หมายถงึ ไมก้างเขน 
5 วลินัดา หมายถงึ ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์หรอืชาวดตัช ์
6 ชื่อตระกลูชา้งดตีระกลูหนึ่ง มเีสยีงรอ้งดงัอย่างเสยีงกลอง  
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อกัษร ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

ส  สพั่ท ̎น สปัทน บนัทกึโกษาปาน 

 สกัราช ศกัราช หนงัสอืขนุพพิทัโกษา 

ห  เหมหดัถฺฐ ี เหมหตัถี7 ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 หรรษา หรรษา สุปรตีธิรรมราช 

ฬ  ฬลวง ล่อลวง พระพุทธเยสู 

 พระบาฬ ี พระบาล ี นนัโทปนันทสตูร 

อ  อศีวร อศิวร พระราชสาสน์ 

 อะสงไขย อสงไขย นนัโทปนันทสตูร 

ฮ  พยฮุอื พายฮุอื นนัโทปนันทสตูร 

ฤ  ส าฤทธศิก สมัฤทธศิก จารกึพลบัพลาจตุรมุข 

ฤๅ  ฤๅ้ รือ้ จารกึภาควชิาภาษาตะวนัออก 

 จาฤๅก จารกึ จารกึวดัจฬุามณี 

ฦ  พนัฦก พนัลกึ ต าราแผนคชลกัษณ์ 

ฦๅ  ระฦๅก ระลกึ จดหมายฉบบัที ่4 

 ฦๅล ้า ลอืล ้า สุปรตีธิรรมราช 

 
1.2 พยญัชนะต้น 2 ตวั ในปัจจุบนั พยญัชนะต้น 2 ตวั แบ่งตามการออกเสยีง

ไดเ้ป็น 4 ประเภท ไดแ้ก่ พยญัชนะต้น 2 ตวั ออกเสยีงควบกล ้า พยญัชนะต้น 2 ตวั ออกเสยีง 
แต่ตวัหน้า พยญัชนะตน้ ทร ออกเสยีงเป็น ซ และพยญัชนะต้น ทร ออกเสยีงควบกล ้า8 อย่างไร
กด็ ีในหลกัฐานสมยัอยธุยาพบพยญัชนะตน้ 2 ตวั ทัง้ 4 ประเภท แต่ต่างไปบา้ง ดงันี้ 
                                                           

7 ชื่อชา้ง 1 ใน 10 ตระกลูทีอ่าศยัในป่าหมิพานต ์มสีตีวัดัง่ทองเรอืงรอง 
8 กาญจนา นาคสกุล และคณะ, บรรทดัฐานภาษาไทย เล่ม 1: ระบบเสียง อกัษรไทย การ

อ่านค าและการเขียนสะกดค า (กรุงเทพฯ: สถาบนัภาษาไทย กรมวชิาการ, 2545), 91 – 93.  
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1.2.1 พยญัชนะต้น 2 ตวั ออกเสียงควบกล า้ เสยีงพยญัชนะต้นสองเสยีง
ตอ้งประสมกบัสระเสยีงเดยีวกนั โดยในภาษาไทยปัจจุบนัพยญัชนะเสยีงแรกจะเป็น ก ข ค ต ป 
ผ และ พ ส่วนพยญัชนะเสยีงทีส่องเป็น ร ล และ ว9 แต่ในหลกัฐานสมยัอยธุยาพบว่า 

ควบ ร พบตวัอยา่งเกอืบทุกคู่ทีใ่ชใ้นปัจจบุนั ไดแ้ก่ กร คร  ตร ปร และ 

พร ไมพ่บเพยีง ขร เท่านัน้ เช่น 

  

อกัษร ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

กร  ก่รษ่ตร กษตัรยิ ์ พระราชสาสน์ 

 กร มการ กรมการ สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

คร  รกัไคร่ รกัใคร่ จดหมายฉบบัที ่3 

 ทุกครัง้ ทุกครัง้ สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

ตร  ใมตร ิ ไมตร ี พระราชสาสน์ 

 ตรทรวง กระทรวง สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

ปร  ปราสาดทอง ปราสาททอง พระราชสาสน์ 

 ปรชฺีญา ปรชีญา นนัโทปนันทสตูร 

พร  พระธนีงั พระทีน่ัง่ พระราชสาสน์ 

 พระญา พระยา จารกึวดัจฬุามณี 

 

ควบ ล พบตวัอย่างทุกคู่ทีใ่ชใ้นปัจจุบนั ไดแ้ก่ กล ขล คล ปล ผล และ 
พล ทัง้ยงัพบการใช ้ฃล ซึง่เลกิใชแ้ลว้ในปัจจบุนั เช่น 

 
 
 
 

                                                           
9 เรื่องเดยีวกนั, 91. 
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อกัษร ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

กล  กลบัคนื กลบัคนื พระราชพงศาวดาร 

 ไส่เกล้า ใส่เกลา้ หนงัสอืขนุพพิทัโกษา 

ขล  ขลุมประเจยีด ขลุมประเจยีด10 ต าราแผนคชลกัษณ์ 

ฃล  คนเฃลา คนเขลา นนัโทปนันทสตูร 

คล  พระคลงั พระคลงั จดหมายฉบบัที ่4 

 บางคล ี บางคล ี สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

ปล  บานปล่าเหด บา้นปลาเหด็ จดหมายฉบบัที ่4 

 เปลีย่น เปลีย่น จารกึแมอ่กัษรขอม 

ผล  ผลดั ผลดั จารกึพลบัพลาจตุรมุข 

พล  พลาัย พลาย พระราชพงศาวดาร 

 พลนั พลนั สุปรตีธิรรมราช 

 

ควบ ว พบตวัอย่างทุกคู่ทีใ่ชใ้นปัจจุบนั ไดแ้ก่ กว  ขว และ คว  ทัง้ยงัพบ
การใช ้ ฃว  ซึง่ในปัจจบุนัไมใ่ชแ้ลว้ เช่น 
 
อกัษร ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

กว  กวา้งฃว่าง กวา้งขวาง จดหมายฉบบัที ่3 

 เมอืงกวา้ง เมอืงกวา้ง สุปรตีธิรรมราช 

ขว  กวางขวาง กวา้งขวาง ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 ขวาข ขวาย นนัโทปนันทสตูร 
  

                                                           
10 ชื่อชา้งตระกลูหนึ่ง ในอคันีพงศ ์ประเภทศุภลกัษณ์ 
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อกัษร ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

ฃว  เบึอ้งฃวา เบือ้งขวา จารกึภาควชิาภาษาตะวนัออก 

 ขดัฃวาง ขดัขวาง สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

คว  เนี้อควา้ม เนื้อความ จดหมายฉบบัที ่3 

 เนื้อความ เนื้อความ สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

 

1.2.2 พยญัชนะต้น 2 ตวั ออกเสียงแต่ตวัหน้า เขยีนพยญัชนะต้น 2 ตวั 
เหมอืนอกัษรควบกล ้า แต่ออกเสยีงเฉพาะพยญัชนะตวัแรก พบเฉพาะควบกบั ร11 ในหลกัฐาน
สมยัอยธุยาพบตวัอยา่งดงัต่อไปนี้ 
 

อกัษร ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

จร  อนซัอีอนจัรงิ อนัซื่ออนัจรงิ พระราชสาสน์ 

 จรงื จรงิ จดหมายฉบบัที ่1 

ศร  ศรษีรรัเพชฺญ ศรสีรรเพชญ พระราชพงศาวดาร 

 ศรทัธา ศรทัธา สุปรตีธิรรมราช 

สร  ปราไสร ปราศรยั บนัทกึโกษาปาน 

 สร้อยสงัวาร สรอ้ยสงัวาล สุปรตีธิรรมราช 

 
1.2.3 พยญัชนะต้น 2 ตวั ออกเสียงเป็น ซ ในปัจจุบนัมแีค่ ทร เท่านัน้ แต่

ในสมยัอยธุยาพบทัง้หมด 4 แบบ ไดแ้ก่ ชร ซร ทร และ ธร ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
 

 

 

 
                                                           

11 เรื่องเดยีวกนั, 92. 
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อกัษร ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

ชร  ด ารสัชราบ ด ารสัทราบ จารกึชะลอพระพุทธไสยาสน์ 2 

 ชรมึชราบ ซมึซาบ นนัโทปนันทสตูร 

ซร  รนัแซรง รนัแซรง12 ต าราแผนคชลกัษณ์ 

ทร  ทรดุโทรม ทรดุโทรม จารกึชะลอพระพุทธไสยาสน์ 1 

 ทราบ ทราบ นนัโทปนันทสตูร 

ธร  ธร งบาตร ทรงบาตร จารกึวดัพระคนัธกุฎ ี

 ธรง ทรง นนัโทปนันทสตูร 

 

1.2.4 พยญัชนะต้น ทร ออกเสียงควบกล า้ เช่น 

 

อกัษร ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

ทร  พระอนีทราธรีาช ่ พระอนิทราธริาช ปมูราชธรรม 

 สุรนิทราธริาช สุรนิทราธริาช สุปรตีธิรรมราชชาดก 

 
1.3 พยญัชนะต้นท่ีใช้ ห หรือ อ น า คอืการเขยีนพยญัชนะต้น 2 ตวั ที่ม ีห 

หรอื อ น าอกัษรต ่าเดีย่ว โดยเสยีงวรรณยกุตเ์ป็นไปตามเสยีงวรรณยกุตข์อง ห หรอื อ ทีน่ านัน้13          
ห น า ในสมยัอยธุยาพบทัง้หมด 7 แบบ ไดแ้ก่ หญ หน หม หย หร หล และ หว 

ไมพ่บเพยีง หง  ส่วน อ น า พบทัง้หมด 2 แบบ ไดแ้ก่ อญ และ อย ต่างจากในปัจจุบนัทีม่ใีชแ้ค่ 
อย ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
 
 

                                                           
12 น่าจะหมายความว่า รุนแรง เช่น “ช้างหนึ่งชื่อสฤงคารกลุกแจง โทษนัน้รนัแซรง ประการ

หลากหลายกล” (ต าราแผนคชลกัษณ์)  อนึ่ง พบค าทีม่รีูปใกลเ้คยีงกนัในพจนานุกรมฉบบัราชบณัฑติยสถาน 
พ.ศ. 2554 คอืค าว่า รนัชนรนัแชง หมายถงึ กระทบกระทัง่เกดิปัน่ป่วนอย่างคลื่นซดัหรอืลมพดั 

13 เรื่องเดยีวกนั, 93. 
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อกัษร ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

หญ  ปืนไหญ่ ปืนใหญ่ จดหมายฉบบัที ่4 

 ผไูห่ญ ผูใ้หญ่ สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

หน  หนงสัอี หนงัสอื พระราชสาสน์ 

 ฝายเหนือ ฝ่ายเหนือ สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

หม  กรหมอม กระหมอ่ม พระราชสาสน์ 

 กฎหมาย กฎหมาย สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

หย  ใมหยา ไมห้ญา้ ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 หยา่ง อยา่ง จารกึแมอ่กัษรขอม 

หร  ด าหรทัสงั ด ารสัสัง่ จารกึวดัพระคนัธกุฎ ี

หล  หลงัคา หลงัคา จารกึชะลอพระพุทธไสยาสน์ 1 

 บ่หลดั ปลดั หนงัสอืขนุพพิทัโกษา 

หว  หวงั หวงั จดหมายฉบบัที ่4 

 จงัหวดัด ิ จงัหวดั สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

อญ  อญนื ยนื สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

อย  อย ู อยู ่ พระราชสาสน์ 

 เอยยีบไปมา เหยยีบไปมา นนัโทปนันทสตูร 
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2. ตวัสะกด คอื รูปพยญัชนะที่ประกอบอยู่ข้างท้ายสระและมเีสยีงประสมเขา้กบั
สระ14 ในหลักฐานสมยัอยุธยาพบรูปพยัญชนะที่ใช้เป็นตัวสะกดทัง้สิ้น  33 รูป โดยพบใน
อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดาทัง้ 33 รปู ส่วนอกัษรไทยยอ่พบ 31 รปู แบ่งตามมาตราได ้ดงันี้ 

แมก่ก ก ข ค ฆ (พบทัง้ในอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาและอกัษรไทยย่อ) 
และ ฃ (พบเฉพาะในอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา)  

แมก่ง ง 
แมก่ด ด ต จ ช ฎ ฏ ฐ ถ ท ธ ศ ษ ส (พบทัง้ในอักษรไทยอยุธยาแบบ

ธรรมดาและอกัษรไทยยอ่) และ ซ (พบเฉพาะในอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา) 
แมก่น น ญ ณ ร ล และ ฬ 
แมก่บ บ ป พ และ ภ 
แมก่ม ม 
แมเ่กย ย 
แมเ่กอว ว 
ตวัอยา่งการใชต้วัสะกดในสมยัอยธุยามดีงัต่อไปนี้ 
 

อกัษร ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏในจารึก 

ก  ท านุก ท านุก จดหมายฉบบัที ่3 

 นกัษตัร นกัษตัร จารกึวดัจฬุามณี 

ข  ป่าโมข ป่าโมก (วดั) จารกึชะลอพระพุทธไสยาสน์ 2 

 ผาสุข ผาสุก นนัโทปนันทสตูร 

ฃ  ศุฃ สุข บนัทกึโกษาปาน 

ค  บุคค ล บุคคล จารกึภาควชิาภาษาตะวนัออก 

 พยคัฆา พยคัฆา นนัโทปนันทสตูร 

ฆ  มอกเมฆ หมอกเมฆ ตน้ทางฝรัง่เศส 

 เมฆ เมฆ นนัโทปนันทสตูร 
  

                                                           
14 เรื่องเดยีวกนั, 127. 
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อกัษร ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏในจารึก 

ง  เส่บยีง เสบยีง หนงัสอืออกพระจอมเมอืง 1 

 บางคล ี บางคล ี สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

จ  เส่ดจ่ เสดจ็ พระราชพงศาวดาร 

 ส มเดจ สมเดจ็ จารกึวดัจฬุามณี 

ช  ค่ชกรมั คชกรรม ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 สกัราช่ ศกัราช จารกึวดัมหาธาตุ 

ซ  อาซฺญา อาชญา บนัทกึโกษาปาน 

ญ  เบญศ่ก เบญจศก จดหมายฉบบัที ่3 

 ผ่องเพญ็ ์ ผ่องเพญ็ นนัโทปนันทสตูร 

ฎ  มาดุฆาฎ มาตุฆาต จารกึพลบัพลาจตุัรมุข 

 กฎหมาย กฎหมาย สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

ฏ  มงกุฏพมิาน มงกุฎพมิาน ค าฉนัทส์รรเสรญิ 

 มกุฏโลกาจารย มกุฎโลกาจารย ์ นนัโทปนันทสตูร 

ฐ  พระหฐั พระหตัถ ์ พระพุทธเยสู 

 ประสรรัฐ ประสรรฐ15 สุปรตีธิรรมราช 

ณ  ทณ่บุรยี ธนบุร ี จดหมายฉบบัที ่4 

 สุบรรณ สุบรรณ นนัโทปนันทสตูร 

ด  วดัพระคนัธกุฎ ี วดัพระคนัธกุฎ ี จารกึวดัพระคนัธกุฎ ี

 ส่บด สบถ สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 
  

                                                           
15 น่าจะหมายถงึ ประเสรฐิ 
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อกัษร ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏในจารึก 

ต  อตัโน อตัโน16 จดหมายฉบบัที ่3 

 บรยิตัต์ธิรรม ปรยิตัธิรรม นนัโทปนันทสตูร 

ถ  อุโบส ถ อุโบสถ ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 ภวูนารฺถ ภวูนาถ สุปรตีธิรรมราช 

ท  ด าหรทัสงั ด ารสัสัง่ จารกึวดัพระคนัธกุฎ ี

 ศรทัธา ศรทัธา จารกึวดัจฬุามณี 

ธ  เทพพพิธิ เทพพพิธิ ค าฉนัทส์รรเสรญิ 

 พุธ่รบู พุทธรปู จารกึวดัมหาธาตุ 

น  บานปิน บา้นปืน จารกึภาพจติรกรรม 

 การบุเรยิน การเปรยีญ จารกึบานประตู วหิารยอด 

บ  ไชยาทบีด ี ไชยาธบิด ี หนงัสอืออกพระจอมเมอืง 1 

 ชรมึชราบ ซมึซาบ นนัโทปนันทสตูร 

ป  อุปทตู อุปทตู บนัทกึโกษาปาน 

 รปูพรรณ รปูพรรณ จารกึบานประตู มณเฑยีรธรรม 

พ  ลพ่บุร ี ลพบุร ี จดหมายฉบบัที ่4 

 เมอิงลพ่บุรยี เมอืงลพบุร ี หนงัสอืขนุพพิทัโกษา 

ภ  ศุภมศัดุ ศุภมศัดุ จารกึวดัเทพจนัทร ์

 โลภมจัฉ์รรย โลภมจัฉรรย์17 นนัโทปนันทสตูร 
  

                                                           
16 สรรพนามบุรุษที ่1 อย่างค าว่า ขา้พเจา้ 
17 มาจากค าว่า มจัฉรยิะ หมายถงึ ความตระหนี่ 
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อกัษร ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏในจารึก 

ม  บรม่ธาตุ บรมธาตุ พระราชพงศาวดาร 

 กุ มปันหญ ี กุมปันหญี18 สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

ย  นาฝาย นาฝาย จารกึฐานพระอศิวร 

 ส่วยษาอากอร ส่วยสาอากร สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

ร  มงุสรู มงุสรู19 จดหมายฉบบัที ่3 

 เมอีงณคร เมอืงนคร20 สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

ล  รพีล รีพ้ล จารกึขนุศรไีชยฯ 

 ต าบล ต าบล สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

ว  ซากงัราว ชากงัราว พระราชพงศาวดาร 

 ดนีผ่สวี ดนิประสวิ สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

ศ  ปารศี ปารสี บนัทกึโกษาปาน 

 เอารศท่าน โอรสท่าน จารกึวดัจฬุามณี 

ษ  สปัรษุ สปับุรษุ จารกึวดัศรโีพธิ ์

 อษัฐบรขิาร อฐับรขิาร จารกึวดัจฬุามณี 

ส  ด ารสั ด ารสั จารกึบานประตู วหิารยอด 

 ด ารสั ด ารสั จารกึบานประตู พษิณุโลก 
  

                                                           
18 มาจากค าภาษาฝรัง่เศสว่า compagnie ตรงกบัค าภาษาองักฤษว่า company หมายถึง 

บรษิทั ในทีน่ี้คอื Compagnie française pour le commerce des Indes orientales หรอืบรษิทัอนิเดยี
ตะวนัออกของฝรัง่เศส (French East India Company) 

19 มาจากค าภาษาฝรัง่เศสว่า monsieur เป็นค าน าหน้าชื่อผูช้ายแบบสุภาพ บางครัง้เขยีนเป็น 
มสู ูหรอืมุงส ู 

20 คอืเมอืงนครศรธีรรมราช 
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อกัษร ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏในจารึก 

ฬ  อม̎อระจกักระพาฬ อมรจกัรพาล ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 จกัรวาฬ จกัรวาล นนัโทปนันทสตูร 

 
3. พยญัชนะตวัเชิง เป็นอทิธพิลของอกัษรขอมไทย ซึ่งเป็นอกัษรขอมที่เพิม่เติม

ตวัอกัษรและอกัขรวธิใีห้สามารถบนัทกึได้ครบถ้วนตามระบบเสยีงภาษาไทย21 (ดูรูปอกัษรใน
บทที ่2 หน้า 58 และ 123) ใชเ้ขยีนไวใ้ตพ้ยญัชนะไทย พบใชใ้น 5 ลกัษณะ ดงันี้ 

3.1 ตัวตามและตัวควบในค ายืมภาษาบาลี – สนัสกฤต พบใช้ร่วมกับทัง้
อกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาและอกัษรไทยย่อ การใช้ในลกัษณะนี้พบทัง้พยญัชนะตวัเชงิที่
เป็นตวัเชงิอกัษรขอมไทย ส่วนเชงิอกัษรไทย และรปูอกัษรไทย ดงันี้ 

ตวัเชิงอกัษรขอมไทย พบใชร้ว่มกบัทัง้อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดาและ
อกัษรไทยยอ่ โดยตวัอยา่งการใชอ้กัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดามดีงันี้ 

 
เชิง ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

ฐ  ปรถฺัฐพ ี ปฐพ ี ไตรภมูพิระมาลยั 

ฐ  ทถฺิฐิ ทฐิ ิ ไตรภมูพิระมาลยั 

ฐ  มห่าเสรฐฺฐี มหาเศรษฐ ี พระพุทธเยสู 

ฐ  เชถฺฐา เชษฐา พระราชพงศาวดาร 

ต  จตฺุติ จตุ ิ ไตรภมูพิระมาลยั 

ธ  คนฺธมาลา คนัธมาลา จารกึเจา้ธรรมรงัส ี

ธ  สทฺิธิช่งค สทิธชิงค ์ ต าราแผนคชลกัษณ์ 

ป  อปัปฺมานา อปัระมาณา ไตรภมูพิระมาลยั 

  

                                                           
21 กรรณิการ ์วมิลเกษม, ต าราเรียนอกัษรไทยโบราณ: อกัษรขอมไทย อกัษรธรรมล้านนา 

อกัษรธรรมอีสาน (พมิพค์รัง้ที ่2, กรุงเทพฯ: ภาควชิาภาษาตะวนัออก คณะโบราณคด ีมหาวทิยาศลิปากร, 
2554), 15. 
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เชิง ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

ภ  อ่พฺภิจ ิ อพจิ ี(อเวจ)ี ไตรภมูพิระมาลยั 

ร  ศฺรี ศร ี จารกึเจา้เถรศรเีทพ 2 

ร  สฺริเทพ ศรเีทพ จารกึเจา้เถรศรเีทพ 2 

ร  นกสัตตฺัระ นกัษตัร จารกึเจา้ธรรมรงัส ี

ร  ทา้ววรฺิรลุห่ก ทา้ววริฬุหก ไตรภมูพิระมาลยั 

ร  พระเมรฺร พระเมรุ ไตรภมูพิระมาลยั 

ว  สฺวามภีกัด ี สวามภิกัดิ ์ พระพุทธเยสู 

ว  สฺวาหะ สวาหะ ต าราแผนคชลกัษณ์ 

ส  ภกฺิส ุ ภกิษุ จารกึเจา้ธรรมรงัส ี

 
และตวัอยา่งการใชก้บัอกัษรไทยยอ่มดีงันี้ 
 

เชิง ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

ฐ  ปราถฺฐ่นา ปรารถนา จารกึวดัมหาธาตุ 

 
ส่วนเชิงอกัษรไทย พบรปูเดยีว คอื ญ ใชร้ว่มกบัทัง้อกัษรไทยอยธุยาแบบ

ธรรมดาและอกัษรไทยยอ่ โดยตวัอยา่งการใชก้บัอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดามดีงันี้ 
 

เชิง ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

ญ  สรร้เพชฺญ สรรเพชญ์ ไตรภมูพิระมาลยั 

ญ  นกัปราชฺญ นกัปราชญ์ ปมูราชธรรม 
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และตวัอยา่งการใชก้บัอกัษรไทยยอ่มดีงันี้ 
 

เชิง ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

ญ  สรรเพชฺญ สรรเพชญ์ นนัโทปนันทสตูร 

ญ  อาชฺญา อาชญา นนัโทปนันทสตูร 

 
รปูอกัษรไทย พบเฉพาะอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดาเพยีงรปูเดยีว คอื ต 

ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
 

เชิง ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

ต  จตฺุติ จตุ ิ ไตรภมูพิระมาลยั 

 
3.2 ตวัควบในค ายืมภาษาเขมร พบใชร้ว่มกบัอกัษรไทยอยธุยาแบธรรมดา

เท่านัน้ โดยพยญัชนะตวัเชงิทีใ่ชเ้ป็นรปูตวัเชงิอกัษรขอมไทย ตวัอยา่งดงัต่อไปนี้ 
 

เชิง ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

ร  พฺระ พระ จารกึวดัส่องคบ 3 

ส  ผฺส ม ผสม พระพุทธเยสู 

 
3.3 ตวัตามอกัษรน า พบใช้ในจารกึอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาเพยีงหลกั

เดยีว คอื จารกึเจา้ธรรมรงัส ีพ.ศ. 2057 โดยพบทัง้หมด 4 แบบ ไดแ้ก่ หน หม หล และ หว 
พยญัชนะตวัเชงิทีใ่ชเ้ป็นตวัเชงิอกัษรขอมไทยทัง้หมด ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
เชิง ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

น  ผหฺนวด ผนวช จารกึเจา้ธรรมรงัส ี

ม  ออกไหฺม ออกใหม ่ จารกึเจา้ธรรมรงัส ี

ล  ทงหฺัลายฺ ทัง้หลาย จารกึเจา้ธรรมรงัส ี

ว  นมศกัารไหฺว นมสัการไหว ้ จารกึเจา้ธรรมรงัส ี
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3.4 ตัวสะกด ส่วนใหญ่ใช้กบัค าภาษาไทย แต่ก็พบใช้กบัค ายมืภาษาบาลี – 
สนัสกฤต และภาษาเขมร บางค าดว้ย น่าสงัเกตว่า การใชต้วัเชงิกบัค ายมืมกัไม่ตรงตามศพัทเ์ดมิ 
ซึ่งอาจเนื่องด้วยเป็นค าที่ร ับมาใช้ในภาษาไทยนานจนเหมือนเป็นค าไทยไปแล้ว การใช้
พยญัชนะตวัเชงิแบบนี้พบทัง้อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดาและอกัษรไทยย่อ โดยอกัษรไทยย่อ
พบในสมดุภาพไตรภมู ิเลขที ่5 ซึง่สนันิษฐานว่าเป็นอกัษรไทยยอ่ระยะทีห่นึ่ง พยญัชนะตวัเชงิที่
ใชเ้ป็นตวัเชงิอกัษรขอมไทยทัง้หมด  

ตวัอยา่งการใชก้บัอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดามดีงันี้ 
 

เชิง ค าในจารึก ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏในจารึก 

ง  ทฺงัหลาย ทัง้หลาย พระพุทธเยสู 

ง  อนึฺง อนึ่ง พระพุทธเยสู 

น  เลา้เรยฺีน เล่าเรยีน ไตรภมูพิระมาลยั 

น  เปนฺ เป็น ปมูราชธรรม 

น  แวนแควฺน แว่นแควน้ พระพุทธเยสู 

ป  แทฺป แทบ พระพุทธเยสู 

ม  ควา้มฺ ความ พระพุทธเยสู 

ม  ถามฺ ถาม พระพุทธเยสู 

ย  ทงหัลายฺ ทัง้หลาย ไตรภมูพิระมาลยั 

ล  สฺลีว (ป.) ศลี (ส.) พระพุทธเยสู 

ส  ศกัหลาสฺ ศกัราช (ส.) พระพุทธเยสู 

 

และตวัอยา่งการใชก้บัอกัษรไทยยอ่มดีงันี้ 
 

เชิง ค าในจารึก ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏในจารึก 

น  สหิลานฺปี สีล่า้นปี สมดุภาพ 5 
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3.5 ตวัตามตวัสะกด พบใช้กบัอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาเท่านัน้ โดยพบ
ในค ายมืภาษาเขมรเพยีงค า 2 ค า คอื ก าหนด และก าสรด ซึง่ใชต้วัเชงิ ฐ ร่วมกับตวัสะกด ดงั
ตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
เชิง ค าในจารึก ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏในจารึก 

ฐ  ก าน่ถฺฐ ก าหนด พระพุทธเยสู 

ฐ  ก าสรดฺฐ ก าสรด พระพุทธเยสู 

 
ส่วนสระ  

ส่วนสระทีพ่บในสมยัอยธุยามทีัง้สระลอยและสระจม โดยในส่วนของสระลอยนัน้ ใช้
เขยีนเดี่ยวๆ ได้ในระนาบเดยีวกบัพยญัชนะ  ซึ่งนอกจาก ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ ที่กล่าวถงึไปในหวัข้อ
พยญัชนะต้นแลว้ ยงัพบสระออีกีตวัหนึ่งในจารกึขุนศรไีชยราชมงคลเทพ ประมาณ พ.ศ. 1974 
ทีเ่ป็นสระลอย มรีปูดงันี้ 

 

 

นม.78/1974 
 
รปูสระอลีอยนี้พบในพระนามของสมเดจ็พระบรมราชาธริาชที ่2 (เจา้สามพระยา) 

ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
 

รปูท่ีปรากฏ  
ค าอ่าน ส เดจพระอนีทรามหาบร มจกกรพรรดธิรรมกิราช 

ค าปัจจบุนั สมเดจ็พระอนิทรามหาบรมจกัรพรรดธิรรมกิราช 
 
ส่วนสระจม ใช้ประสมกบัพยญัชนะ โดยวางไว้ในต าแหน่งต่างๆ รอบพยญัชนะต้น  

ต าแหน่งของสระในหลกัฐานสมยัอยธุยาส่วนใหญ่เหมอืนกบัในปัจจบุนั แบ่งเป็น 9 แบบ ดงันี้ 
1. หน้าพยญัชนะต้น ได้แก่ สระเอ สระแอ สระโอ สระใอ สระไอ และสระเออ (สะกด

ดว้ย แมเ่กย) 
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สระ ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

เอ  เสรจ เสรจ็ พระราชสาสน์ 

 ส าเรจ ส าเรจ็ จารกึบานประตู มณเฑยีรธรรม 

แอ  ค าแหง ค าแหง จารกึขนุศรไีชย 

 เมอืแรก เมือ่แรก สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

โอ  ป่าโมข ป่าโมก จารกึชะลอพระพุทธไสยาสน์ 2 

 ป่าโมกข ป่าโมก จารกึบานประตู วหิารยอด 

ใอ  ใมตร ิ ไมตร ี พระราชสาสน์ 

 ใกล้ ใกล ้ จดหมายฉบบัที ่1 

ไอ  พไิช พชิยั จารกึขนุศรไีชยฯ 

 ไสยาศน ไสยาสน์ จารกึบานประตู วหิารยอด 

เออ  ฉาบเนย ฉาบเนย บนัทกึโกษาปาน 

 เลย เลย สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

 
2. ต าแหน่งบนพยญัชนะต้น โดยหากเป็นพยญัชนะต้น 2 ตวั มกัวางบนพยญัชนะ

ตน้ตวัทีส่อง ไดแ้ก่ สระอ ิสระอ ีสระอ ึและสระออื 
 

สระ ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

อ ิ  อศิวร อศิวร พระราชสาสน์ 

 กนิร กนิร, กนินร นนัโทปนันทสตูร 

อ ี  ภาล ี พาล ี จารกึวดัพระคนัธกุฎ ี

 ภาศร ี ภาษ ี สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 
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สระ ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

อ ึ  ซึง่ ซึง่ จารกึวดัพระคนัธกุฎ ี

 ชรมึชราบ ซมึซาบ นนัโทปนันทสตูร 

ออื 

 ชอื ชื่อ จารกึพระราชมนุี 

 หมนื หมืน่ จารกึวดัพระคนัธกุฎ ี

 ซือ้ ซือ้ สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

 หมืน่ หมืน่ นนัโทปนันทสตูร 

 

ทัง้นี้ พบการเขยีนสระบนเชื่อมต่อขึน้ไปจากรปูพยญัชนะดา้นล่าง ทีไ่ม่ใช่การเขยีน
หางอกัษรเชื่อมกบัสระบนตามปรกต ิท าใหว้ธิกีารเขยีนเปลีย่นแปลงไปบา้ง ซึง่ม ี2 กรณ ีไดแ้ก่  

2.1 พยญัชนะทีล่ากหางยาวขึน้ไปดา้นบน ไดแ้ก่ ป ฝ และ ฟ เมื่อประสมสระบน
จะมกีารเปลี่ยนแปลงวธิกีารเขยีนหาง ส าหรบัในระยะแรกซึ่งยงัเขยีนเส้นหาง 2 เส้น จะใช้
วธิกีารตดัหางเสน้ใดเสน้หน่ึงแลว้เขยีนสระบนลงไปแทนที ่หรอืตดัหางทัง้ 2 เสน้แลว้เตมิสระบน
ทีป่ลายเสน้หลงั ในระยะนี้พบตวัอยา่งเฉพาะ ป เช่น 

 
อกัษร รปูปรกติ รปูประสมสระ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

ป  
 ปิ ปี จารกึแผ่นดบีุก 

 
  ปี ปี จารกึวดัส่องคบ 3 

 
ต่อมาเมื่อเหลอืเสน้หางเสน้หลงัเพยีงเส้นเดยีว วธิกีารต่อสระบนจงึเปลี่ยนเป็น

เขยีนสระก่อน แลว้จงึเขยีนหางอ้อมสระแลว้ตวดักลบัไปทางขวา หรอืลากหางต่อขึน้ไป ตามแต่
วธิเีขยีนหางอกัษร พบครัง้แรกในพุทธศตวรรษที ่22 แต่อาจเริม่ใชม้าแลว้ตัง้แต่พุทธศตวรรษที ่
21 ตวัอยา่งเช่น 
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อกัษร รปูปรกติ ประสมสระ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

ป 

  ก่ปิตนั กปิตนั22 พระราชสาสน์ 

  กาปิดตนั กปิตนั หนงัสอืออกพระจอมเมอืง 1 

   ปี ปี จารกึระฆงั วดัเชงิท่า 

  บานปิน บา้นปืน จารกึภาพจติรกรรม 

  ป่ีแกว้ ป่ีแกว้ นนัโทปนันทสตูร 

ฝ 
  ทองฝีหลบี ดอนฟีลปิ พระราชสาสน์ 

  ฝีลพิ ฟีลปิ พระพุทธเยสู 

  ฝีคอ้น ฝีคอ้น นนัโทปนันทสตูร 

ฟ   ฟืน ฟ้ืน พระพุทธเยสู 

 

2.2 พยญัชนะตวัอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่พยญัชนะที่ลากเส้นหลงัยาวขึ้นไป อาจเขยีน
สระบนเชื่อมจากพยญัชนะตน้หรอืตวัสะกดกไ็ด ้พบใชก้บัพยญัชนะทัง้สิน้ 10 รปู ไดแ้ก่ ค ง ด ต 
ถ ท ธ ร ศ และ ส  อักขรวิธีแบบนี้พบในลายมือหวัดเท่านัน้ จงึไม่พบใช้กับอักษรไทยย่อ 
ตวัอยา่งเช่น  

 
อกัษร ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

ค  ราค ี ราค ี จดหมายฉบบัที ่4 

ง 

 นืง หนึ่ง จดหมายฉบบัที ่3 

 เถงื เถงิ (ถงึ) จดหมายฉบบัที ่4 

 เส่บยีง เสบยีง จดหมายฉบบัที ่4 

 เงนื เงนิ จดหมายฉบบัที ่4 
  

                                                           
22 น่าจะมาจากศพัทภ์าษาฝรัง่เศสว่า capitaine หมายถงึ กปัตนั (captain) 
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อกัษร ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

ด 

 แผนดนี แผ่นดนิ หนงัสอืออกพระจอมเมอืง 1 

 ไชยาทบีด ี ไชยาธบิด ี หนงัสอืออกพระจอมเมอืง 1 

 เดอีน เดอืน จดหมายฉบบัที ่2 

 เกดื เกดิ จดหมายฉบบัที ่3 

 จารดี จารตี จดหมายฉบบัที ่4 

ต  พ่ยดตั ี พยตัต,ิ พยตั ิ ปมูราชธรรม 

ถ  ถดีถะี ทฐิ ิ ไตรภมูพิระมาลยั 

ท 
 ทอื ที ่ จดหมายฉบบัที ่3 

 หลว่งวรว่าท ิ หลวงวรวาท ี จดหมายฉบบัที ่3 

 บนีทบีาต่ บณิฑบาต ปมูราชธรรม 

ธ  กรษ่ตรัาธรีาช กษตัราธริาช จดหมายฉบบัที ่4 

 โพธษีตัว โพธสิตัว ์ ปมูราชธรรม 

ร 
 รดีชา ฤชา หนงัสอืออกพระจอมเมอืง 1 

 จ าเรญื จ าเรญิ จดหมายฉบบัที ่3 

 ไมต้ร ี ไมตร ี จดหมายฉบบัที ่4 

ศ  สตัยาทศีถาน่ สตัยาธษิฐาน ปมูราชธรรม 

ส  สดีาน สีด่า้น ไตรภมูพิระมาลยั 

 
3. ต าแหน่งหลงัพยญัชนะต้น ไดแ้ก่ สระอะ สระอา สระออ สระอวั (มตีวัสะกด และ

ไม่มตีวัสะกดที่ใช้อกัษรหนั) สระเอยี (มตีวัสะกด ช่วงที่พุทธศตวรรษที่ 20 - 21) สระเอาะ 
(เฉพาะอกัษรไทยยอ่ในนนัโทปนันทสูตรและจารกึแม่อกัษรขอมขุดปรอท) สระฤ และสระฤๅ ดงั
ตวัอยา่งต่อไปนี้ 
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สระ ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

อะ  ตะบะ กระบะ บนัทกึโกษาปาน 

 ทศิประจมิะ ทศิประจมิ นนัโทปนันทสตูร 

อา  ปลาสพ ̎ง ปลากะพง บนัทกึโกษาปาน 

 สาษนา ศาสนา จารกึแมอ่กัษรขอม 

ออ 

 ขอ่ ขอ พระราชสาสน์ 

 บ̎อวอร บวร ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 อกัษอร อกัษร พระราชสาสน์ 

 มภี่อ มพิอ สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

 ชอบธรรม ชอบธรรม สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

อวั 
(อกัษรหนั)  ทวว ทัว่ จารกึแผ่นดบีุก 

อวั  
(มตีวั 
สะกด 

 ทงปัวง ทัง้ปวง พระราชสาสน์ 

 ส่วย ส่วย สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

เอยี  วยน เวยีน จารกึขนุศรไีชยฯ 

เอาะ  สนอะ เสนาะ นนัโทปนันทสตูร 

 ปีถอะ ปีเถาะ จารกึแมอ่กัษรขอม 

ฤ  พฤกษเทวะ พฤกษเทวะ จารกึพลบัพลาจตุัรมุข 

 มฤจฉ์า มจิฉา นนัโทปนันทสตูร 

ฤๅ  คฤๅ คอื ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 คฤๅ้นคกึ ครืน้คกึ นนัโทปนันทสตูร 
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ทัง้นี้ สระอาเป็นสระทีเ่ขยีนตดิกบัพยญัชนะต้นโดยตลอด จงึมวีธิเีขยีนต่างกนัไป
บา้งตามแต่ลกัษณะของพยญัชนะตน้ ดงันี้  

พยญัชนะที่เส้นหลังไม่ได้ลากขึ้นด้านบน จะเขียนสระอาติดกับเส้นหลังของ
พยญัชนะนัน้ เช่น 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 สบิหาปิ สบิหา้ปี จารกึแผ่นดบีุก 

 เอกาทศรทุธ เอกาทศรถ พระราชสาสน์ 

 คดิอาน คดิอ่าน จารกึชะลอพระพุทธไสยาสน์ 2 

 ภาล ี พาล ี จารกึวดัพระคนัธกุฎ ี

 กร มการ กรมการ สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

 พ่นกังาน พนกังาน สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

 อาจ ์ อาจ นนัโทปนันทสตูร 

 มฤจฉ์า มจิฉา นนัโทปนันทสตูร 

 นิทาน นิทาน นนัโทปนันทสตูร 

 

พยญัชนะที่เส้นหลงัลากขึ้น จะเขยีนสระอาลากต่อไปจากหางพยญัชนะ โดย
อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดาจะลากต่อเนื่องกนัหรอืหกัมมุเลก็น้อย แต่อกัษรไทยย่อโดยเฉพาะ
ในระยะที่สองจะเขยีนหกัเหลีย่มไปทางซา้ยแลว้จงึเขยีนสระอา เนื่องจากปรกตแิลว้ปลายหางที่
ลากขึน้จะหกัเหลีย่มยอ่มมุตามแบบอกัษรไทยยอ่ก่อน เช่น 

 
ค าในจารึก ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏในจารึก 

 กลบันา กลัปนา จารกึแผ่นดบีุก 

 พรญา พระยา จารกึฐานพระอศิวร 

 ล่วา้ ละวา้ จารกึฐานพระอศิวร 
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ค าในจารึก ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏในจารึก 

 อยทุ่ยา อยธุยา พระราชสาสน์ 

 ปฤษณา ปรศินา จารกึวดัพระคนัธกุฎ ี

 สนัญา สญัญา สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

 ฟาดไปมา ฟาดไปมา นนัโทปนันทสตูร 

 พยคัฆา พยคัฆา นนัโทปนันทสตูร 

 ไสยาศน ไสยาสน์ จารกึบานประตูวหิารยอด 

 เสิอ้ผา้ เสือ้ผา้ จารกึบานประตูวหิารยอด 

 

พยญัชนะ บ แมเ้ขยีนเส้นหลงัลากขึน้ แต่เมื่อต่อสระอาต้องหยกัที่กลางเส้นต่อ
นัน้ เพื่อป้องกนัมใิห้รูปอกัษรเหมอืน ท แบบที่เขยีนเส้นตัง้แต่ละเส้นห่างกนั แม้ในระยะหลงั
รูปอักษร ท จะแคบลงจนไม่เกิดความสับสนแล้ว แต่อักขรวิธีการเขียน บ ต่อกับสระอา 
กย็งัคงสบืเนื่องอยู ่ อนึ่ง พยญัชนะทีม่รีปูอกัษรเกี่ยวเนื่องกบั บ ไดแ้ก่ ป และ ษ ต้องเขยีนตาม
อกัขรวธินีี้ดว้ย เช่น 

 
ค าในจารึก ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏในจารึก 

 บางพาน บางพาน จารกึฐานพระอศิวร 

 บาญชยื บญัช ี สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

 ปาตร ี ปาตร ี จดหมายฉบบัที ่3 

 มรีปูานานตัว มรีปูานานตัต์ นนัโทปนันทสตูร 

 พระวษัา พระวรรษา จารกึวดัศรโีพธิ ์

 หงษาวด ี หงสาวด ี จารกึวดัจฬุามณี 
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พยัญชนะที่หางยาวเลยเส้นบรรทัดขึ้นไป ได้แก่ ป ฝ ฟ จะเขียนรูปอักษร
ส่วนล่างที่เหมอืน บ ผ และ พ ต่อกบัสระอาก่อน แลว้จงึค่อยเขยีนเสน้หางแยกภายหลงั  ทัง้นี้
เนื่องจากในระยะแรก รปูอกัษรเหล่านี้เขยีนหางแยกจากรปูอกัษรดา้นล่าง แมเ้มื่อในเวลาต่อมา
รปูอกัษรดงักล่าวจะเขยีนเสน้หางเชื่อมเป็นเสน้เดยีวกบัเสน้หลงัแลว้ แต่อกัขรวธิกีารเขยีนต่อกบั
สระอายงัคงสบืเนื่องไมห่ายไป เช่น 

 
ค าในจารึก ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏในจารึก 

 ปารศี ปารสี บนัทกึโกษาปาน 

 ป่าโมกข ป่าโมก จารกึบานประตู วหิารยอด 

 นาฝาย นาฝาย จารกึฐานพระอศิวร 

 ฝ่ายหน้า ฝ่ายหน้า นนัโทปนันทสตูร 

 ฟาก ฟาก บนัทกึโกษาปาน 

 ฟาดไปมา ฟาดไปมา นนัโทปนันทสตูร 

 

อนึ่ง ตัง้แต่ช่วงพุทธศตวรรษที ่23 ซึง่เป็นช่วงทีร่ปูพยญัชนะหางยาวเขยีนหาง
ต่อกบัส่วนล่างแล้วนัน้ พบการเขยีนรูปพยญัชนะจนเสรจ็ก่อนแล้วจงึเขยีนสระอาปะปนอยู่ดว้ย
ในอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา เช่น  

 
ค าในจารึก ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏในจารึก 

 สามป้าน ส าปัน้ (เรอื) บนัทกึโกษาปาน 

 ฝาย ฝ่าย จดหมายฉบบัที ่4 

 ฟาก ฟาก บนัทกึโกษาปาน 
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พยัญชนะ ช และ ซ จะเขียนเหมือน ข และ ฃ ต่อสระอา แล้วจึงลากเส้นตัด 
แยกต่างหากผ่านสระอาออกไปทางขวาแทนเสน้หางเดมิ เช่น  

 
ค าในจารึก ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏในจารึก 

 ช าระ ช าระ จารกึวดัศรโีพธิ ์

 พระชาด ิ พระชาต ิ นนัโทปนันทสตูร 

 น าตานซาย น ้าตาลทราย บนัทกึโกษาปาน 

 ฟุ้งซ่าน ฟุ้งซ่าน นนัโทปนันทสตูร 

 
ทัง้นี้ ราวปลายพุทธศตวรรษที ่23 เริม่พบการเขยีน ช และ ซ จนเสรจ็ก่อนแลว้

จงึเขยีนสระอาปะปนกบัแบบแรกในอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา เช่น  
 

ค าในจารึก ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏในจารึก 

 ค ชาธาร คชาธาร ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 ซากงัราว ชากงัราว (เมอืง) พงศาวดาร 

 
พยญัชนะ ศ ษ และ ส จะเขยีนโดยไม่มเีส้นตดัก่อน แล้วจงึลากหางตดัออกไป

ทางขวา  ทัง้นี้ เนื่องจากในระยะแรกพยญัชนะทัง้ 3 ตวั ลากหางเป็นเสน้ตดัผ่านเส้นหลงัออกไป
ทางขวา แมใ้นภายหลงัเสน้ตดัของ ศ และ ส จะลากเฉียงขึน้ไปทางขวาแลว้ แต่อกัขรวธิกีารเขยีน
แบบน้ีกย็งัคงอยูเ่ช่นเดยีวกบั ษ เช่น  

 
ค าในจารึก ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏในจารึก 

 ปราสาดทอง ปราสาททอง พระราชสาสน์ 

 ส าเนียง ส าเนียง นนัโทปนันทสตูร 

 วศิาขยมาศ วสิาขมาส จารกึชะลอพระพุทธไสยาสน์ 1 

 ไพศาล ไพศาล นนัโทปนันทสตูร 
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ค าในจารึก ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏในจารึก 

 พรรษา พรรษา จารกึชะลอพระพุทธไสยาสน์ 1 

 ดาวดงัษา ดาวดงึสา นนัโทปนันทสตูร 

 

ทัง้นี้ ราวปลายพุทธศตวรรษที ่23 เริม่พบการเขยีน ส จนเสรจ็ก่อนแลว้จงึเขยีน
สระอาปะปนกบัแบบแรกในอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา  (ศ ก็น่าจะมกีารเขยีนเช่นนี้ แต่ไม่
ปรากฏหลกัฐาน) เช่น 

 
ค าในจารึก ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏในจารึก 

 ส าอาง ส าอาง ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 
พยญัชนะทีเ่สน้บนเป็นหางลากไปทางขวา ได้แก่ ร และ ธ  จะเขยีนสระอาต่อจาก

หางพยญัชนะ เช่น  
 

ค าในจารึก ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏในจารึก 

 กรีธา กรธีา จารกึชะลอพระพุทธไสยาสน์ 1 

 ธารา ธารา นนัโทปนันทสตูร 

 บ่ร มราชา บรมราชา พงศาวดาร 

 เรือ่งราว เรือ่งราว นนัโทปนันทสตูร 

 
พยญัชนะ ญ ส าหรบัอกัษรไทยย่อจะเขยีนสระอาต่อไดแ้บบพยญัชนะทีเ่สน้หลัง

ลากขึน้ แต่อกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดามอีกัขรวธิทีีอ่าจเขยีนต่างไปได ้คอื อาจเขยีนส่วนเชงิ
ต่อจากสระอาหรอืเขยีนเป็นรปู ฎา กไ็ด ้เช่น  

 
ค าในจารึก ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏในจารึก 

 เจา้พระญา เจา้พระยา จดหมายฉบบัที ่3 

 ออกญา ออกญา หนงัสอืออกพระจอมเมอืง 1 
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ค าในจารึก ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏในจารึก 

 อาทญา อาชญา พงศาวดาร 

 หญาแพรก หญา้แพรก ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 พระญาณ พระญาณ นนัโทปนันทสตูร 

 

พยญัชนะ ฬ ต่อกบัสระอาพบตวัอย่างเฉพาะอกัษรไทยย่อ เขยีนได้ 2 แบบ  
คอื เขยีนส่วนล่างทีเ่หมอืน พ ต่อกบัสระอาก่อน แลว้จงึเขยีนขมวดหางแยกต่างหาก กบัอกีแบบ
หนึ่งเขยีนรปูอกัษรใหเ้สรจ็ก่อนแลว้จงึเขยีนสระอา เช่น  

 
ค าในจารึก ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏในจารึก 

 มะโหฬาร มโหฬาร นนัโทปนันทสตูร 

 วฬิาร วฬิาร นนัโทปนันทสตูร 

 
พยญัชนะ ถ เชงิ ฐ เมือ่เขยีนต่อกบัสระอาจะเขยีน ถา และลากเสน้ต่อจากสระอา

ลงไปเป็นเชงิ ฐ  อกัขรวธิแีบบน้ีคลา้ยการเขยีน ฎ ประสมสระอาทีพ่บในหนงัสอืบุด ซึง่เขยีนเป็น 
ภา แลว้ลากเสน้ต่อจากสระอาลงไปเป็นส่วนหางของ ฎ23 เช่น  

 
ค าในจารึก ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏในจารึก 

 เชถฺฐา เชษฐา พงศาวดาร 

 

4. ต าแหน่งใต้พยญัชนะต้น ได้แก่ สระอุ สระอู สระฤ และสระฤๅ (รูปตวัเชงิ) ดงั
ตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
สระ ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

อุ  อยทุ่ยา อยธุยา พระราชสาสน์ 

 การบุเรยิน การเปรยีญ จารกึบานประตูวหิารยอด 
  

                                                           
23 ประพนธ ์เรอืงณรงค,์ วรรณกรรมและภาษาถ่ินใต้ (กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส,์ 2559), 119. 
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สระ ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

อู  ทลู ทลู พระราชสาสน์ 

 ผไูห่ญ ผูใ้หญ่ สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

ฤ (เชงิ)  มฺฤคสรี มฤคศริ จารกึวดัพระเสดจ็ 

ฤๅ (เชงิ)  รฺฤๅกษ ฤกษ ์ จารกึวดัพระเสดจ็ 

 

ทัง้นี้  ในส่วนของสระอุนัน้ เมื่อใช้ประสมกับ ข และ ฃ ด้วยลายมือหวดัหรือ
บรรจงแกมหวดั จะเขยีนรูปต่างไปจากปรกติบ้าง เนื่องจากเขยีนโดยไม่ยกเครื่องเขยีนจาก
กระดาษ โดยลากเส้นหลงัขึน้ไปประมาณครึง่หนึ่ง แล้วหกัลงด้านล่างเป็นสระอุ จนบางครัง้ดู
คลา้ย ท และ ฑ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 จกัฃุะ จกัขุ รวมพระสตูร 

 ภฃิุะ ภกิขุ รวมพระสตูร 

 จกัขะุ จกัขุ พระพุทธเยสู 

 ขนุพรญา ขนุพระยา พระราชพงศาวดาร 

 
5. ต าแหน่งหน้าและหลงัพยญัชนะตน้ ไดแ้ก่ สระเอะ แอะ เอาะ เออ (ไม่มตีวัสะกด) 

เอา และเอยี (มตีวัสะกด) ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
 

สระ ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

เอะ  กะเประยะ 
กาพรเีย 

(Câprier)24 
บนัทกึโกษาปาน 

แอะ  แพะปีง แพะป้ิง บนัทกึโกษาปาน 

 แนะน า แนะน า สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

                                                           
24 ปรดี ีพศิภูมิวถิี, ประชุมจดหมายเหตุออกพระวิสุทสุนทร (โกษาปาน) (กรุงเทพฯ: 

สถาบนัพพิธิภณัฑก์ารเรยีนรูแ้ห่งชาต,ิ 2555), 75. 
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สระ ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

เอาะ  ไภยเรา้ะ ไพเราะ ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 เกาะ เกาะ สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

เออ  
(ไมม่ตีวั 
สะกด) 

 เสมอ เสมอ บนัทกึโกษาปาน 

 เสมอ เสมอ นนัโทปนันทสตูร 

เออ  
(มตีวั 
สะกด) 

 ชเลอย เชลย จารกึขนุศรไีชยฯ 

 ยอะเยอ้ย เยาะเยย้ นนัโทปนันทสตูร 

เอา  เจา้ เจา้ จารกึขนุศรไีชยฯ 

 ส เภาแกว้ ส าเภาแกว้ นนัโทปนันทสตูร 

เอยี   เขยน เขยีน จารกึแผ่นดบีุก 

 
6. ต าแหน่งหน้าและบนพยญัชนะตน้ ไดแ้ก่ สระเออ (มตีวัสะกด) และสระเอะ (มตีวั 

สะกด) ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
 

สระ ค าในจารึก ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏในจารึก 

เออ 
(มตีวั 
สะกด)  

 ญบิเหมิน ญบิหมืน่ จารกึแผ่นดบีุก 

 จ าเรญี จ าเรญิ จารกึชะลอพระพุทธไสยาสน์ 2 

 ครัง้เถงึ ครัง้เถงิ จารกึชะลอพระพุทธไสยาสน์ 2 

 เลืก้ทพั เลกิทพั พงศาวดาร 

 เงนิ เงนิ จารกึบานประตูวหิารยอด 

 จ าเรญี จ าเรญิ จดหมายฉบบัที ่1 

 เบกื เบกิ สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 
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สระ ค าในจารึก ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏในจารึก 

เอะ  
(มตีวั 
สะกด) 

 เหล่ก เหลก็ จดหมายฉบบัที ่4 

 เสดจ็ เสดจ็ ค าฉนัทส์รรเสรญิ 

 เหลก็ เหลก็ นนัโทปนันทสตูร 

 

7. ต าแหน่งบนและหลงัพยญัชนะตน้ ไดแ้ก่ สระอวัะ สระอวั (ไมม่ตีวัสะกด) และสระ
อ า ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
สระ ค าในจารึก ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏในจารึก 

อวัะ  กวะ้ กวัะ แบบอกัษรลาลแูบร์25 

อวั  
อวั 

 บวัหลอง บวัหลวง ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 หว้เมอีง หวัเมอืง สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

อ า  ก าน่ด ก าหนด พระราชสาสน์ 

 น ้าคา้ง น ้าคา้ง นนัโทปนันทสตูร 

 
8. ต าแหน่งใต้และหลงัพยญัชนะต้น มเีพียงสระอัวเมื่อไม่มตีัวสะกดเฉพาะอักษร 

ไทยยอ่ในนนัโทปนนัทสตูรและจารกึแมอ่กัษรขอมขดุปรอท ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
 

สระ ค าในจารึก ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏในจารึก 

อวั  มวูเมา มวัเมา นนัโทปนันทสตูร 

 ตูว ตวั จารกึแมอ่กัษรขอม 

 

9. ต าแหน่งหน้า บน และหลงัพยญัชนะต้น ได้แก่ สระเอยี สระเออื สระเออะ และสระ
เออ (ไมม่ตีวัสะกด) ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 

                                                           
25 ไม่พบตวัอย่างการใชใ้นขอ้มลูทีใ่ชว้จิยั ทัง้อกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาและอกัษรไทยย่อ 
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สระ ค าในจารึก ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏในจารึก 

เอยี 

 เยย ิ เยยี จารกึแผ่นดบีุก 

 เส่บยีง เสบยีง หนงัสอืออกพระจอมเมอืง 1 

 เลิย้ง เลีย้ง จารกึบานประตูวหิารยอด 

 เกลีย้งเกลา เกลีย้งเกลา นนัโทปนันทสตูร 

เออื 

 เมอิ เมือ่ จารกึแผ่นดบีุก 

 เนีอค่ด ี เนื้อคด ี พระราชสาสน์ 

 เมอืง เมอืง ค าฉนัทส์รรเสรญิ 

 เสิอ้ผา้ เสือ้ผา้ จารกึบานประตูวหิารยอด 

 เดอีนสาม เดอืนสาม หนงัสอืขนุพพิทัโกษา 

 เรือ่งราว เรือ่งราว นนัโทปนันทสตูร 

เออะ  สเออีะ สะเออะ บนัทกึโกษาปาน 

เออ  เสมอี เสมอ พระราชสาสน์ 

 
ส่วนวรรณยกุต ์ 

ในสมยัอยุธยาพบใชว้รรณยุกต์เพยีง 2 รปู คอื ไมเ้อก และไมโ้ท ยงัไม่พบรปูไมต้รี
และไมจ้ตัวา การใชว้รรณยุกต์ยงัไม่สม ่าเสมอเป็นระบบระเบยีบ  และบางครัง้ไม่ตรงกบัเสยีงใน
ปัจจบุนั ต าแหน่งวรรณยกุตใ์นสมยัอยธุยาอาจต่างไปจากปัจจุบนับา้ง ดงันี้ 

1. หากเป็นพยญัชนะต้นเดีย่วจะเขยีนรปูวรรณยุกต์บนพยญัชนะต้นนัน้เหมอืนใน
ปัจจบุนั เช่น 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ค่า ค่า จารกึระฆงั จนัทรเกษม 

 ชยีตน้ ชตีน้ บนัทกึโกษาปาน 

 ไมไผ่ ไมไ้ผ่ จารกึวดัศรโีพธิ ์
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ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ฉ้อ ฉ้อ จารกึพลบัพลาจตุรมุข 

 เท่าทุน เท่าทุน สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

 สนีคา้ สนิคา้ สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

 เซง็ซ่า เซง็ซ่า นนัโทปนันทสตูร 

 ให ้ ให ้ จารกึบานประตู วหิารยอด 

 

2. หากเป็นพยญัชนะต้น 2 ตวั มกัเขยีนรูปวรรณยุกต์บนพยญัชนะต้นตวัที่สอง
เหมอืนในปัจจบุนั แต่กพ็บเขยีนเยือ้งไปทางพยญัชนะตน้ตวัแรกบา้ง เช่น 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 หน๋า หน้า จารกึวดัพระเสดจ็ 

 นกหัน้า นกัหนา บนัทกึโกษาปาน 

 รกัไคร่ รกัใคร่ จดหมายฉบบัที ่3 

 หน้างอง หน้างวง ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 อยู ่ อยู ่ จารกึวดัพระคนัธกุฎ ี

 โปรดเกล้าฯ โปรดเกลา้ จารกึวดัศรโีพธิ ์

 ไหม ้ ไหม ้ จารกึพลบัพลาจตุรมุข 

 ผไูห่ญ ผูใ้หญ่ สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

 หญ่าง อยา่ง สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

 ไส่เกล้า ใส่เกลา้ หนงัสอืออกขุนพพิทัโกษา 

 ฝ่ายหน้า ฝ่ายหน้า นนัโทปนันทสตูร 
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3. หากประสมสระอา ออ และอวั และมตีวัสะกด มกัเขยีนรปูวรรณยุกต์บนสระเหล่านัน้ 
เช่น 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ถวน้ ถว้น จารกึแผ่นดบีุก 

 ทางฟา ทางฟ้า จารกึฐานพระอศิวร 

 ดจูกอ่นนนั ดุจก่อนนัน้ จารกึฐานพระอศิวร 

 ทาว ทา้ว จารกึวดัพระเสดจ็ 

 ดวย้ ดว้ย จารกึวดัพระเสดจ็ 

 หอง้ หอ้ง จารกึวดัพระคนัธกุฎ ี

 ทาว ทา้ว จารกึวดัศรโีพธิ ์

 ดวย้ ดว้ย จารกึวดัศรโีพธิ ์

 ขาว ขา่ว สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

 ดวย้ ดว้ย สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

 กอ่น ก่อน สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

 ทาน ท่าน หนงัสอืออกขุนพพิทัโกษา 

 ดวย้ ดว้ย หนงัสอืออกขุนพพิทัโกษา 

 รอย้ รอ้ย หนงัสอืออกขุนพพิทัโกษา 

 

ทัง้นี้ ยกเว้นอกัษรไทยย่อยุคหลงัที่ม ักเขยีนรูปวรรณยุกต์บนพยญัชนะต้นเหมอืน
ปัจจบุนั เช่น 
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ค าในหลกัฐาน ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ฝ่ายหน้า ฝ่ายหน้า นนัโทปนันทสตูร 

 ดว้ย ดว้ย นนัโทปนันทสตูร 

 ฝีคอ้น ฝีคอ้น นนัโทปนันทสตูร 

 ขา้งล่าง ขา้งล่าง จารกึแมอ่กัษรขอม 

 ช่าง ช่าง จารกึบานประตู วหิารยอด 

 

4. หากประสมสระบน รวมทัง้สระประสมทีม่สีระบนประกอบอยู่ มกัเขยีนรปูวรรณยุกต์ 
เยือ้งมาทางขวาเหนือรปูสระ โดยหากเป็นสระอ ีอ ึและออื จะอยู่ขา้งฝนทอง ฟันหนู และนิคหติ 
ตามล าดบั แต่กพ็บเขยีนรปูวรรณยกุตเ์หนือเครือ่งหมายเหล่านี้บา้ง เช่น 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 สิน้ สิน้ จารกึชะลอพระพุทธไสยาสน์ 2 

 เนี้อความ เนื้อความ จดหมายฉบบัที ่3 

 เบีอ้งบน เบือ้งบน จารกึภาควชิาโบราณคด ี1 

 ขึน้ ขึน้ จารกึวดัพระคนัธกุฎ ี

 ขืน้มา ขึน้มา จารกึชะลอพระพุทธไสยาสน์ 2 

 เลิย้ง เลีย้ง จารกึบานประตู มณเฑยีรธรรม 

 วนัน้ี วนัน้ี สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

 เปลีย่น เปลีย่น จารกึแมอ่กัษรขอม 

 ซือ้ขาย ซือ้ขาย สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

 เนื้อความ เนื้อความ สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

 นึ่ง หนึ่ง จารกึบานประตู วหิารยอด 



185 

 

ทัง้นี้ ยกเว้นอกัษรไทยย่อในนันโทปนันทสูตรที่เขยีนรูปวรรณยุกต์เหนือเครื่องหมาย
ฝนทอง ฟันหนู และนิคหติ โดยตลอด เช่น 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 เกลีย้งเกลา เกลีย้งเกลา นนัโทปนันทสตูร 

 ซึง่ ซึง่ นนัโทปนันทสตูร 

 หมืน่ หมืน่ นนัโทปนันทสตูร 

 

5. หากประสมสระอ า มกัเขยีนรปูวรรณยกุตไ์วบ้นนิคหติเหมอืนในปัจจุบนั เช่น 
 

ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ค ่า ค ่า จารกึพลบัพลาจตุรมุข 

 ปากน ้า ปากน ้า สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

 ค ่า ค ่า สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

 น ้าคา้ง น ้าคา้ง นนัโทปนันทสตูร 

 ซ ้า ซ ้า จารกึแมอ่กัษรขอม 

 ค ่า ค ่า จารกึบานประตู วหิารยอด 

 

6. หากใชเ้ครือ่งหมายไมห้นัอากาศ จะเขยีนรปูวรรณยกุตไ์วบ้นไมห้นัอากาศ เช่น 
 

ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ครัน้เถงึ ครัง้เถงิ จารกึชะลอพระพุทธไสยาสน์ 2 

 นัน้ นัน้ จารกึวดัพระคนัธกุฎ ี

 ดัง่ฤๅ ดงัฤๅ นนัโทปนันทสตูร 

 เกา้ครัง้ เกา้ครัง้ นนัโทปนันทสตูร 
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7. หากใชอ้กัษรหนั ต าแหน่งของวรรณยุกต์มกัอยู่ทีต่วัสะกดตวัแรก แต่กพ็บเขยีน
บนตวัสะกดตวัทีส่องหรอืพยญัชนะตน้บา้ง เช่น 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ทงง้หลาย ทัง้หลาย จารกึฐานพระอศิวร 

 ทงงน้ิ ทัง้นี้ จารกึฐานพระอศิวร 

 ดงง่นี้ ดงันี้ ตน้ทางฝรัง่เศส 

 สรร้เสรญื สรรเสรญิ จดหมายฉบบัที ่4 

 ตงง้ปอม ตัง้ป้อม จดหมายฉบบัที ่4 

 ส่งง สัง่ จารกึชะลอพระพุทธไสยาสน์ 1 

 ตงง้ ตัง้ จารกึชะลอพระพุทธไสยาสน์ 1 

 นน้น นัน้ จารกึชะลอพระพุทธไสยาสน์ 1 

 ตงง่ ตัง้ จารกึวดัพระคนัธกุฎ ี

 ทง้ง ทัง้ จารกึวดัพระคนัธกุฎ ี

 ขณ่นน้น ขณะนัน้ จารกึวดัจฬุามณี 

 

ทัง้นี้ ยกเว้นอกัษรไทยย่อในนันโทปนันทสูตรทีเ่ขยีนรูปวรรณยุกต์เหนือพยญัชนะ
ตน้โดยตลอด เช่น 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ด่งงนัน้ ดัง่นัน้ นนัโทปนันทสตูร 

 ด่งงนี้ ดัง่นี้ นนัโทปนันทสตูร 

 ละมง่ง ละมัง่ นนัโทปนันทสตูร 
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ส่วนตวัเลข  
ใช้บอกจ านวนหรอืล าดบัแทนการเขยีนเป็นตวัหนังสอื การใช้ตวัเลขไทยในสมยั

อยุธยาเป็นระบบฐานสบิ ซึ่งเป็นระบบทีม่รีปูตวัเลขทัง้หมด 10 ตวั คอื 0 ถงึ 9 นิยมนับเป็นหมู ่
หมู่ละสบิ เมื่อครบสบิในหลกัใดจะทดขึ้นเป็นหนึ่งหน่วยของหลกัที่ถดัไปทางซ้ายมอื ซึ่งมชีื่อ
ตามล าดบัจากน้อยไปมากว่า หลกัหน่วย หลกัสบิ หลกัรอ้ย หลกัพนั หลกัหมื่น หลกัแสน หลกั
ล้าน26  รูปตัวเลขในสมยัอยุธยาพบใช้ได้ในหลายกรณีเหมือนกันทัง้อักษรไทยอยุธยาแบบ
ธรรมดาและอกัษรไทยยอ่ ไดแ้ก่ 

1. บอกจ านวนและล าดบั ส่วนใหญ่เป็นการบอกจ านวน ศกัราช ชนิดค าประพนัธ ์
ล าดบั ดงันี้ 

1.1 บอกจ านวน ดงัตวัอย่างจากต าราแผนคชลกัษณ์ และจารกึแม่อกัษรขอม 
ขดุปรอท ตามล าดบั ดงัต่อไปนี้ 

 

ตวัอย่าง  
ค าอ่าน ศรรียะ ๘๙ ชา้งด ี

ค าปัจจบุนั ศรยีะ ๘๙ ชา้งด ี
 

ตวัอย่าง  
ค าอ่าน ๏ สญัโญคคะซอ้นกนั ๖๔ ตูว 

ค าปัจจบุนั ๏ สงัโยคซอ้นกนั ๖๔ ตวั 
 
1.2 บอกศกัราช ดงัตวัอย่างจากจารกึแผ่นไมบุ้ษบกธรรมาสน์ วดัมณีชลขณัฑ ์

และนนัโทปนนัทสตูร ตามล าดบั ดงัต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่าง  
ค าอ่าน พุทธศกราช ๒๒๒๕ พวษา 

ค าปัจจบุนั พุทธศกัราช ๒๒๒๕ พระวสัสา 
 
 

                                                           
26 สารานุกรมไทยส าหรบัเยาวชนโดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยู่หวั 

เล่ม 6 (กรุงเทพฯ: โครงการสารานุกรมไทยส าหรบัเยาวชน, 2525), 28. 
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ตวัอย่าง  
ค าอ่าน ๏ จลุสกักะราช ๑๐๙๘ ศก 

ค าปัจจบุนั ๏ จลุศกัราช ๑๐๙๘ ศก 
 
1.3 บอกชนิดค าประพนัธ ์ดงัตวัอยา่งจากเรือ่งตน้ทางฝรัง่เศส ดงัต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่าง  
ค าอ่าน ๚๏๚ ๒๘ ๚๏๛ 

ค าปัจจบุนั ๚๏๚ ๒๘ ๚๏๛ (คอื กาพยส์ุรางคนางค ์28) 
 
1.4 บอกล าดบั พบในหนงัสอืสญัญาไทย-ฝรัง่เศส ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่าง 

 
ค าอ่าน ๓ ขอ่นึง ถาแลกุ มปันหญขีายสนีคา้แก่ 

ลกูคา้ผไูด ๆ ใหไ้ปจ าหนายตางเมอีง 
เสยีหายเปนของกุ มปันหญเีอง แลจ า 
กอบสนีคา้ทงัปวงนัน้ส มเดจพระมหา 
กรษตัราธรีาชเจา้กุรุงศรอี่ยุทธยาผไูหญ่ 
พระราชทานใหท้งัเขา้ออก อยาใหเ้จา้ 
พนกังานเรยีกเอา 

ค าปัจจบุนั ๓. ขอ้หนึ่ง ถา้แลกุมปันหญขีายสนิคา้แก่ 
ลกูคา้ผูใ้ด ๆ ใหไ้ปจ าหน่ายต่างเมอืง 
เสยีหายเป็นของกมุปันหญเีอง แลจงั 
กอบสนิคา้ทัง้ปวงนัน้ สมเดจ็พระมหา 
กษตัราธริาชเจา้กรุงศรอียุธยาผูใ้หญ่ 
พระราชทานใหท้ัง้เขา้ออก อย่าใหเ้จา้ 
พนกังานเรยีกเอา 
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2. บอกความยาว ความสูง และความหนา การใช้ตวัเลขทัง้ 3 แบบน้ี จะเขยีน
ตวัเลขเรยีงกนัในแนวตัง้ โดยในสมยัอยธุยาไมใ่ชเ้ครือ่งหมายปีกกาก ากบัดา้นหลงัตวัเลข  

2.1 การบอกความยาวมตีวัเลขทัง้หมด 4 จ านวน ตวัเลขจ านวนแรกมหีน่วยเป็น  
เส้น มกัอยู่ในระดบัเดยีวกบัขอ้ความ แล้วไล่ลงมาอกี 3 จ านวน เป็นหน่วย วา ศอก และคบื 
ตามล าดบั เช่น   

 
ตวัอย่าง ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 
ยาว ๔ เสน้ (๐ วา ๐ ศอก ๐ คบื) จารกึบุษบกธรรมาสน์ 

 
ยาว ๑๐ เสน้ (๐ วา ๐ ศอก ๐ คบื) จารกึวดัศรโีพธิ ์

 
2.2 การบอกความหนามตีวัเลขทัง้หมด 4 จ านวน เหมอืนการบอกความยาว 

และมหีน่วยเป็น เสน้ วา ศอก และคบื เช่นเดยีวกนั ดงัตวัอย่างต่อไปนี้ 
 

ตวัอย่าง ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 
(๐ เสน้ ๐ วา ๐ ศอก) ๑๘ คบื จารกึบุษบกธรรมาสน์ 

 
2.3 การบอกความสูงมลีกัษณะคลา้ยกบัการบอกความยาวและความหนา แต่มี

ตวัเลขเพยีง 3 จ านวน โดยตวัเลขจ านวนแรกมหีน่วยเป็น ศอก ตวัต่อมาเป็น คบื และตวัสุดทา้ย
เป็น นิ้ว ตามล าดบั เช่น  

 
ตวัอย่าง ค าปัจจบุนั ปรากฏในจารึก 

 
สงู ๔ ศอก (๐ คบื ๐ นิ้ว) ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 
3. ใช้ประกอบกบัเครื่องหมายตีนคร ุเพื่อบอก 

3.1 วนัทางจนัทรคต ิประกอบดว้ยตวัเลข 3 ส่วน ดงันี้  
3.1.1 ส่วนทีอ่ยูปี่กทางซา้ยของเครือ่งหมายตนีคร ุเป็นเลขบอกวนัในสปัดาห ์

ได้แก่ เลข ๑ (วนัอาทติย)์ เลข ๒ (วนัจนัทร)์ เลข ๓ (วนัองัคาร) เลข ๔ (วนัพุธ) เลข ๕ (วนั
พฤหสับด)ี เลข ๖ (วนัศุกร)์ และเลข ๗ (วนัเสาร)์ 
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3.1.2 ส่วนที่อยู่ปีกบนและปีกล่างของเครื่องหมายตนีครุ เป็นเลขบอกวนัที่
ทางจนัทรคต ิโดยหากเลขอยูปี่กบนจะเป็นวนัขา้งขึน้ ส่วนปีกล่างเป็นวนัขา้งแรม 

3.1.3 ส่วนทีอ่ยู่ปีกขวาของเครื่องหมายตนีครุ เป็นเลขบอกเดอืนทางจนัทรคต ิ
ในกรณทีีเ่ป็นเดอืน 8 หลงั จะเขยีนเลข ๘ เรยีงกนัในแนวตัง้ 2 ตวั เพื่อแยกจากเดอืน 8 ครัง้แรก  

ในแบบเรยีนมลูบทบรรพกจิ มโีคลงสีสุ่ภาพอธบิายการใชต้วัเลขประกอบกบั
ตนีครเุพื่อบอกวนัทางจนัทรคตไิว ้ดงันี้27 

  ๏ วางวนันัน้น่าเสน้ โดยหมาย 
เดอืนอยูสุ่ดสายปลาย เปลีย่นใช ้
ขา้งขึน้อยูย่อดสาย  ยืน้อย่าฉงนแฮ 
แรมค ่ากาไดไ้ซ ้  สีน่ี้แบบแผน ๚ะ 

ตวัอยา่งการใชต้วัเลขบอกวนัทางจนัทรคตมิ ีดงันี้ 
 

ตวัอย่าง ค าปัจจบุนั ปรากฏในจารึก 

 วนัองัคาร ขึน้ 1 ค ่า เดอืน 2 จารกึบุษบกธรรมาสน์ 

 วนัอาทติย ์ขึน้ 15 ค ่า เดอืน 8 หลงั นนัโทปนันทสตูร 

 วนัอาทติย ์แรม 8 ค ่า เดอืน 4 จารกึวดัศรโีพธิ ์

 
3.2 ค่าเงิน น ้าหนักทองและส่ิงของ ตวัเลขทีใ่ชแ้สดงจ านวนเหล่านี้มไีดม้ากทีสุ่ด 

6 จ านวน โดยรอบเครื่องหมายตีนครุ เพื่อแสดงค่าตามมาตราแบบไทยโบราณ ดงัแผนผงั
ต่อไปนี้28 

 
 

 
                                                           

27 พระยาศรีสุนทรโวหาร, มูลบทบรรพกิจ วาหนิต์ินิกร อกัษรประโยค สงัโยคพิธาน 
ไวพจน์พิจารณ์ พิศาลการนัต ์(กรงุเทพฯ: ส านกัพมิพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2552), 143. 

28 “ค าอ่านจารึกบนแผ่นปูนขาว อักษรและภาษาไทย สมยัอยุธยา (พระเจ้าบรมโกศ) ,” 
ศิลปากร 13, 2 (กรกฎาคม 2512), 98. 



191 

 

ในมลูบทบรรพกจิ มโีคลงสีสุ่ภาพอธบิายการใชต้วัเลขประกอบเครื่องหมายตนี
ครเุพื่อแสดงค่าต่างๆ ไว ้ดงันี้29 

  ๏ ต าลงึบนเฟ้ืองอยู ่ หนกา น่านา 
บาทใส่บนสลงึตรา  ครทุา้ย 
ไพล่างชัง่บนกา  บนอยูก่ลางนา 
ตนีครตุามครยุา้ย  ยกัใชเ้รอืนเงนิ 

ตวัอยา่งการใชต้วัเลขประกอบเครือ่งหมายตนีครเุพื่อบอกค่าต่างๆ ม ีดงันี้ 
 

ค าในจารึก ค าปัจจบุนั ปรากฏในจารึก 

 
7 ต าลงึ 2 บาท 1 เฟ้ือง 1 สลงึ (เงนิ) จารกึบุษบกธรรมาสน์ 

 
9 ชัง่ 14 ต าลงึ 3 บาท 3 สลงึ (เงนิ) จารกึวดัศรโีพธิ ์

 
2 ชัง่ 2 ต าลงึ 1 บาท 2 สลงึ 
(น ้าหนกัสมดุไทย) 

นนัโทปนันทสตูร 

 
ส่วนเครื่องหมายประกอบการเขียน 

1. ไม้หนัอากาศ (  ั  ) ใชเ้ขยีนแทนสระอะเมือ่มตีวัสะกด และใชป้ระกอบสระอวัเมื่อ
ไมม่ตีวัสะกด พบใชต้ัง้แต่หลกัฐานทีเ่ก่าทีสุ่ด คอื จารกึแผ่นดบีุก วดัมหาธาตุ พ.ศ. 1917 ยกเวน้
สระอวัที่ใชอ้กัษรหนั (–วว) ทัง้หมด นอกจากนี้ ยงัพบการใช้ไมห้นัอากาศร่วมกบัการใชอ้กัษร
หนั ซึง่เป็นอกัขรวธิแีบบเก่าดว้ย ส าหรบัต าแหน่งของไมห้นัอากาศจะอยู่บนตวัสะกดโดยตลอด 
ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ค าในจารึก ค าอ่าน ค าปัจจบุนั 

 อรหด ั อรหตั 

 ดงนัิ ดงันี้ 

 หนนั หนั (เหน็) 

 ทวว ทัว่ 

                                                           
29 พระยาศรีสุนทรโวหาร, มูลบทบรรพกิจ วาหนิต์ินิกร อกัษรประโยค สงัโยคพิธาน 

ไวพจน์พิจารณ์ พิศาลการนัต,์ 142. 
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หลงัจากนัน้กลบัพบการใชอ้กัษรหนัปะปนหรอืใช้ร่วมกบัการใช้ไมห้นัอากาศใน
หลกัฐานบางชิน้ แต่ต าแหน่งของไมห้นัอากาศยงัคงอยูบ่นตวัสะกดเช่นเดมิ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
 ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ทงหัลาย ทัง้หลาย จารกึเจา้เถรศรเีทพ 2 

 พระหสบัด ิ พฤหสับด ี จารกึเจา้เถรศรเีทพ 2 

 วน ั วนั จารกึเจา้เถรศรเีทพ 2 

 วนน วนั จารกึเจา้เถรศรเีทพ 2 

 ปนนจะุ บนัจุ จารกึเจา้เถรศรเีทพ 2 

 จกกรพรรด ิ จกัรพรรด ิ จารกึขนุศรไีชยฯ 

 ทงหัลาย ทัง้หลาย จารกึขนุศรไีชยฯ 

 อนนัิงอนดัยว อนัหน่ึงอนัเดยีว จารกึฐานพระอศิวร 

 สตวัสตีนี สตัวส์ีต่นี จารกึฐานพระอศิวร 

 ทงงน้ิ ทัง้นี้ จารกึฐานพระอศิวร 

 วว ั ววั จารกึฐานพระอศิวร 

 หวว ้ หวั จารกึฐานพระอศิวร 

 
ต่อมาในช่วงกลางพุทธศตวรรษที ่21 จงึพบแต่การใชไ้มห้นัอากาศเท่านัน้ โดย

ต าแหน่งของไมห้นัอากาศยงัอยู่บนตวัสะกด เช่นในจารกึเจา้ธรรมรังส ีพ.ศ. 2057 จารกึวดั 
พระเสดจ็ พ.ศ. 2068 และพระราชสาสน์พระเจา้ทรงธรรม พ.ศ. 2159 ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 นกสัตตฺัระ นกัษตัร จารกึเจา้ธรรมรงัส ี

 นมศกัารไหฺว นมสัการไหว ้ จารกึเจา้ธรรมรงัส ี

 อกษัอร อกัษร พระราชสาสน์ 
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ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ทงปัวง ทัง้ปวง พระราชสาสน์ 

 หนงสัอี หนงัสอื พระราชสาสน์ 

 พระพุทเจาอยหูว ั พระพุทธเจา้อยูห่วั พระราชสาสน์ 

 
ในช่วงครึง่หลงัของพุทธศตวรรษที ่22 เริม่มกีารเขยีนไมห้นัอากาศบนพยญัชนะ

ตน้ แต่ไมห้นัอากาศทีใ่ชป้ระกอบสระอวัยงัคงเขยีนบน ว เช่นในหนังสอืออกพระจอมเมอืง พ.ศ. 
2164 ทัง้ 2 ฉบบั ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ค าในจารึก ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏในจารึก 

 จงักอบ จงักอบ หนงัสอืออกพระจอมเมอืง 1 

 ฝารงั ฝรัง่ หนงัสอืออกพระจอมเมอืง 1 

 หวเัมอิง หวัเมอืง หนงัสอืออกพระจอมเมอืง 1 

 

ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 ไปจนสิ้นสุดสมยัอยุธยา เริม่กลบัมาพบการใช้
อกัษรหนัปะปนหรอืใชร้ว่มกบัการใชไ้มห้นัอากาศในหลกัฐานหลายชิน้ ทัง้อกัษรไทยอยุธยาแบบ
ธรรมดาและอกัษรไทยย่อ ซึง่ในระยะแรกพบทัง้ค าทีส่ะกดดว้ยแม่กงและแม่กน แต่ราวครึง่หลงั
ของพุทธศตวรรษที ่23 เป็นต้นไป พบเฉพาะแม่กงเท่านัน้ ความนิยมใชอ้กัษรหนัในการเขยีน
แม่กงนี้สบืเนื่องลงมาถึงสมยัรตันโกสนิทร์ด้วย ดงัปรากฏในจนิดามณี ฉบบัหมอบรดัเล ว่า 
“อกัษร 2 ตวั คอื ง ร ใชเ้ปนหนัอากาศได้เช่นนี้ ทงั ทงง สนั สรร บนั บรร สวนัค ์สวรรค ์พนั 
พรร กมั กรรม”30 

ส่วนต าแหน่งของไม้หนัอากาศที่ใช้ประกอบสระอวัย้ายมาอยู่บนพยญัชนะต้น
เช่นเดียวกับกรณีใช้แทนสระอะเมื่อมีตัวสะกดแล้ว  อย่างไรก็ดี ในเอกสารลายมือหวัดของ
เจา้พระยาศรธีรรมราช (โกษาปาน) ได้แก่ จดหมายฉบบัที ่3 และจดหมายฉบบัที่ 4 มกัเขยีน 
ไมห้นัอากาศบนตวัสะกด ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
 

                                                           
30 D. B. Bradley, จินดามณี ฉบบัหมอบรดัเล (พมิพค์รัง้ที ่4, กรุงเทพฯ: โฆษติ, 2549), 46. 
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ตวัอยา่งการใชก้บัอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา มดีงันี้ 
 

ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ปักฃ ี ปักข ี(ปักษ)ี ตน้ทางฝรัง่เศส 

 ดงง่นี้ ดงันี้ ตน้ทางฝรัง่เศส 

 ฝรงง ฝรัง่ ตน้ทางฝรัง่เศส 

 รบัพรทาน รบัประทาน บนัทกึโกษาปาน 

 เสวตรพตัร เศวตพสัตร ์ จารกึชะลอพระพุทธไสยาสน์ 2 

 อนัดราย อนัตราย จารกึชะลอพระพุทธไสยาสน์ 2 

 สงงหาร สงัหาร จารกึชะลอพระพุทธไสยาสน์ 2 

 นิรนัดร นิรนัดร จารกึวดัพระคนัธกุฎ ี

 สทัธา ศรทัธา จารกึวดัพระคนัธกุฎ ี

 สงังสอน สัง่สอน จารกึวดัพระคนัธกุฎ ี

 ตงง่พระไทย ตัง้พระทยั จารกึวดัพระคนัธกุฎ ี

 

ตวัอยา่งการใชก้บัอกัษรไทยยอ่ มดีงันี้ 
 

ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ศรทัธา ศรทัธา จารกึวดัจฬุามณี 

 อษัฐบรขิาร อฐับรขิาร จารกึวดัจฬุามณี 

 อนัดบันนนั อนัดบันัน้ จารกึวดัจฬุามณี 

 ขณ่นน้น ขณะนัน้ จารกึวดัจฬุามณี 

 จงัหวดัด ิ จงัหวดั สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 
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ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 บหลดั ปลดั สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

 กรษตัร กษตัรยิ ์ นนัโทปนันทสตูร 

 ดัง่ฤๅ ดงัฤๅ นนัโทปนันทสตูร 

 อญัเชอญ อญัเชญิ นนัโทปนันทสตูร 

 บงงควร บงัควร นนัโทปนันทสตูร 

 ละมง่ง ละมัง่ นนัโทปนันทสตูร 

 

ตวัอยา่งการใชใ้นเอกสารลายมอืหวดัของเจา้พระยาศรธีรรมราช มดีงันี้ 
 

ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ฉ่นนั ฉะนัน้ จดหมายฉบบัที ่3 

 ส่มกสัมาน สมคัรสมาน จดหมายฉบบัที ่3 

 ตงง้ ตัง้ จดหมายฉบบัที ่3 

 ฝรงเัสด ฝรัง่เศส จดหมายฉบบัที ่4 

 ทรพยั ทรพัย ์ จดหมายฉบบัที ่4 

 ตง้งปอม ตัง้ป้อม จดหมายฉบบัที ่4 

 

2. ทณัฑฆาต (  ั  ) ในปัจจุบนัใช้เขยีนบนพยญัชนะที่ไม่ต้องการออกเสยีง เช่น 
คมัภรี ์(ค า - พ)ี ปรางค ์(ปรฺาง)31 แต่ในสมยัอยธุยามหีลกัการใชท้ีต่่างไปบา้ง ดงันี้ 

 

 

                                                           
31 กาญจนา นาคสกุล และคณะ, บรรทดัฐานภาษาไทย เล่ม 1: ระบบเสียง อกัษรไทย การ

อ่านค าและการเขียนสะกดค า, 114. 
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2.1 ก ากบับนพยญัชนะทีไ่ม่ต้องการใหอ้อกเสยีงเพิ่มอกีพยางคห์นึ่ง หรอือกีนัย
หนึ่งคอืการใช้ก ากบัตวัสะกด ดงัค าอธบิายในจนิดามณี ฉบบัพระเจ้าบรมโกศ ว่า ไม้ทณัฑฆาต  
“ใส่ฆ่าอกัษรหลงหมใีห้ออกชื่อหย่าง ดุจ์จะ ให้อ่านเป็นค าเดยีวว่า ดุจ์นัน้ดุจ์นี้ จงึชอบแล ”32  
ส่วนใหญ่ใชก้บั จ และ ญ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 โดยเสดจ็ ์ โดยเสดจ็ ค าฉนัทส์รรเสรญิฯ 

 แกว้เพชฺญรก์าญจน แกว้เพชรกาญจน์ ค าฉนัทส์รรเสรญิฯ 

 สมเดจ็ ์ สมเดจ็ นนัโทปนันทสตูร 

 บ าเพญ็์ บ าเพญ็ นนัโทปนันทสตูร 

 

2.2 ก ากบัตวัสะกดในค ายมืภาษาบาล ี– สนัสกฤต เนื่องจากทณัฑฆาตใชก้ ากบั
พยญัชนะที่ไม่ต้องการให้ออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งพยางค์ ท าให้เครื่องหมายชนิดนี้ ใช้ก ากับ
ตวัสะกดในค ายมืภาษาบาลี – สนัสกฤต ได้อีกหน้าที่หนึ่งด้วย ซึ่งในกาลต่อมาหน้าที่นี้ของ 
ทณัฑฆาตจะแทนทีด่ว้ยเครือ่งหมายยามกัการและพนิทุตามล าดบั ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 มฤจฉ์า มฤจฉา (มจิฉา) นนัโทปนันทสตูร 

 โลกุดด์รธรรม โลกุตตรธรรม นนัโทปนันทสตูร 

 วสัส์นัตะกาล วสนัตกาล นนัโทปนันทสตูร 

 

 
 

                                                           
32 จินดามณี ฉบบัความแปลก ฉบบัพระเจ้าบรมโกศ ฉบบัจุลศกัราช 1144 (กรุงเทพฯ: 

กรมศลิปากร, 2558), 138. 
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2.3 ก ากบัพยญัชนะทีไ่มต่อ้งการออกเสยีง เป็นหน้าทีเ่ดยีวกบัในปัจจุบนั แต่กย็งั
อยูใ่นหลกัการใหญ่ของการใชท้ณัฑฆาต คอื ใชก้ ากบัพยญัชนะทีไ่ม่ต้องการใหอ้อกเสยีงเพิม่อกี
หนึ่งพยางค ์ในสมยัอยธุยาพบเพยีงค าเดยีว คอื 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 สวรรค ์ สวรรค ์ ค าฉนัทส์รรเสรญิฯ 

 

3. ไม้ไต่คู้ (   ั  ) ในปัจจุบนัใชใ้น 2 กรณี คอื ใช้กบัค าว่า ก็ และค าที่ประสมสระเอะ 
สระแอะ และสระเอาะ เมื่อมตีวัสะกด33 แต่ในสมยัอยุธยามหีลกัการใช้กว้างๆ ว่า ใช้ก ากบัค าที่
ต้องการให้อ่านเสยีงสัน้เข้า ดงัค าอธิบายในจนิดามณี ฉบบัพระเจ้าบรมโกศ ว่า ไม้ไต่คู้ “ไช้
ประจ าอกัษรไทยใหอ่้านเสยีงสัน้เขา้แต่กึง่ค า”34 ซึง่ส่วนใหญ่เป็นค าว่า ก ็และค าทีป่ระสมสระเอะ 
ทีม่ตีวัสะกด ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 เตม็ เตม็ ค าฉนัทส์รรเสรญิฯ 

 เสดจ็ ์ เสดจ็ ค าฉนัทส์รรเสรญิฯ 

 กด็ ี กด็ ี ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 ขา็งลาง ขา้งล่าง ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 ก ็ ก ็ นนัโทปนันทสตูร 

 เผดจ็ ์ เผดจ็ นนัโทปนันทสตูร 

 เรว็พลนั เรว็พลนั นนัโทปนันทสตูร 

 เหลก็ เหลก็ นนัโทปนันทสตูร 

 

                                                           
33 กาญจนา นาคสกุล และคณะ, บรรทดัฐานภาษาไทย เลม่ 1: ระบบเสียง อกัษรไทย การ

อ่านค าและการเขียนสะกดค า,124. 
34 เรื่องเดยีวกนั, 137. 
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4. ไม้ยมก ( ๆ ) ใชว้างหลงัค าหรอืขอ้ความทีต่้องการใหอ่้านซ ้า35 รปูอกัษรใชรู้ป
เดยีวกบัเลข ๒ มาเกอืบตลอด จนกระทัง่ในระยะสุดทา้ยของทัง้อกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา
และอกัษรไทยยอ่ รปูไมย้มกไดพ้ฒันาแยกจากรูปเลข ๒ โดยเลข ๒ ไดเ้ปลีย่นไปลากหางขึน้ไป
ทางซา้ยอยา่งปัจจุบนันี้ แต่ไมย้มกยงัคงลากหางลง ซึง่กย็งัใชร้ปูนี้มาจนปัจจุบนัเช่นกนั  การใช้
ไมย้มกในสมยัอยธุยาไมม่หีลกัเกณฑแ์น่นอนอยา่งในปัจจบุนั ท าใหค้ าหรอืขอ้ความทีซ่ ้าอาจเป็น
ค าเดยีวกนัหรอืเป็นอกีค าที่เขยีนด้วยรูปเดยีวกนั เช่น ปา สามารถเป็นได้ทัง้ค าว่า ปา และ ป่า 
ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้   

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ย ี๑๐ วน ัๆ นิแล ยีส่บิวนั วนัน้ีแล จารกึวดัส่องคบ 3 

 เปรยีวๆ หวา้นๆ เปรีย้วๆ หวานๆ บนัทกึโกษาปาน 

 
หาครา้วๆ แล 

หาคน 
หา้คราว คราว
แล36หา้คน 

บนัทกึโกษาปาน 

 ปรเทศนาๆ ประเทศนานา จดหมายฉบบัที ่3 

 ทศินัน้ๆ ทศินัน้ๆ จารกึวดัพระคนัธกุฎ ี

 ปาๆ เลไลย ป่าปาเลไลยก์ จารกึภาพจติรกรรม 

 
เกอดเอาอาดมา 

ๆ เลา้โสด 
เกดิเอาอาตมา 
มาเล่าโสด 

สุปรตีธิรรมราช 

 แพรว้ๆ ภษูาการ แพรว้ๆ ภษูาการ สุปรตีธิรรมราช 

 

5. ฝนทอง (ััั ั) พบทัง้ในอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาและอกัษรไทยย่อเฉพาะ
ระยะแรก ไม่พบใช้ในระยะที่สองเลย เครื่องหมายฝนทองถอืเป็นเครื่องหมายสารพดัประโยชน์ 
ใชไ้ดใ้นหลายลกัษณะ ดงันี้  

 
 

                                                           
35 เรื่องเดยีวกนั, 135. 
36 คราวแล = คราวละ 
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5.1 ก ากบัพยญัชนะใหอ้อกเสยีงสระอะ เป็นหน้าทีห่ลกัของเครื่องหมายชนิดนี้ 
ตวัอยา่งเช่น 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 จ ่ จะ จารกึฐานพระอศิวร 

 อยทุ่ยา อยธุยา พระราชสาสน์ 

 ฉ่ลกั ฉลกั (สลกั) จารกึบุษบกธรรมาสน์ 

 ป่ตู ประตู บนัทกึโกษาปาน 

 ขณ่ ขณะ จารกึวดัจฬุามณี 

 ดนีผ่สวี ดนิประสวิ สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

 ช่ณะ ชนะ จดหมายฉบบัที ่1 

 

5.2 ก ากบัพยญัชนะที่มเีสยีงสระออประสม เป็นหน้าที่หลกัอกีหน้าที่หนึ่ง ใช้
เหมอืนก ากบัใหอ้อกเสยีงอะ แต่ใชก้บัพยญัชนะทีม่เีสยีงออ เช่น 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 บ่มใิด บ่มไิด ้ พระราชสาสน์ 

 บ่พตีร บพติร ไตรภมูพิระมาลยั 

 บ่มขีาด่ บ่มขิาด ปมูราชธรรม 

 
 
 
 
 
 
 



200 

 

5.3 ก ากับตัวสะกดที่ไม่ต้องการให้ออกเสียงสระอะเพิ่ม ท าหน้าที่เหมือน
เครือ่งหมายทณัฑฆาต ก่อนทีจ่ะเกดิรปูเครือ่งหมายดงักล่าวในช่วงปลายสมยัอยุธยา ดงัตวัอย่าง
ต่อไปนี้ 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ส เดจ่ สมเดจ็ จารกึวดัพระเสดจ็ 

 ปรโยซน่ ประโยชน์ พระราชสาสน์ 

 ส เดจ่ สมเดจ็ พระราชสาสน์ 

 กุรงุไทย่ กรงุไทย จดหมายฉบบัที ่3 

 ส มควร่ สมควร จดหมายฉบบัที ่3 

 ทณ่บุรยี ธนบุร ี จดหมายฉบบัที ่4 

 ความทุกข่ ความทุกข ์ รวมพระสตูร 

 พร มโ่ลกย่ พรหมโลก รวมพระสตูร 

 คุรทุธ่ ครฑุ รวมพระสตูร 

 ส่วรรค่ สวรรค ์ ปมูราชธรรม 

 อศจัรรย่ อศัจรรย ์ ปมูราชธรรม 

 สกัราช่ ศกัราช จารกึวดัมหาธาตุ 

 ทรพั่ ทรพัย ์ จารกึวดัมหาธาตุ 
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5.4 ก ากบัพยางคท์ีอ่อกเสยีงสระโอะเมือ่มตีวัสะกด เป็นหน้าที่หลกัอกีหน้าทีห่นึ่ง
ของฝนทอง แต่เริม่ใชน้้อยลงเมือ่มเีครือ่งหมายฟันหนูเกดิขึน้ เช่น 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ก่ดหมาย กฎหมาย พระราชสาสน์ 

 ส่นท่นา สนทนา บนัทกึโกษาปาน 

 กจก่ กระจก จารกึบุษบกธรรมาสน์ 

 พรม่ พรหม ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 ล่ง ลง จารกึวดัจฬุามณี 

 มลี่งกนั มลิงกนั สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

 

5.5 ก ากบัค าใหอ้อกเสยีงสัน้ลง ท าหน้าทีเ่หมอืนไมไ้ต่คู ้ก่อนทีจ่ะมเีครือ่งหมาย
ดงักล่าวเกดิขึน้ในช่วงปลายสมยัอยธุยา เช่น 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ก่ด ี กด็ ี พระราชสาสน์ 

 เหล่ก เหลก็ จดหมายฉบบัที ่4 

 เสด่จ เสดจ็ ปมูราชธรรม 

 เรว่ เรว็ ปมูราชธรรม 

 ก่ ก ็ จารกึภาควชิาโบราณคด ี2 

 ก่จ ่ กจ็ะ สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 
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5.6 ประกอบสระออและสระเออเมื่อไม่มตีวัสะกด พบใชต้ัง้แต่ในจารกึแผ่นดบีุก 
วดัมหาธาตุ พ.ศ. 1917 แต่หลงัจากนัน้ไม่พบการใช ้จนกระทัง่พุทธศตวรรษที ่22 จงึพบอกีครัง้
ในพระราชสาส์นพระเจ้าทรงธรรม ต่อเมื่อมเีครื่องหมายฟันหนูใช้แล้ว จงึพบใช้เครื่องหมาย 
ฟันหนูมากกว่า ตวัอยา่งการใชเ้ครือ่งหมายฝนทองประกอบสระออและสระเออ เช่น 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ขอ่ ขอ จารกึแผ่นดบีุก 

 ภ่อใจ ้ พอใจ รวมพระสตูร 

 บ่อรสีุธ ิ บรสิุทธิ ์ ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 เสมอ่ เสมอ ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 มภี่อ มพิอ สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

 
5.7 ประกอบสระ ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ ในหลกัฐานบางค าใส่เครื่องหมายฝนทองก ากบั 

เมื่อเขยีนสระเหล่านี้ โดยต าแหน่งการเขยีนอาจเยือ้งไปอยู่บนพยญัชนะต้นในบางครัง้ อย่างไรก็
ตาม การใช้ในลักษณะนี้ไม่นิยมเท่าเครื่องหมายฟันหนู อาจเนื่องด้วยตามหลกัแล้วต้องใช้
เครือ่งหมายฟันหนู แต่เขยีนฝนทองปะปนบา้ง เช่น 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ประพ่ฤๅทธ ิ ประพฤต ิ รวมพระสตูร 

 พฤทธบิาด พฤฒบิาศ ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 

6. ฟันหนู (  ̎  ) พบทัง้ในอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาและอกัษรไทยย่อเฉพาะ
ระยะแรก ไม่พบใช้ในระยะที่สองเลย เช่นเดียวกับเครื่องหมายฝนทอง เครื่องหมายฟันหนู
สามารถใชไ้ดห้ลายหน้าที ่ดงันี้ 
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6.1 ก ากบัพยางคท์ีอ่อกเสยีงสระโอะ เป็นหน้าทีห่ลกัทีร่ปูเครื่องหมายนี้ถูกสรา้ง
ขึน้มา สนันิษฐานว่าสรา้งขึน้มาใชแ้ทนเครื่องหมายฝนทองในหน้าที่นี้ แต่มกัใชป้นกนัทัง้สองรปู 
ตวัอยา่งการใชเ้ครือ่งหมายฟันหนูก ากบัพยางคท์ีอ่อกเสยีงสระโอะมดีงันี้ 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ส ̎ก ศก จารกึระฆงั วดัเชงิท่า 

 สพั่ท ̎น สปัทน บนัทกึโกษาปาน 

 น̎กสพ ั นกสบั จดหมายฉบบัที ่4 

 ทร̎งพระโกรธ่ ทรงพระโกรธ ปมูราชธรรม 

 
6.2 ประกอบสระ ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ ในบางค าใส่เครือ่งหมายฟันหนูก ากบัเมื่อเขยีนสระ

เหล่านี้ ทัง้เมือ่ท าหน้าทีเ่ป็นพยญัชนะตน้และสระ โดยต าแหน่งอาจเยือ้งไปขา้งหน้าหรอืขา้งหลงั
บา้งกไ็ด ้เช่น 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ฤ ̎ๅอ รือ้ พระพุทธเยสู 

 ปรพ ̎ฤๅท ประพฤต ิ รวมพระสตูร 

 ระฤ ̎ก ระลกึ รวมพระสตูร 

 ฦ ̎ก ลกึ ไตรภมูพิระมาลยั 

 ค ̎ฦๅ คอื ไตรภมูพิระมาลยั 

 ฦ ̎ๅ ลอื ปมูราชธรรม 
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6.3 ประกอบสระออและเออ ทีไ่มม่ตีวัสะกด แต่เดมิใชเ้ครื่องหมายฝนทอง แต่เมื่อ
มเีครื่องหมายฟันหนูจงึใช้แทนเครื่องหมายฝนทอง แต่กย็งัมใีชฝ้นทองปะปนดว้ย ตวัอย่างการ
ใชเ้ครือ่งหมายฟันหนูประกอบการเขยีนสระออและสระเออ เช่น 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ก ̎อ ก่อ บนัทกึโกษาปาน 

 ภ̎อ พอ บนัทกึโกษาปาน 

 เสม̎อ เสมอ บนัทกึโกษาปาน 

 องัย̎อ องัยอ พระพุทธเยสู 

 เยสกูฤๅศต̎อ เยซคูรสิต์ พระพุทธเยสู 

 ฅ̎อ คอ ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 ข̎อ ขอ จารกึภาควชิาโบราณคด ี2 

 ฃ ̎อ ขอ จดหมายฉบบัที ่1 

 
7. นิคหิต (  ั  ) ในปัจจุบนัใชเ้ขยีนภาษาบาล ี– สนัสกฤตเท่านัน้ โดยแทนเสยีง ง 

สะกด ในภาษาบาล ีและเสยีง ม สะกด ในภาษาสนัสกฤต37 แต่ในสมยัอยุธยาไม่จ าเป็นต้องเป็น
ค าในภาษาดงักล่าว ในระยะแรกจะใช้กับค าที่สนันิษฐานว่ามเีสียงสระโอะและมตีวัสะกดใน
มาตราแมก่มในสมยันัน้ โดยส่วนใหญ่ไมต่อ้งม ีม ตามหลงั เช่น  

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ก เนอด ก าเนิด จารกึแผ่นดบีุก 

 ช บุนย ชมบุญ จารกึแผ่นดบีุก 

 พน  พนม จารกึขนุศรไีชยฯ 

 บร ม บรม จารกึขนุศรไีชยฯ 

                                                           
37 กาญจนา นาคสกุล และคณะ, บรรทดัฐานภาษาไทย เล่ม 1: ระบบเสียง อกัษรไทย การ

อ่านค าและการเขียนสะกดค า,111. 
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ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ค แหง ค าแหง จารกึขนุศรไีชยฯ 

 ส เดจ สมเดจ็ จารกึฐานพระอศิวร 

 ส เดจ่ สมเดจ็ จารกึวดัพระเสดจ็ 

 ส เดจ่ สมเดจ็ พระราชสาสน์ 

 
จากนัน้ในราวครึง่หลงัของพุทธศตวรรษที ่22 ถงึต้นพุทธศตวรรษที ่23 พบว่า

เริม่มกีารเขยีน ม ตามหลงันิคหติดว้ยเสมอ และเริม่พบใชก้บัค าทีป่ระสมสระอื่นนอกจากสระโอะ 
เช่น  

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 กร มการย กรมการ หนงัสอืออกพระจอมเมอืง 1 

 แร ม แรม หนงัสอืออกพระจอมเมอืง 1 

 ล ม ลม ตน้ทางฝรัง่เศส 

 ช ม ชม จารกึวดัจฬุามณี 

 บร ม บรม จารกึวดัจฬุามณี 

 ส มเดจ สมเดจ็ จารกึวดัจฬุามณี 

 
ต่อมาในระยะสุดทา้ย ตัง้แต่ราวตน้พุทธศตวรรษที ่23 พบว่า ลกัษณะการใชเ้ดมิ

ยงัคงอยู่ แต่พบใช้ประกอบกบัสระอื่นมากขึน้ โดยเฉพาะสระอุ รวมทัง้สามารถใช้แทนหรอืใช้
รว่มกบัตวัสะกดในมาตราอื่นไดม้ากขึน้ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้   

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 มุ สรู มงุสรู จดหมายฉบบัที ่3 

 บ ารุ ง บ ารงุ จดหมายฉบบัที ่3 
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ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 บงัค ม บงัคม จดหมายฉบบัที ่3 

 รบ่พุ ง รบพุ่ง จดหมายฉบบัที ่4 

 ท านุ ก ท านุก จดหมายฉบบัที ่4 

 กร มการ่ กรมการ จดหมายฉบบัที ่4 

 สุฃุ  สุขมุ รวมพระสตูร 

 ค ชาธาร คชาธาร ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 บุคค ล บุคคล จารกึภาควชิาภาษาตะวนัออก 

 ส งใสย สงสยั จารกึภาควชิาภาษาตะวนัออก 

 กร มการ กรมการ สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

 ส มควร สมควร สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

 กุ มปันหญ ี กุมปันหญ ี สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

 ช ม ชม จดหมายฉบบัที ่1 

 ส มภาร สมภาร จดหมายฉบบัที ่1 

 จงกร ม จงกรม นนัโทปนันทสตูร 

 ชสีร มณะ ชสีมณะ นนัโทปนันทสตูร 

 ส เภาแกว้ ส าเภาแกว้ นนัโทปนันทสตูร 

 
8. ไปยาลน้อย ( ฯ ) ใชเ้ขยีนไว้ขา้งหลงัค าที่รูก้นัโดยทัว่ไป หรอืรูก้นัในระหว่าง 

ผูพู้ดกบัผู้ฟัง แต่ละส่วนหลงัไว้ เหลอืแต่ส่วนหน้าของค าไว้พอเป็นที่เขา้ใจเวลาอ่าน38 พบใน 
จารกึวดัศรโีพธิ ์พ.ศ. 2298 คอืค าว่า “โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม” เขยีนเป็น “โปรดเกล้าฯ”  
ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
                                                           

38 เรื่องเดยีวกนั, 136. 
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ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 โปรดเกล้าฯ โปรดเกลา้ฯ จารกึวดัศรโีพธิ ์

 
นอกจากนี้ ยงัพบใชไ้ปยาลวางน้อยเขยีนย่อค าว่า “ขา้พเจา้” โดยวางไวท้ัง้ดา้นหน้า

และหลงัค าว่า “ขา้” เป็น “ฯฃ้าฯ” เหมอืนการเขยีนย่อค าว่า “พณหวัเจ้าท่าน” หรอื “พณท่าน” 
เป็น “ฯพณฯ” และการเขยีนเครื่องหมายไปยาลใหญ่ (ฯลฯ)  ทัง้นี้ ในปัจจุบนัเขยีนย่อค าว่า 
ขา้พเจา้ โดยเขยีนไปยาลน้อยขา้งหลงัเท่านัน้ ตวัอยา่งการใชใ้นค าว่า ขา้พเจา้ มดีงันี้  

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ฯฃา้ฯ ฯขา้ฯ บนัทกึโกษาปาน 

 
9. ตีนคร ุรปูเหมอืนเครื่องหมายบวก ( + ) ขนาดใหญ่ ในสมยัโบราณเรยีกว่า ตนีกา 

ใชร้ว่มกบัรปูตวัเลข เพื่อบอกวนัทางจนัทรคต ิและบอกค่าเงนิ น ้าหนกัทองและสิง่ของ ดงัไดก้ล่าว
ไปแลว้ในส่วนตวัเลข (ดหูน้า 190-191) 

 
10. ปีกกา ลกัษณะเป็นเสน้แนวตัง้ตรงๆ ( | ) หรอือาจเขยีนปลายบนและล่างงอเขา้

หาขอ้ความ มมีุมแหลมทีก่ลางเสน้อย่างปัจจุบนักไ็ด ้( } ) ใชว้างหลงัค าหรอืขอ้ความทีอ่ยูค่นละ
บรรทดั เพื่อแสดงว่า 

10.1 เป็นขอ้ความทีต่่อเนื่องกนั เช่น 
 

ตวัอย่าง ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 
ชื่อทพัลกู งาใหญ่กว่าตวั รา้ย ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 
ชื่อระแหกชพี ครึง่งาแตกน่าคลอน 
งาแตกดงัปากงตูลอดปลาย 
งุม้งอนรา้ย หลุดถอนยงัขา้งเดยีว 

ต าราแผนคชลกัษณ์ 
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10.2 เป็นค าหรอืขอ้ความประเภทเดยีวกนั เช่น ชื่อคน เป็นต้น ให้อ่านค าหรอื
ขอ้ความทีปี่กกาก ากบันัน้ทลีะชื่อ เช่นตวัอยา่งจากนนัโทปนนัทสตูร ดงัต่อไปนี้ 

 

ตวัอย่าง 

 
ค าปัจจบุนั ๏ ขา้พระพุทธเจา้ นายสงั นายสา ชุบพระบาล ี||๏|| ๛ 

๏ ขา้พระพุทธเจา้นายทองชุบเนื้อความ ||๏|| ๛ 
 
10.3 เป็นค าหรอืขอ้ความประเภทเดยีวกนั ซึง่ท าหน้าทีข่ยายค าดา้นหน้า เช่น  

ชื่อวนั ชื่อเดอืน ชื่อคน เป็นตน้ วธิอ่ีานใหอ่้านค าทีอ่ยูด่า้นหน้าตามดว้ยค าหรอืขอ้ความทีม่ปีีกกา
ก ากบัทลีะบรรทดั เช่นตวัอยา่งในต าราชแผนคชลกัษณ์ ดงันี้  

 
ตวัอย่าง ค าปัจจบุนั 

 
   เดอืน ๕ เดอืน ๖ ให ้ เรยีงวนั 
เดอืนถดันัน้ขาดขัน้ หนึ่งไว ้
เดอืน ๗ เดอืน ๘ นัน้ เรยีงเรือ่ง วนันา 
สีบ่ทแลว้จึง่ให ้  ลดน้อยถอยลง 

 
บางครัง้เมือ่มฉีนัทลกัษณ์ของค าประพนัธป์ระเภทรอ้ยกรองบงัคบั กต็้องเปลีย่น

วธิกีารอ่าน โดยอ่านค าหน้าครัง้เดยีว แลว้ตามดว้ยค าหรอืขอ้ความทีม่ปีีกกาก ากบัทัง้หมด เช่น
ตวัอยา่งในต าราแผนคชลกัษณ์ ดงัต่อไปนี้ 

 
ตวัอย่าง ค าปัจจบุนั 

 
   เดอืน ๕ ๑๐ ๓ ๖ รู ้ รว่มวนั 
เดอืน ๑๑ ๔ คู่นัน้ รว่มเขา้ 
เดอืน ๗ ๒ ดุจกนั ๘ ๑ ถดัวาร 
วนัรว่ม ๒ กบั ๙  นบันัน้เวยีนไป 
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10.4 เป็นค าหรอืข้อความประเภทเดียวกนั ซึ่งขยายค าหรอืข้อความที่อยู่ 
ขา้งหลงัปีกกา วธิอ่ีานให้อ่านค าหรอืขอ้ความที่มปีีกกาก ากบัต่อด้วยค าหรอืขอ้ความที่อยู่ขา้ง
หลงัปีกกาทลีะบรรทดั เช่นตวัอยา่งในต าราแผนคชลกัษณ์ ดงัต่อไปนี้ 

 
ตวัอย่าง ค าปัจจบุนั 

 งวงออก ๒ นิ้ว ๔ นิ้ว 

 

11. ร เรผะ ใชเ้ขยีนแทน รฺ วางไว้บนตวัสะกดที่ตามหลงั ร ตามศพัท์เดมิในภาษา
สนัสกฤต พบใชก้บัอกัษรไทยยอ่ในสุปรตีธิรรมราชชาดกเท่านัน้ เช่น 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ปรารฺถนา ปรารถนา สุปรตีธิรรมราช 

 ภวูนารฺถ ภวูนาถ สุปรตีธิรรมราช 

 

12. เครื่องหมายขึ้นต้นข้อความ ใชเ้ขยีนเมื่อเริม่ต้นขอ้ความแรกสุด หรอืเพื่อแสดง
ว่าเป็นขอ้ความใหม่ หรอืเป็นคนละบท คนละตอน คนละส่วนกบัขอ้ความก่อน มกัใชเ้ครื่องหมาย
ฟองมนั ( ๏ ) เช่น  

 
(ค าฉนัทส์รรเสรญิพระเกยีรตสิมเดจ็พระพุทธเจา้หลวงปราสาททอง) 
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(จดหมายฉบบัที ่3) 

 

 
(นนัโทปนันทสตูร) 

 
หรอืใชเ้ครือ่งหมายองัคัน่คู่ ( ๚ ) เช่น  

 
(จดหมายฉบบัที ่1) 
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หรอืใชเ้ครือ่งหมายหลายชนิดประกอบกนั เช่น องัคัน่คู่ฟองมนัองัคัน่คู่ ( ๚๏๚ ) 
ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
(จารกึวดัเทพจนัทร)์ 

 
13. เครื่องหมายคัน่ข้อความ เป็นเครือ่งหมายวรรคตอนแบบโบราณ ใชเ้พื่อคัน่

ขอ้ความทีเ่ขยีนต่อเนื่องกนั แต่ตอ้งการแยกใหท้ราบชดัว่าเป็นคนละประโยคหรอืคนละส่วนกนั 
พบใชน้้อย มกัใชเ้ครือ่งหมายองัคัน่เดีย่ว ( ฯ หรอื | ) ดงัตวัอยา่งในจารกึเจา้เถรคริมิานนท ์2 
ต่อไปนี้ 

 

 
ค าจารึก: วนนพระหสบัด ิ| จงิเจาเถรสฺรเิทพคริมิานนปสูงิหน 

ค าปัจจบุนั: วนัพระหสับด ี(พฤหสับด)ี | จิง่เจา้เถรศรเีทพคริมิานนท ์ปู่ สงิหล 
 

14. เครื่องหมายจบข้อความ เป็นเครือ่งหมายวรรคตอนแบบโบราณ ใชเ้ขยีนตอน
ทา้ยสุดเมือ่จบความหรอืจบประโยคแลว้ มกัใชเ้ครือ่งหมายโคมตูร ( ๛ ) เช่น 

 

 
(บนัทกึโกษาปาน) 
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(จารกึวดัส่องคบ 3) 

 

 
(จารกึแมอ่กัษรขอมขดุปรอท) 

 
หรอืใช้เครื่องหมายโคมูตรประกอบกับเครื่องหมายวรรคตอนโบราณอื่นๆ เช่น  

ฟองมนั ( ๏ ) และองัคัน่คู่ ( ๚ หรอื || ) ก็ได้ เช่น องัคัน่คู่สระอะโคมตูร ( ๚ะ๛ ) ในค าฉันท์
สรรเสรญิพระเกยีรตสิมเดจ็พระพุทธเจา้หลวงปราสาททอง และองัคัน่คู่ฟองมนัองัคัน่คู่โคมูตร  
( ||๏|| ๛ ) ในนนัโทปนนัทสตูร ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 

 
(ค าฉนัทส์รรเสรญิพระเกยีรตสิมเดจ็พระพุทธเจา้หลวงปราสาททอง) 

 

 
(นนัโทปนันทสตูร) 
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15. ละสุด มรีปูเป็นสระอะ ซึง่อาจเขยีนรปูเหมอืนปัจจุบนั ( ะ ) หรอืเป็นจุด 2 จุด 
เรยีงกนัในแนวตัง้กไ็ด ้( : ) ใชเ้ตมิทา้ยบรรทดัซึง่เหลอืทีว่่าง เพื่อใหดู้สวยงามเท่ากนัโดยตลอด
ทัง้หน้า เช่นในตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 

 
(ต าราแผนคชลกัษณ์) 

 

 
(ค าฉนัทส์รรเสรญิพระเกยีรตสิมเดจ็พระพุทธเจา้หลวงปราสาททอง) 

 
อกัขรวิธีพิเศษ  

อกัขรวธิพีเิศษ คอื วธิีการเขยีนที่ต่างไปจากปรกติ อาจโดยรูป วธิกีารประสมค า 
หรอืการแก้ไขขอ้ผดิพลาดในการเขยีน  ทัง้นี้ เพื่อให้การเขยีนง่ายและสะดวกขึน้ พบตวัอย่าง
การใชเ้ฉพาะกบัอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา โดยเฉพาะลายมอืหวดัหรอืหวดัแกมบรรจง ซึ่ง
ในส่วนของอกัขรวธิพีเิศษทีเ่กดิจากการเขยีนเชื่อมหรอืลากส่วนต่างๆ ต่อเนื่องกนันัน้ มกัพบใน
หลกัฐานที่บนัทกึลงบนกระดาษ เนื่องจากเป็นวสัดุที่ท าให้สามารถเขยีนได้รวดเรว็ จนน าไปสู่
การเปลีย่นแปลงรปูอกัษรไดง้า่ย  อกัขรวธิพีเิศษทีพ่บในหลกัฐานสมยัอยธุยามดีงันี้ 
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1. การเขียนพยญัชนะเช่ือมต่อกนั เป็นการเขยีนพยญัชนะสองตวัต่อเนื่องกนัไป 
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขยีน มกัเกิดจากลายมอืหวดั จงึไม่พบใช้กับอักษรไทยย่อ  
รูปอกัษรในระยะแรกมกัยงัพอทราบได้ว่าพยญัชนะที่ประกอบกนัคอืตวัใด แต่เมื่อนานไปจะ
กลายรูปให้ยิง่เขยีนง่ายขึ้นจนมรีูปต่างไปจากเดมิ และกลายเป็นอักขรวิธพีิเศษที่มวีิธเีขยีน
เฉพาะ ไดแ้ก่ 

1.1 พร เขยีนเป็นรูป พ แล้วลากเส้นเฉียงลงและขึ้นเป็นหยกัเพิ่มอีก 1 ครัง้  
ใช้แทน พร ที่เป็นพยญัชนะควบกล ้า เช่น ค าว่า “พระ” และ “พรหม” พบครัง้แรกในหนังสือ 
ออกพระจอมเมอืง 2 พ.ศ. 2164 ซึง่เป็นเอกสารลายมอืหวดั ก่อนทีต่่อมาจะกลายเป็นรูปทีน่ิยม
ใช้ทัว่ไปในเอกสารลายมือหวดัแกมบรรจงด้วย รูปพิเศษนี้พบใช้ในเอกสารที่ใช้อักษรไทยย่อ 
เป็นหลกัดว้ย คอื สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส แต่ก็อยู่ในช่วงที่เป็นลายมอืหวดัแกมบรรจง จงึอาจ
กล่าวไดว้่า ไมพ่บอกัขรวธิพีเิศษนี้ใชก้บัอกัษรไทยยอ่เลย   

ตวัอยา่งการใชร้ปูพเิศษ พร เช่น 
 

ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 พระ พระ หนงัสอืออกพระจอมเมอืง 2 

 รบัพระทาน รบัประทาน บนัทกึโกษาปาน 

 ตงง่พระไทย ตัง้พระทยั จารกึวดัพระคนัธกุฎ ี

 กุรุงเทพพระมหาณคร กรุงเทพพระมหานคร สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

 

ทัง้นี้ รูป พร ยงัน าไปประสมกบัสระอาและส่วนเชงิของ ญ เป็น พรญา ได ้ 
โดยเขยีนเส้นลากลงเพิม่อกีเส้นหนึ่งแทนสระอา แล้วจงึเขยีนส่วนเชงิ ญ จากใต้สระอาลากไป
ทางซ้าย หรอือาจลากส่วนเชิง ญ เชื่อมต่อจากสระอาลงมาเลยก็ได้ มกัใช้เขยีนแทนค าว่า  
พระยา แต่กพ็บใชแ้ทนค าทีอ่อกเสยีงใกลเ้คยีงกนัไดด้ว้ย ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 พ่รญา พระยา พระพุทธเยสู 

 พรญายาม พยายาม พระพุทธเยสู 

 พรญา พระยา พระราชพงศาวดาร 
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1.2 ศก เขยีนเป็นรปูเหมอืน ค ประสม สระอา แลว้ลากเสน้ตดัผ่านเสน้หลงัของ 
ค หรอื ก กไ็ด ้ สนันิษฐานว่าเกดิจากการเขยีนลายมอืหวดัทีเ่ขยีน ศ และ ก เชื่อมกนัโดยไม่ยก
มอื แลว้จงึค่อยเขยีนเสน้ตดั ดงัพบในจดหมายฉบบัที ่2 พ.ศ. 2231 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ศก ̎ ศก จดหมายฉบบัที ่2 

 ศกักราช ศกัราช ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 ศุกงาม สุกงาม ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 ศ่ก ศก พระราชพงศาวดาร 

 

1.3 หญ พบครัง้แรกในเอกสารเรื่อง พระพุทธเยสู ซึ่งสนันิษฐานว่าบนัทกึขึ้น
ในช่วงตน้พุทธศตวรรษที ่23 โดยเขยีนเป็นรปู ห ตวดัปลายหางขึน้ไปเป็นเสน้หน้าของ ญ โดย
ไม่มหีวัอกัษร ซึง่ยงัพอเหน็เคา้โครงเดมิอยู่  ต่อมารปูพเิศษนี้ได้เปลีย่นมาเขยีนใหง้่ายขึน้ โดย
ขมวดที่เส้นหลงัของ ห และเส้นล่างของ ญ ได้หายไป และรอยต่อต่างๆ เปลี่ยนเป็นมุมแหลม
ทัง้หมด จงึดูเหมอืนรูปพิเศษ พร แต่มเีชิง ญ อยู่ด้านล่าง หรอือาจเขยีนรูปพิเศษ พร แล้ว
ลากเสน้ลงดา้นล่างเพิม่อกีหนึ่งเสน้ไปเชื่อมกบัเชงิ ญ ดา้นล่าง ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 เหญยิบ เหยยีบ พระพุทธเยสู 

 หญงีชาย หญงิชาย พระพุทธเยสู 

 ใหญยย ง ใหญ่ยง ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 ตว้ยาวไหญ ตวัยาวใหญ่ ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 

2. การเขียนพยญัชนะเช่ือมกบัสระ เป็นการเขยีนสระต่อเนื่องจากพยญัชนะต้น 
เพื่อความสะดวกรวดเรว็ในการเขยีน จนมรีปูต่างออกไปจากปรกต ิพบในการเขยีนค าว่า “ให”้ ใน
หนงัสอืออกพระจอมเมอืง พ.ศ. 2164 ทัง้ 2 ฉบบัเท่านัน้ เขยีนโดยลากหาง ห ยาวลงมาดา้นล่าง 
แลว้ตวดักลบัขึน้ไปดา้นบน ขมวดหางไปทางขวา ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
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ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ให ให ้ หนงัสอืออกพระจอมเมอืง 1 

 ให ให ้ หนงัสอืออกพระจอมเมอืง 2 

 
3. การเขียนวรรณยุกต์แบบพิเศษ เป็นการเขยีนวรรณยุกต์เชื่อมต่อขึน้ไปจาก

ส่วนประกอบของค าส่วนใดส่วนหนึ่ง ซึ่งมกัเป็นสระอา หรอืพยญัชนะ น และ ย ทีเ่ป็นตวัสะกด 
โดยมรีปูต่างไปจากรปูวรรณยกุตเ์ดมิ พบเฉพาะไมโ้ทในเอกสารลายมอืหวดัเท่านัน้ เช่น 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 เขา้ เขา้ หนงัสอืออกพระจอมเมอืง 1 

 เจา้ เจา้ หนงัสอืออกพระจอมเมอืง 1 

 ดวย ้ ดว้ย หนงัสอืออกพระจอมเมอืง 1 

 เขา้ เขา้ บนัทกึโกษาปาน 

 ขา้พ่เจา้ ขา้พเจา้ บนัทกึโกษาปาน 

 ขา้หลว่ง ขา้หลวง จดหมายฉบบัที ่4 

 ท าราย ้ ท ารา้ย จดหมายฉบบัที ่4 

 ดวย ้ ดว้ย จดหมายฉบบัที ่4 

 ชวย ้ ช่วย จดหมายฉบบัที ่4 

 ขา้พ่เจา้ ขา้พเจา้ ปมูราชธรรม 

 นนั ้ นัน้ ไตรภมูพิระมาลยั 
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4. การเขียนพยญัชนะเช่ือมกบัไม้หนัอากาศ เป็นการเขยีนไมห้นัอากาศเชื่อมต่อ
ขึน้ไปจากพยญัชนะดา้นล่าง ซึ่งพบว่าเป็นตวัสะกด 8 ตวั ไดแ้ก่ ก ง ด ต น บ พ ศ มเีพยีง ส 
ตัวเดียวที่พบใช้อักขรวิธีพิเศษนี้เมื่อเป็นพยญัชนะต้น พบเฉพาะในอักษรไทยอยุธยาแบบ
ธรรมดาลายมือหวัด ในระยะแรกยังพอเห็นเป็นรูปไม้หันอากาศได้ แต่ต่อมาบางรูปได้
เปลีย่นเป็นเสน้โคง้โดยไมม่เีคา้โครงของไมห้นัอากาศเลย ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
อกัษร ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

ก  นกัเรยืน นกัเรยีน พระพุทธเยสู 

ง  ทงัปวง ทัง้ปวง หนงัสอืออกพระจอมเมอืง 1 

 พระคลงั พระคลงั จดหมายฉบบัที ่4 

ด  บดนัี บดันี้ จดหมายฉบบัที ่2 

ต  วตนัาการ่ วตันาการ จดหมายฉบบัที ่4 

น  บนดัา บรรดา หนงัสอืออกพระจอมเมอืง 1 

 ปอง้กนั ป้องกนั จดหมายฉบบัที ่4 

บ  รบ ั รบั จดหมายฉบบัที ่3 

พ  น̎กสพ ั นกสบั (ปืน) จดหมายฉบบัที ่4 

ศ  ด ารศั ด ารสั จดหมายฉบบัที ่4 

 โสรม่นศั โสมนสั ปมูราชธรรม 

ส  สงัให ้ สัง่ให ้ จดหมายฉบบัที ่3 

 
5. การใช้พยญัชนะตวัเดียวประสมสระสองรปู คอืการเขยีนพยญัชนะเพยีงตวั

เดยีวแต่ประสมสระสองรปู เพื่อใหอ่้านออกเสยีงพยญัชนะตวัดงักล่าวเป็น 2 พยางค ์โดยมเีสยีง
สระต่างกนั พบในค าว่า “ในนี้” เขยีนเป็น “ในี” สนันิษฐานว่าไดร้บัอทิธพิลมาจากอกัขรวธิพีเิศษ
ในการเขยีนอกัษรขอมไทย 
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ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ใน ี ในนี้ บนัทกึโกษาปาน 

  ในี้,  ในิ้ ในนี้ สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

 ใน ี ในนี้ ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 

6. การใช้ตวัสะกดพยางคห์น้าเป็นพยญัชนะต้นพยางคห์ลงั เช่น   
 

ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ร̎พุง รบพุ่ง ปมูราชธรรม 

 รปูาป รปูบาป ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 
7. การเขียน ว กบั อ สลบักนั เริม่พบในอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาตัง้แต่ช่วง

ปลายพุทธศตวรรษที ่23 เป็นตน้ไป เช่น 
 

ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ลองไป ล่วงไป จารกึวดัเทพจนัทร ์

 หน้างอง หน้างวง ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 เรวีง เรอืง ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 เนวกีร̎เพอีม เนื้อกระเพื่อม ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 หนงัสวื หนงัสอื พระราชพงศาวดาร 

 ทพัหลอง ทพัหลวง พระราชพงศาวดาร 
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8. การเขียนค าว่า ท่ี พบรูปทีเ่ขยีนต่างไปจากปรกตติัง้แต่ราวต้นพุทธศตวรรษที ่
23 โดยเขยีนเป็น “ทอี” “ทอื” หรอื “ท”ื แยกออกจากค าที่ออกเสยีงว่า ท ีซึ่งเขยีนเป็น ท ีตาม
ปรกต ิ แต่ไมไ่ดพ้บสม ่าเสมอในหลกัฐานทุกชิน้  ทัง้นี้ น่าจะมกีารรกัษาอกัขรวธินีี้ไวแ้ละน าไปใช้
กบั ธ ด้วยในสมยัรตันโกสนิทร ์ดงัพบการเขยีนค าว่า ฤทธ ีเป็น รฎิธวื (เขยีน ว สลบักบั อ)39 
ตวัอยา่งการเขยีนค าว่า ที ่แบบอกัขรวธิพีเิศษมดีงันี้ 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ทอีอย ู ทีอ่ยู ่ บนัทกึโกษาปาน 

 ทอืนี ทีน่ี่ บนัทกึโกษาปาน 

 ทอีนี ทีน่ี่ จดหมายฉบบัที ่2 

 ทีผ่งื ทีพ่ึง่ จดหมายฉบบัที ่4 

 ทนืี้ ทีน่ี่ จารกึชะลอพระพุทธไสยาสน์ 1 

 ทอี ที ่ จารกึวดัพระคนัธกุฎ ี

 
9. การเขียนรปูพยญัชนะหรือสระเคียง พบใน 4 ลกัษณะ ดงันี้  

9.1 การเขยีน ม เคยีง ในค าทีป่ระสมอ า พบใชน้้อย เช่น   
 

ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ก ามลงัก าเหลาะ ก าลงัก าเลาะ ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 
9.2 การเขยีน ย เคยีง ในค าที่ประสมสระอ ีสระใอ และสระไอ โดยไม่มตีวัสะกด  

ทัง้นี้ น่าจะเป็นอทิธพิลจากภาษาบาล ี– สนัสกฤต เช่น   
 
 
 
 

                                                           
39 ก่องแกว้ วรีะประจกัษ์, “บทน า,” ใน จดหมายเหตุ รชักาลท่ี 3 เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: รฐับาล

ไทย, 2530), 4. 
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ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ชยีตน้ ชตีน้ บนัทกึโกษาปาน 

 ประเวนีย ประเวณี จดหมายฉบบัที ่4 

 คริยี ครี ี ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 ป่ใจย ปัจจยั จารกึภาพจติรกรรม 

 ปกใัตย้ ปักษ์ใต ้ พงศาวดาร 

 ใพรย้พ ̎ล ไพรพ่ล พงศาวดาร 

 ใมไผย ไมไ้ผ่ ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 

9.3 การเขยีน ห เคยีง ในกบัค าทีป่ระสมสระเอาะ พบใชน้้อย เช่น   
 

ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ไภยเ่ราะห ไพเราะ ปมูราชธรรม 

 ไภยเราะห ไพเราะ ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 

9.4 การเขยีน สระอะ เคยีง เพื่อก ากบัค าที่ออกเสยีงสัน้ พบทัง้ค าที่มแีละไม่มี
ตวัสะกด เช่น   

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ลุะ ลุ จารกึขนุศรไีชย 

 ปรฺจะุ ประจ ุ(บรรจ)ุ จารกึวดัส่องคบ 3 

 เลอก่ะ เลกิ จารกึฐานพระอศิวร 

 ตะีเตยีน ตเิตยีน พระราชสาสน์ 

 ด าระี ด าร ิ พระราชสาสน์ 
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ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 หม̎อก่ธะี หมอ้กะท ิ ไตรภมูพิระมาลยั 

 ภขิะุ ภกิข ุ(ภกิษุ) ไตรภมูพิระมาลยั 

 ชวิติระ ชวีติ ไตรภมูพิระมาลยั 

 ด าระิ ด าร ิ ค าฉนัทส์รรเสรญิ 

 

10. การแทรกค าหรือข้อความท่ีเขียนตก ส่วนใหญ่ใช้เครื่องหมายตกแทรก รูป
คลา้ยเครือ่งหมายบวก ( + ) เขยีนไวด้า้นบน แลว้จงึเขยีนค าหรอืขอ้ความเพิม่ไวด้า้นล่าง เช่น 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ท าค านบัจ+ลาไป ท าค านบัจะลาไป บนัทกึโกษาปาน 

 
แล+จงีกนีแหน้ง แลจงึกนิแหนง พระพุทธเยสู 

 
นิลหดั+ถศีรดีงันิล นิลหตัถ ีสดีงันิล ต าราแผนคชลกัษณ์ 

 
หรอืเขยีนเครือ่งหมายตกแทรกไวด้า้นล่าง แลว้เขยีนค าหรอืขอ้ความไวด้า้นบน เช่น 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ค าภชีอื+กดุทกุนีกาย่ คมัภรีช์ือ่ขทุทกนิกาย ไตรภมูพิระมาลยั 

 ๚+ระยะแต่อคัะนิษ ๚ ระยะแต่อกนิษฐ ์ ไตรภมู ิเลขที ่8 
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หรอืเขยีนเครื่องหมายตกแทรกไว้ทัง้ด้านบนและด้านล่าง แล้วจงึเขยีนค าหรอื
ขอ้ความเพิม่ไวข้า้งเครือ่งหมายตกแทรกจดุใดจดุหนึ่ง เช่น  

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 แลจงื+ไช+ทหารคนนึง แลจงึใชท้หารคนหนึ่ง พระพุทธเยสู 

 

หากขอ้ความทีเ่ขยีนตกค่อนขา้งยาว อาจใส่เครื่องหมายตกแทรกไวห้น้าและทา้ย
ขอ้ความทีเ่ขยีนเพิม่ดว้ย รวมถงึใส่ตวัเลขล าดบั ๑ – ๔ เริม่จากจุดทีเ่ริม่เขยีนตกเป็นหมายเลข 
๑ หน้าขอ้ความทีเ่ขยีนเพิม่เป็นเลข ๒  ทา้ยขอ้ความเป็นเลข ๓ และจุดสิน้สุดการเขยีนตกเป็น
เลข ๔ เพื่อป้องกนัความสบัสน เช่นตวัอยา่งจากต าราแผนคชลกัษณ์ต่อไปนี้ 

 
(ต าราแผนคชลกัษณ์) 

 
11. การขีดฆ่าค าหรือข้อความท่ีเขียนผิด หากมรีูปอักษรที่เขียนผิดจะใช้วิธ ี

ขดีฆา่ มกัพบในเอกสารตน้ฉบบัตวัเขยีน เช่น  
 

ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ใน้พระเมอื ในเมือ่ รวมพระสตูร 

 ประกอปใดน้การ ประกอบในการ ไตรภมู ิเลขที ่8 

 นาคราชพรพวก ๑ นาคราชพวก ๑ ไตรภมู ิเลขที ่8 
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การประกอบรปูค า 
การประกอบรปูค าพยางคเ์ดียว  

โดยปรกตแิลว้ในสมยัอยธุยาพบการประกอบรปูค าทัง้สิน้ 4 แบบ ไดแ้ก่ 
1. 1 ส่วน ประกอบดว้ยพยญัชนะตน้เท่านัน้ เช่น 
 

ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ก ก ็ บนัทกึโกษาปาน 

 พร พระ จารกึวดัพระคนัธกุฎ ี

 บ บ่ นนัโทปนันทสตูร 

 ฤๅ ฤๅ, รอื นนัโทปนันทสตูร 

 
2. 2 ส่วน ประกอบดว้ยพยญัชนะตน้กบัสระ เช่น  
 

ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 เมอิ เมือ่ จารกึแผ่นดบีุก 

 เอา เอา จารกึขนุศรไีชย 

 ถอี ถอื พระราชสาสน์ 

 ท า ท า จารกึภาควชิาภาษาตะวนัออก 

 ฃอ ขอ นนัโทปนันทสตูร 

 เสมอ เสมอ นนัโทปนันทสตูร 

 ปี ปี นนัโทปนันทสตูร 

 
พยญัชนะตน้กบัวรรณยกุต ์เช่น 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ฤๅ้ รือ้ จารกึภาควชิาภาษาตะวนัออก 
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พยญัชนะตน้กบัเครือ่งหมาย เช่น 
 

ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 จ ่ จะ จารกึฐานพระอศิวร 

 ส  สม(เดจ็) พระราชสาสน์ 

 ก่ ก ็ พระราชสาสน์ 

 ก ็ ก ็ นนัโทปนันทสตูร 

 
หรอืพยญัชนะตน้กบัตวัสะกด เช่น 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 วนน วนั จารกึขนุศรไีชย 

 ซม ชม พระราชสาสน์ 

 ฤท (สมั)ฤทธิ ์ พระราชสาสน์ 

 คน คน นนัโทปนันทสตูร 

 
3. 3 ส่วน ประกอบดว้ยพยญัชนะตน้ สระ และวรรณยกุต ์เช่น 
 

ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 แด่ แด่ จารกึฐานพระอศิวร 

 ใส่ ใส่ จดหมายฉบบัที ่2 

 ผู ้ ผู ้ จารกึวดัพระคนัธกุฎ ี

 อยา่ อยา่ สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

 เพื่อ เพื่อ นนัโทปนันทสตูร 
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พยญัชนะตน้ สระ และตวัสะกด เช่น 
 

ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 พมิ พมิพ ์ จารกึแผ่นดบีุก 

 เถงิ เถงิ จารกึเจา้ธรรมรงัส ี

 เบยีน เบยีน พระราชสาสน์ 

 เขยีน เขยีน สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

 พรกี พรกิ สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

 ชราบ ทราบ นนัโทปนันทสตูร 

 ปีก ปีก นนัโทปนันทสตูร 

 
พยญัชนะตน้ เครือ่งหมาย และตวัสะกด เช่น 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 พ่บ พบ บนัทกึโกษาปาน 

 ช̎ม ชม บนัทกึโกษาปาน 

 หลบั หลบั จารกึภาควชิาโบราณคด ี1 

 กร ม กรม สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

 
หรอืพยญัชนะตน้ ตวัสะกด และวรรณยกุต ์เช่น 
 

ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ตน้ ตน้ บนัทกึโกษาปาน 

 ตน้ ตน้ ไตรภมูพิระมาลยั 

 นน้น นัน้ จารกึฐานพระอศิวร 
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ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ทงง ้ ทัง้ จารกึฐานพระอศิวร 

 ด่งง ดัง่ นนัโทปนันทสตูร 

 
4. 4 ส่วน ประกอบดว้ยพยญัชนะตน้ สระ ตวัสะกด และวรรณยกุต ์เช่น 
 

ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ถวน้ ถว้น จารกึแผ่นดบีุก 

 สอม ้ ซ่อม จารกึฐานพระอศิวร 

 ควา้ม ความ บนัทกึโกษาปาน 

 ขาว ขา่ว สนธสิญัญาไทย-ฝรัง่เศส 

 หมืน่ หมืน่ นนัโทปนันทสตูร 

 
พยญัชนะตน้ สระ ตวัสะกด และเครือ่งหมาย เช่น  
 

ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 เหล่ก เหลก็ จดหมายฉบบัที ่4 

 ดจู่ ดุจ จดหมายฉบบัที ่3 

 กรุ ง กรงุ จารกึวดัพระคนัธกุฎ ี

 เหลก็ เหลก็ นนัโทปนันทสตูร 

 อาจ ์ อาจ นนัโทปนันทสตูร 

 เสดจ็ ์ เสดจ็ นนัโทปนันทสตูร 
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หรอืพยญัชนะตน้ ตวัสะกด วรรณยกุต ์และเครือ่งหมาย เช่น 
  

ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ครัน้ ครัน้ จารกึชะลอพระพุทธไสยาสน์ 2 

 นัน้ นัน้ นนัโทปนันทสตูร 

 
การประกอบรปูค าหลายพยางค ์ 

วธิกีารประกอบรปูค าหลายพยางค ์คอื การเขยีนค าพยางคเ์ดยีวตัง้แต่ 2 ค าขึน้ไป 
เรยีงต่อกนั เช่น  

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏใน 

 ก เนอด ก าเนิด จารกึแผ่นดบีุก 

 ก าน่ด ก าหนด พระราชสาสน์ 

 ชยีตน้ ชตีน้ บนัทกึโกษาปาน 

 ด ารสัชราบ ด ารสัทราบ จารกึชะลอพระพุทธไสยาสน์ 2 

 พฤกษเทวะ พฤกษเทวะ จารกึพลบัพลาจตุรมุข 

 
สรปุ 

อกัขรวธิสีมยัอยธุยาดงัไดก้ล่าวไปทัง้หมดนี้ ในส่วนของส่วนประกอบค าแบ่งไดเ้ป็น 
6 ส่วน ไดแ้ก่ ส่วนพยญัชนะ ส่วนสระ ส่วนตวัเลข ส่วนวรรณยกุต ์ส่วนเครื่องหมายประกอบการ
เขยีน และอกัขรวธิพีเิศษ 

ส่วนพยญัชนะ แบ่งตามหน้าทีเ่ป็น 2 ประเภท คอื พยญัชนะต้น และตวัสะกด กบั
พยญัชนะอกีแบบหนึ่งทีม่วีธิเีขยีนต่างไป คอื พยญัชนะตวัเชงิ ดงันี้ 

1. พยญัชนะตน้ แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  
พยญัชนะตน้เดีย่ว สามารถใชพ้ยญัชนะทุกตวัในต าแหน่งนี้ได ้ ทัง้นี้ ยงัสามารถ

ใชส้ระฤ ฤๅ ฦ และ ฦๅ ในต าแหน่งพยญัชนะต้นได้ดว้ย จากการศกึษาพบว่า อกัษรไทยอยุธยา
แบบธรรมดาพบ 46 รปู เป็นพยญัชนะ 42 รปู เนื่องจากไม่พบรปูอกัษร ฌ และ ฮ กบัสระฤ ฤๅ 
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ฦ และ ฦๅ  ส่วนอกัษรไทยย่อพบทัง้ 46 รปูเช่นกนั แต่เป็นพยญัชนะครบทัง้ 44 รปู กบัสระฤๅ 
และ ฦ  

พยญัชนะต้น 2 ตวั แบ่งเป็น 4 ประเภทตามการออกเสยีงเหมอืนในปัจจุบนั คอื 
พยญัชนะตน้ 2 ตวั ออกเสยีงควบกล ้า พยญัชนะต้น 2 ตวั ออกเสยีงแต่ตวัหน้า พยญัชนะต้น 2 
ตวั ออกเสยีงเป็น ซ และพยญัชนะต้น ทร ออกเสยีงควบกล ้า โดยพบความต่างจากปัจจุบนัใน
ส่วนของการใชพ้ยญัชนะทีเ่ลกิใชแ้ลว้ คอื ฃ ควบกบั ล และ ว กบัพยญัชนะต้น 2 ตวั ทีอ่อกเป็น 
ซ นัน้ ไมไ่ดพ้บเพยีง ทร อยา่งในปัจจบุนั แต่ยงัพบ ชร ซร และ ธร ดว้ย 

พยญัชนะต้นที่ใช้ ห หรอื อ น า พบต่างไปจากปัจจุบนัทีก่ารใช ้อ น า พบใช้กบั 
ญ แทน ย ไดด้ว้ย 

2. ตวัสะกด พบตวัอย่างพยญัชนะทีใ่ชเ้ป็นตวัสะกดไดท้ัง้สิน้ 33 รปู โดยอกัษรไทย
อยธุยาแบบธรรมดาพบทัง้ 33 รปู ส่วนอกัษรไทยยอ่พบ 31 รปู 

3. พยญัชนะตวัเชงิ เป็นอทิธพิลของอกัษรขอมไทยที่มต่ีออกัษรไทย พบใช้ใน 5 
ลกัษณะ ไดแ้ก่ ตวัตามและตวัควบในค ายมืภาษาบาล ี– สนัสกฤต ตวัควบในค ายมืภาษาเขมร 
ตวัตามอกัษรน า ตวัสะกด และตวัตามสะกด โดยส่วนใหญ่พบใช้กบัอกัษรไทยอยุธยาแบบ
ธรรมดา ในอักษรไทยย่อส่วนมากพบใช้ในลกัษณะตัวตามและตวัควบในค ายมืภาษาบาล ี– 
สนัสกฤต ซึง่เป็นไปตามหลกัการเขยีนอกัษรขอมไทย กบัพบใชเ้ป็นตวัสะกดในสมุดภาพไตรภูม ิ
หมายเลข 5 ซึง่เป็นอกัษรไทยยอ่ระยะทีห่นึ่งดว้ย 

ส่วนสระ พบทัง้สระลอยทีใ่ชเ้ขยีนเดีย่วๆ ในระนาบเดยีวกบัพยญัชนะ และสระจม
ที่ต้องใช้ประสมกบัพยญัชนะ โดยสระลอยพบสระอีเพยีงตวัเดยีวในจารกึขุนศรไีชยราชมงคล
เทพ ปลายพุทธศตวรรษที ่20 และไม่พบใช้อกีเลย ส่วนสระจมใช้วางไว้ในต าแหน่งต่างๆ รอบ
พยญัชนะต้น แบ่งเป็น 9 แบบ คอื หน้าพยญัชนะต้น บนพยญัชนะต้น หลงัพยญัชนะต้น ใต้
พยญัชนะต้น หน้าและหลงัพยญัชนะต้น หน้าและบนพยญัชนะต้น บนและหลงัพยญัชนะต้น  
ใตแ้ละหลงัพยญัชนะตน้ และหน้า บน และหลงัพยญัชนะต้น 

ส่วนวรรณยกุต ์พบ 2 รปู คอื ไมเ้อก และไมโ้ท การใชว้รรณยกุต์ในสมยัอยุธยายงั
ไม่สม ่าเสมอ และบางครัง้ไม่ตรงกบัเสยีงในปัจจุบนั ต าแหน่งวรรณยุกต์ในสมยัอยุธยาอาจต่าง
ไปจากปัจจบุนับา้ง เช่น หากประสมสระอา ออ และอวั และมตีวัสะกด มกัเขยีนรปูวรรณยุกต์บน
สระ และหากประสมสระบน มกัเขยีนรปูวรรณยกุตเ์ยือ้งมาทางขวาเหนือรปูสระ 

ส่วนตวัเลข ใชบ้อกจ านวนหรอืล าดบัแทนการเขยีนเป็นตวัหนังสอื ใช้ระบบฐานสบิ
อย่างในปัจจุบนั ใช้ได้หลายแบบ ได้แก่ บอกจ านวนและล าดบั บอกความยาว ความสูง และ
ความหนาโดยเขยีนเรยีงกนัในแนวตัง้ และใช้ประกอบกบัเครื่องหมายตีนครุเพื่อบอกวนัทาง
จนัทรคต ิหรอืน ้าหนกัและค่าเงนิ 
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ส่วนเคร่ืองหมายประกอบการเขียน พบใชท้ัง้หมด 15 ชนิด ซึง่ส่วนใหญ่ยงัคงใช้
อยู่ในปัจจุบนั แต่ใช้ต่างกนัในหน้าที่และต าแหน่งไปบ้าง เช่น ไมห้นัอากาศ ทณัฑฆาต ไมไ้ต่คู ้
ไม้ยมก นิคหิต ไปยาลน้อย ปีกกา และที่เลกิใช้ไปแล้ว เช่น ฝนทอง ฟันหนู ตีนครุ ร เรผะ 
ขึน้ตน้ขอ้ความ คัน่ขอ้ความ จบขอ้ความ ละสุด 

อกัขรวิธีพิเศษ คอื วธิกีารเขยีนทีต่่างไปจากปรกต ิอาจโดยรปู วิธกีารประสมค า 
หรอืการแก้ไขขอ้ผดิพลาดในการเขยีน เพื่อให้การเขยีนง่ายและสะดวกขึน้ พบตวัอย่างการใช้
เฉพาะกบัอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา โดยเฉพาะลายมอืหวดัหรอืหวดัแกมบรรจงทีบ่นัทกึลง
บนกระดาษ ตวัอย่างเช่น การเขยีนพยญัชนะเชื่อมต่อกนั การเขยีนพยญัชนะเชื่อมกบัสระ การ
เขยีนวรรณยุกต์แบบพเิศษ การเขยีนพยญัชนะเชื่อมกบัไมห้นัอากาศ การใชพ้ยญัชนะตวัเดยีว
ประสมสระสองรปู การใชต้วัสะกดพยางคห์น้าเป็นพยญัชนะต้นพยางค์หลงั การเขยีน ว กบั อ 
สลบักนั การเขยีนค าว่า ที่ การเขยีนรูปพยญัชนะหรอืสระเคยีง การแทรกค าหรอืขอ้ความที่
เขยีนตก และการขดีฆา่ค าหรอืขอ้ความทีเ่ขยีนผดิ 

ในส่วนของการประกอบรปูค าสมยัอยุธยานัน้พบว่า การประกอบรปูค าพยางคเ์ดยีว
มกีารประกอบรปูค าทัง้สิน้ 4 แบบ ซึง่แต่ละแบบต่างกนัทีส่่วนประกอบทีป่ระสมกนัขึน้เป็น 1 ค า 
ไดแ้ก่ แบบทีม่ ี1 ส่วน 2 ส่วน 3 ส่วน และ 4 ส่วน ส่วนการประกอบรปูค าหลายพยางคท์ าไดโ้ดย
การเขยีนค าพยางคเ์ดยีวตัง้แต่ 2 ค าขึน้ไปเรยีงต่อกนั 

ส าหรบัการก าหนดอายุหลกัฐานทีไ่ม่ปรากฏศกัราชนัน้ สามารถใชอ้กัขรวธิรี่วมกบั
พฒันาการรูปอกัษร เพื่อให้มคีวามแม่นย ามากขึน้ในการก าหนดอายุ ซึ่งอกัขรวธิทีี่จะสามารถ
น ามาใช้ได้ต้องเป็นอกัขรวธิทีี่มคีวามเปลี่ยนแปลงแตกต่างในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งพอสรุปจาก 
ผลการวจิยัได ้ดงันี้ 

1. การต่อสระบนกบัพยญัชนะทีม่หีางยาว ไดแ้ก่ ป ฝ และ ฟ  นัน้ ในช่วงทีย่งัมเีสน้
หาง 2 เสน้ คอืในช่วงพุทธศตวรรษที ่20 นัน้ จะใชว้ธิตีดัหางเสน้ใดเสน้หนึ่งแลว้เขยีนสระบนลง
ไปแทนที่ หรอืตดัหางทัง้ 2 เสน้แลว้เตมิสระบนทีป่ลายเสน้หลงั  ต่อมาเมื่อเหลอืเสน้หางเพยีง
เสน้เดยีวตัง้แต่ช่วงพุทธศตวรรษที ่21-22 จงึเปลีย่นวธิกีารเขยีนเป็นเขยีนสระก่อน แลว้จงึเขยีน
หางออ้มสระแลว้ตวดักลบัไปทางขวา หรอืลากหางต่อขึน้ไป ตามแต่วธิเีขยีนหางอกัษร 

2. การเขยีนสระเอยี แบบมตีวัสะกด พบเขยีน ย ระหว่างพยญัชนะต้นกบัตวัสะกด  
(- ย -) หรอืบางครัง้มสีระเอหน้าพยญัชนะต้นดว้ย (เ - ย -) ในช่วงพุทธศตวรรษที ่20 ถงึต้น
พุทธศตวรรษที ่22 เท่านัน้ 

3. การเขยีนสระเออ แบบมตีวัสะกด ที่ใช้สระเอหน้าพยญัชนะต้น และ อ หลงั
พยญัชนะต้น หน้าตวัสะกด (เ - อ -) พบในช่วงพุทธศตวรรษที ่20-21 และพบอกีครัง้ช่วงปลาย
อยธุยา คอื ช่วงระยะทีห่า้ของอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา และระยะทีส่องของอกัษรไทยยอ่ 
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4. การเขยีนสระอวั เฉพาะในหลกัฐานอกัษรไทยย่อทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเจา้ฟ้าธรรมาธเิบศ 
จะเขยีนต่างไปจากปรกต ิโดยประกอบดว้ยสระอูใตพ้ยญัชนะตน้ และ ว หลงัพยญัชนะตน้  (- ั ว) 

5. การเขยีนสระเอาะ เฉพาะในหลกัฐานอกัษรไทยย่อทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเจา้ฟ้าธรรมาธเิบศ 
จะเขยีนต่างไปจากปรกต ิโดยประกอบดว้ย อ และสระอะ หลงัพยญัชนะตน้ (-อะ) 

4. ต าแหน่งวรรณยุกต์ในหลกัฐานที่เกี่ยวข้องกบัเจ้าฟ้าธรรมาธเิบศ จะตรงกบั
ต าแหน่งในปัจจบุนั 

5. ต าแหน่งของไมห้นัอากาศ ตัง้แต่ระยะแรกจะอยู่บนตวัสะกด จนกระทัง่ครึง่หลงั
ของพุทธศตวรรษที ่22 ในหนังสอืออกพระจอมเมอืง พ.ศ. 2164 ทัง้ 2 ฉบบั ซึง่ใชล้ายมอืหวดั 
จงึเริม่พบเขยีนไมห้นัอากาศเลื่อนมาอยูบ่นพยญัชนะตน้ 

6. เครือ่งหมายทณัฑฆาต และไมไ้ต่คู ้พบใช้ในช่วงปลายสมยัอยุธยา คอื ช่วงระยะ
ทีห่า้ของอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา และระยะทีส่องของอกัษรไทยย่อ โดยอกัษรไทยอยุธยา
แบบธรรมดาพบครัง้แรกในค าฉันท์สรรเสรญิพระเกยีรตสิมเดจ็พระพุทธเจา้หลวงปราสาททอง 
พ.ศ. 2290 ส่วนอกัษรไทยยอ่พบครัง้แรกในนนัโทปนนัทสตูร พ.ศ. 2279 

7. เครื่องหมายฟันหนู พบใช้ประกอบการเขยีนครัง้แรกในจารกึระฆงั วดัเชงิท่า 
จงัหวดัลพบุร ีพ.ศ. 2190 

8. เครื่องหมายนิคหติ ตัง้แต่ระยะแรกจะใช้เขยีนแทนสระโอะและเสยีงตวัสะกด 
ในแม่กม โดยไม่ต้องเขยีน ม จนกระทัง่ครึง่หลงัของพุทธศตวรรษที่ 22 ในหนังสอืออกพระ 
จอมเมอืง พ.ศ. 2164 ทัง้ 2 ฉบบั ซึง่ใชล้ายมอืหวดั จงึพบเขยีน ม ตามหลงั และเริม่พบใชก้บัค า
ที่ประสมด้วยสระอื่นนอกจากสระโอะบ้าง จากนัน้ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 จงึเริม่พบใช้
นิคหติประกอบสระอื่น โดยเฉพาะสระอุ และใชส้ามารถใชร้่วมกบัมาตราตวัสะกดอื่นไดด้ว้ย พบ
ครัง้แรกในจดหมายฉบบัที ่3 และ 4 พ.ศ. 2237 

9. อกัขรวธิพีเิศษ พร เชื่อมต่อกนั พบครัง้แรกในหนังสอืออกพระจอมเมอืง 2 พ.ศ. 
2164  

10. อกัขรวธิพีเิศษ ศก เชื่อมต่อกนั พบครัง้แรกในจดหมายฉบบัที ่2 พ.ศ. 2231 
11. อกัขรวธิพีิเศษ หญ เชื่อมต่อกนั พบครัง้แรกในเรื่องพระพุทธเยสู ราวต้น 

พุทธศตวรรษที ่23 
12 การเขยีน ว กบั อ สลบักนั เริม่พบในช่วงปลายพุทธศตวรรษที ่23 ราว พ.ศ. 

2270 เป็นตน้ไป 
13. การเขยีนค าว่า ที ่พบรปูทีเ่ขยีนต่างไปจากปรกตติัง้แต่ราวต้นพุทธศตวรรษที ่

23 โดยเขยีนม ีอ เคยีง เป็น “ทอี” “ทอื” หรอืบางครัง้เป็น “ท”ื แยกออกจากค าว่า ท ีซึง่เขยีนเป็น 
ท ีตามปรกต ิ แต่ไมไ่ดพ้บสม ่าเสมอในหลกัฐานทุกชิน้ 
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บทท่ี 4 
การก าหนดอายจุารึกและเอกสารท่ีสนันิษฐานว่ามีอายใุนสมยัอยธุยา 

 

มจีารกึและเอกสารสมยัอยุธยาจ านวนหนึ่งที่ไม่ปรากฏศกัราช หรอืปรากฏศกัราช
แต่รปูอกัษรไม่สอดคล้องกบัอายุนัน้ ซึ่งท าใหไ้ม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ทางอกัขรวทิยาและ
ดา้นอื่นๆ เช่น ภาษาไทย วรรณกรรม และประวตัศิาสตรไ์ด้อย่างถูกต้องนัก เพราะไม่ทราบอายุ
ทีแ่ทจ้รงิ ซึง่จารกึและเอกสารลกัษณะดงักล่าวน ามาใชใ้นการวจิยัครัง้นี้ทัง้สิน้ 17 รายการ แบ่ง
ตามช่วงเวลาทีส่นันิษฐานอายไุดเ้ป็น 3 ช่วง ดงันี้ 

ขอ้มลูทีก่ าหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 (อกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา
ระยะทีห่นึ่ง) มจีารกึ 3 หลกั ไดแ้ก่ 

1. จารกึวดัส่องคบ 2 (ชน. 8) ซึง่มกีารก าหนดอายไุวใ้นหนงัสอืจารกึในประเทศไทย 
เล่ม 5 ว่าในช่วงพุทธศตวรรษที ่201 

2. จารกึประดษิฐานพระธาตุ (กท. 59) ซึง่มกีารก าหนดอายุไวใ้นหนังสอืจารกึใน
ประเทศไทย เล่ม 5 ว่าอยูใ่นช่วงพุทธศตวรรษที ่202 

3. จารกึมหาเถรศรเีทพ (กท. 58) ซึง่ในหนังสอืจารกึในประเทศไทย เล่ม 5 ก าหนด
อายไุวใ้นช่วงพุทธศตวรรษที ่213 

ขอ้มลูทีก่ าหนดอายอุยูใ่นช่วงตน้พุทธศตวรรษที ่23 ถงึราว พ.ศ. 2270-2280 
(อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดาระยะทีส่ ีแ่ละอกัษรไทยยอ่ระยะทีห่นึ่ง) ม ี5 รายการ ไดแ้ก่ 

1. รวมพระสตูร 
2. พระพุทธเยส ู
3. ปมูราชธรรม มกีารก าหนดอายไุวเ้ป็นช่วงอยธุยาตอนปลาย สมยัสมเดจ็พระ

นารายณ์มหาราช4

                                                           
1 จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 อกัษรขอม อกัษรธรรม และอกัษรไทย พุทธศตวรรษท่ี  

19 – 24 (กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2529), 189. 
2 จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 อกัษรขอม อกัษรธรรม และอกัษรไทย พุทธศตวรรษท่ี  

19 – 24, 143. 
3 จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 อกัษรขอม อกัษรธรรม และอกัษรไทย พุทธศตวรรษท่ี  

19 – 24, 149. 
4 ปูมราชธรรม : เอกสารสมยัอยุธยา จากหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส (กรุงเทพฯ : กอง

วรรณกรรมและประวตัศิาสตร ์กรมศลิปากร, 2545), 3-5. 
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4. ไตรภูมพิระมาลยั มกีารก าหนดอายไุวเ้ป็นช่วงอยธุยาตอนปลาย โดยอาจเป็น
ลายมอืผูเ้ขยีนคนเดยีวกบัปมูราชธรรม5 ซึง่หมายความว่าอยูใ่นสมยัสมเดจ็พระนารายณ์
มหาราช เช่นกนั 

5. สมุดภาพไตรภูมสิมยัอยธุยา เลขที ่5 ชื่อ แผนทีไ่ตรภูมโิลกสณัฐาน 
ขอ้มลูทีก่ าหนดอายอุยูใ่นช่วงราว พ.ศ. 2270-2280 ถงึสิน้สมยัอยธุยา (อกัษรไทย

อยธุยาแบบธรรมดาระยะทีห่า้และอกัษรไทยยอ่ระยะทีส่อง) มเีอกสาร 9 รายการ ไดแ้ก่ 
1. สมุดภาพไตรภูมสิมยัอยธุยา เลขที ่6 ชื่อ ไตรภมูโิลกสณัฐาน 
2. แผนทีไ่ตรภมูโิลกวนิิจฉัย เลขที ่91 
3. สมุดภาพไตรภูมเิลขที ่8 
4. จารกึทีเ่จดยีพ์ระธาตุเมาะเตา เมอืงหงสาวด ี(หลกัที ่309) มกีารก าหนดอายไุว้

เป็นหลงั พ.ศ. 2223 เนื่องจากพบใชเ้ครือ่งหมายฟันหนู6 
5. จารกึภาควชิาโบราณคด ี1 
6. จารกึภาควชิาโบราณคด ี2 
7. จารกึภาควชิาภาษาตะวนัออก 
8. สุปรตีธิรรมราชชาดกค าหลวง มกีารสนันิษฐานอายุจากรปูอกัษรและอกัขรวธิไีว้

ในสมยัอยธุยาตอนปลาย ระหว่าง พ.ศ. 2275-23107 
9. พระราชพงศาวดารกรงุเก่า ฉบบัหลวงประเสรฐิอกัษรนิติ ์ซึง่มศีกัราชระบุไวใ้น

ตอนตน้ว่า รวบรวมขึน้เมือ่ จ.ศ. 1042 ตรงกบั พ.ศ. 22238 แต่รปูอกัษรไมส่อดคลอ้งกบัอายทุี่
ปรากฏในเอกสาร เพราะรปูอกัษรทีใ่ชส้นันิษฐานว่าเป็นอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดาระยะทีห่า้
แลว้ 

ทัง้นี้ หากน าขอ้มลูทางอกัขรวทิยาในขอ้มลูเหล่านี้มาเทยีบกบัผลการวจิยัเกีย่วกบั
พฒันารปูอกัษรในบทที ่2 และอกัขรวธิอีกัษรไทยสมยัอยธุยาในบทที ่3 กจ็ะสามารถสนันิษฐาน
อายโุดยประมาณตามระยะทีแ่บ่งไวใ้นบทที ่2 ได ้ดงัรายละเอยีดในบทน้ี 

 
 
 
 

                                                           
5 ไตรภมิู เอกสารจากหอสมุดแห่งชาติกรงุปารีส (กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2554), 9. 
6 ประชมุศิลาจารกึ ภาคท่ี 7 (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการช าระประวตัศิาสตรไ์ทยฯ ส านกั

เลขาธกิารนายกรฐัมนตร,ี 2534), 142. 
7 สุปรีติธรรมราชชาดกค าหลวง (กรุงเทพฯ: ส านกัหอสมุดแห่งชาต,ิ 2558), 60. 
8 พระราชพงศาวดารกรงุเก่าฉบบัหลวงประเสริฐ, พมิพค์รัง้ที ่20 (นนทบุร:ี มหาวทิยาลยั 

สโุขทยัธรรมาธริาช, 2549), 3. 
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ข้อมลูท่ีก าหนดอายอุยู่ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี  20  
(อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดาระยะท่ีหน่ึง) 

ขอ้มลูทีส่ามารถสนันิษฐานอายไุวใ้นช่วงพุทธศตวรรษที ่20 มทีัง้หมด 3 รายการ 
คอื จารกึวดัส่องคบ 2 (ชน. 8) จารกึประดษิฐานพระธาตุ (กท. 59) และจารกึมหาเถรศรเีทพ 
(กท. 58) ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

1. จารึกวดัส่องคบ 2 (ชน. 8) ในหนังสอืจารกึในประเทศไทย เล่ม 5 ก าหนดอายุ
ไว้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 209 ซึ่งผลการศึกษาครัง้นี้สอดคล้องและสนับสนุนขอ้มูลดงักล่าว 
เนื่องจากรปูอกัษรมคีวามใกลเ้คยีงกบัรปูอกัษรในหลกัฐานช่วงพุทธศตวรรษที ่20 ดงัตวัอย่างรปู
จารกึในภาพที ่7 ดา้นล่างน้ี 

 

 
 
ภาพที ่7 จารกึวดัส่องคบ 2 (ชน. 8) ดา้นที ่1 
ทีม่า: จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 อกัษรขอม อกัษรธรรม และอกัษรไทย พทุธศตวรรษท่ี 19 – 24 
(กรงุเทพฯ: หอสมดุแห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2529), 191. 

 
และการเปรยีบเทยีบตวัอยา่งรปูอกัษรกบัหลกัฐานช่วงพุทธศตวรรษที ่20 ดงันี้   

 
อกัษร ชน. 8 อย. 77 / 1918 ชน. 4  / 1976 

ก         
ง    

                                                           
9 จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 อกัษรขอม อกัษรธรรม และอกัษรไทย พุทธศตวรรษท่ี  

19 – 24, 189. 



234 

 

อกัษร ชน. 8 อย. 77 / 1918 ชน. 4  / 1976 

จ    
ถ    
ป      
ม      
อะ    

 
ทัง้นี้ สามารถอธบิายโดยเทยีบเคยีงกบัพฒันาการรปูอกัษรทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะ

ของอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดาระยะแรกหรอืพุทธศตวรรษที ่20 ไดด้งันี้ 
พยญัชนะ ก ลากเสน้หน้าต่อจากเสน้กลางในระดบัค่อนขา้งต ่า  
พยญัชนะ ง เขยีนเสน้ล่างลากเฉียงลงไปทางซ้ายเลยเสน้บรรทดั พบในระยะที่

หนึ่งเท่านัน้ 
พยญัชนะ จ มเีสน้ล่างเชื่อมเสน้หน้ากบัเสน้หลงั พบในระยะทีห่นึ่งเท่านัน้ 
พยญัชนะ ถ เขยีนไมม่หียกัหน้า พบในระยะทีห่นึ่งเท่านัน้ 
พยญัชนะ ป มเีสน้หาง 2 เสน้ พบในระยะทีห่นึ่งเท่านัน้ 
พยญัชนะ ม ไมม่ขีมวดหน้า พบในระยะทีห่นึ่งเท่านัน้ 
สระอะ เขยีนเชื่อมกนัเป็นเสน้แนวตัง้เสน้เดยีว พบในระยะทีห่นึ่งเท่านัน้ 
ส่วนอกัขรวธิไีม่พบรูปแบบที่สามารถก าหนดอายุในช่วงระยะที่หนึ่งได้ มเีพยีง

ต าแหน่งของไมห้นัอากาศที่อยู่บนตวัสะกด ซึ่งเป็นลกัษณะที่เกดิขึน้ตัง้แต่ช่วงพุทธศตวรรษที ่
20 ใชไ้ปจนถงึตน้พุทธศตวรรษที ่22 คอืยงัใชอ้กัขรวธิแีบบเก่า ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั 

 ชก ั ชกั 

 อน ั อนั 
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จากขอ้มูลทีก่ล่าวมานี้ จงึสนันิษฐานไดว้่า จารกึวดัส่องคบ 2 (ชน. 8) สรา้งขึน้
ในช่วงระยะที่หนึ่งของอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา หรอืพุทธศตวรรษที่ 20 สอดคล้องกบัที่
เคยมกีารก าหนดอายไุวแ้ลว้ 

 
2. จารึกประดิษฐานพระธาตุ (กท. 59) ในหนังสอืจารกึในประเทศไทย เล่ม 5 

ก าหนดอายุไวใ้นช่วงพุทธศตวรรษที ่2010 ซึง่ผลการศกึษาครัง้นี้สอดคลอ้งและสนับสนุนขอ้มูล
ดงักล่าว เนื่องจากสณัฐานอกัษรยงัค่อนขา้งกว้างอย่างรปูอกัษรในหลกัฐานช่วงพุทธศตวรรษที ่
20 ดงัรปูจารกึในภาพที ่8 
 

 
 

ภาพที ่8 จารกึประดษิฐานพระธาตุ (กท. 59) 
ทีม่า: จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 อกัษรขอม อกัษรธรรม และอกัษรไทย พทุธศตวรรษท่ี 19 – 24 
(กรงุเทพฯ: หอสมดุแห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2529), 144. 
 

และการเปรยีบเทยีบตวัอยา่งรปูอกัษรกบัหลกัฐานช่วงพุทธศตวรรษที ่20 ดงันี้   
 

อกัษร กท. 59 อย. 2 / 1917 ชน. 6 / 1956 

ก     
ข    
ค    
จ    

                                                           
10 จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 อกัษรขอม อกัษรธรรม และอกัษรไทย พุทธศตวรรษท่ี  

19 – 24, 143. 
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อกัษร กท. 59 อย. 2 / 1917 ชน. 6 / 1956 

ป    
ผ    
ม     
ว    
อะ    

 
ทัง้นี้ สามารถอธบิายโดยเทยีบเคยีงกบัพฒันาการรปูอกัษรทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะ

ของอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดาระยะแรกหรอืพุทธศตวรรษที ่20 ไดด้งันี้ 
พยญัชนะ ก ลากเสน้หน้าต่อจากเสน้กลางในระดบัค่อนขา้งต ่า  
พยญัชนะ ข เขยีนรูปที่เส้นต่างๆ อยู่ในต าแหน่งเหมอืนรูปอกัษรในระยะที่หนึ่ง 

เช่น ยงัเขยีนเสน้หน้าเป็นเสน้ทแยงโคง้จากซา้ยลงมาขวา และเสน้ล่างยงัเป็นเสน้หน้า 
พยญัชนะ ค เขยีนมเีสน้ล่าง พบในระยะทีห่นึ่งเท่านัน้  
พยญัชนะ จ มเีสน้ล่างเชื่อมเสน้หน้ากบัเสน้หลงั พบในระยะทีห่นึ่งเท่านัน้ 
พยญัชนะ ป มเีสน้หาง 2 เสน้ พบในระยะทีห่นึ่งเท่านัน้ 
พยญัชนะ ผ เขยีนเสน้หน้ามหียกักลาง พบในระยะทีห่นึ่งเท่านัน้ 
พยญัชนะ ม ไมม่ขีมวดหน้า พบในระยะทีห่นึ่งเท่านัน้ 
พยญัชนะ ว เขยีนมเีสน้บน พบในระยะทีห่นึ่งเท่านัน้ 
สระอะ เขยีนเชื่อมกนัเป็นเสน้แนวตัง้เสน้เดยีว พบในระยะทีห่นึ่งเท่านัน้ 
ส่วนอกัขรวธิไีม่พบรูปแบบที่สามารถก าหนดอายุในช่วงระยะที่หนึ่งได้ มเีพยีง

ต าแหน่งของไมห้นัอากาศที่อยู่บนตวัสะกด ซึ่งเป็นลกัษณะที่เกดิขึน้ตัง้แต่ช่วงพุทธศตวรรษที ่
20 ใชไ้ปจนถงึตน้พุทธศตวรรษที ่22 คอืยงัใชอ้กัขรวธิแีบบเก่า ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั 

 ทงหัลาย ทัง้หลาย 

 รงสัยิ รงัส ี
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จงึสนันิษฐานได้ว่า จารกึประดษิฐานพระธาตุ (กท. 59) สร้างขึน้ในช่วงระยะที่
หนึ่งของอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา หรือพุทธศตวรรษที่ 20 สอดคล้องกับที่เคยมีการ
ก าหนดอายไุวแ้ลว้ 

 
3. จารึกมหาเถรศรีเทพ (กท. 58) ในหนังสอืจารกึในประเทศไทย เล่ม 5 ก าหนด

อายุไว้ในช่วงพุทธศตวรรษที ่2111 แต่การศกึษาครัง้นี้ได้ผลต่างออกไป โดยพบว่าจารกึหลกันี้
ควรสรา้งขึน้ในช่วงพุทธศตวรรษที ่20 เนื่องจากรปูอกัษรส่วนใหญ่ใกลเ้คยีงกบัทีป่รากฏในจารกึ
สมยัพุทธศตวรรษที ่20 ดงัรปูจารกึในภาพที ่9 
 

 
 

ภาพที ่9 จารกึมหาเถรศรเีทพ (กท. 58) ดา้นที ่1 
ทีม่า: จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 อกัษรขอม อกัษรธรรม และอกัษรไทย พทุธศตวรรษท่ี 19 – 24 
(กรงุเทพฯ: หอสมดุแห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2529), 150. 
 

และการเปรยีบเทยีบตวัอยา่งรปูอกัษรกบัหลกัฐานช่วงพุทธศตวรรษที ่20 ดงันี้   
 

อกัษร กท. 58 อย. 77 / 1918 ชน. 6 / 1956 

ก     
ง    
จ    
ถ    

                                                           
11 จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 อกัษรขอม อกัษรธรรม และอกัษรไทย พุทธศตวรรษท่ี  

19 – 24, 149. 
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อกัษร กท. 58 อย. 77 / 1918 ชน. 6 / 1956 

ป      
ม     
อะ    

 
ทัง้นี้ สามารถอธบิายโดยเทยีบเคยีงกบัพฒันาการรปูอกัษรทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะ

ของอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดาระยะแรกหรอืพุทธศตวรรษที ่20 ไดด้งันี้ 
พยญัชนะ ง เขยีนเสน้ล่างลากเฉียงลงไปทางซา้ยเลยเสน้บรรทดั 
พยญัชนะ จ มเีสน้ล่างเชื่อมเสน้หน้ากบัเสน้หลงั พบในระยะทีห่นึ่งเท่านัน้ 
พยญัชนะ ถ เขยีนไมม่หียกัหน้า พบในระยะทีห่นึ่งเท่านัน้ 
พยญัชนะ ป ยงัพบรปูทีม่เีสน้หาง 2 เสน้ ซึง่พบในระยะทีห่นึ่งเท่านัน้ 
พยญัชนะ ม เขยีนไมม่ขีมวดหน้า ซึง่พบในระยะทีห่นึ่งเท่านัน้ 
สระอะ เขยีนเชื่อมกนัเป็นเสน้แนวตัง้เสน้เดยีว ซึง่พบในระยะทีห่นึ่งเท่านัน้ 
ส่วนอกัขรวธิไีม่พบรูปแบบที่สามารถก าหนดอายุในช่วงระยะที่หนึ่งได้ มเีพยีง

ต าแหน่งของไมห้นัอากาศที่อยู่บนตวัสะกด ซึ่งเป็นลกัษณะที่เกดิขึน้ตัง้แต่ช่วงพุทธศตวรรษที ่
20 ใชไ้ปจนถงึตน้พุทธศตวรรษที ่22 คอืยงัใชอ้กัขรวธิแีบบเก่า ดงัตวัอย่างต่อไปนี้ 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั 

 จก ั จกั 

 สด ั สตัว ์
 

จากขอ้มลูทีก่ล่าวมานี้ จงึพอสนันิษฐานอายุของจารกึมหาเถรศรเีทพ (กท. 58) ได้
ว่าอยู่ในช่วงระยะที่หนึ่งของอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา หรอืพุทธศตวรรษที่ 20 เก่ากว่าที่
เคยมกีารก าหนดอายุไว้  ทัง้นี้ หากมหาเถรศรเีทพในจารกึหลกันี้เป็นบุคคลเดยีวกบัเจา้เถร 
ศรเีทพคริมิานนทใ์นจารกึ ชน. 5 และ ชน. 6 กอ็าจเป็นจารกึทีส่รา้งขึน้ในคราวเดยีวกนักบัจารกึ
ทัง้ 2 หลกันี้ใน พ.ศ. 1956  

 



239 

 

ข้อมลูท่ีก าหนดอายอุยู่ในช่วง พ.ศ.2201 ถึงราว พ.ศ. 2270 – 2280 
(อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดาระยะท่ีส่ีและอกัษรไทยย่อระยะท่ีหน่ึง) 

ขอ้มลูทีส่ามารถสนันิษฐานอายไุวใ้นช่วงนี้มทีัง้สิน้ 5 รายการ ซึง่เป็นเอกสารตน้ฉบบั 
ตวัเขยีนทัง้หมด คอื รวมพระสตูร ปมูราชธรรม พระพุทธเยส ูปมูราชธรรม ไตรภมูพิระมาลยั 
และสมดุภาพไตรภมูสิมยัอยุธยา เลขที ่5 ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

1. รวมพระสูตร รปูอกัษรในขอ้มูลชิ้นนี้สนันิษฐานว่าเป็นอกัษรไทยอยุธยาแบบ
ธรรมดาช่วงระยะที่สี่  ทัง้นี้ จากรูปอกัษรและอกัขรวธิสีามารถสนันิษฐานได้ว่าเอกสารนี้น่าจะ
บนัทกึขึน้ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 โดยรปูอกัษรใกลเ้คยีงกบัหลกัฐานในช่วงนี้ ดงัตวัอย่าง
รปูเอกสารในภาพที ่10 
 

 
 

ภาพที ่10 ตวัอยา่งเอกสารเรือ่งรวมพระสตูร 
ทีม่า: ส าเนาตน้ฉบบัตวัเขยีนจากหอจดหมายเหตุ ประเทศฝรัง่เศส ของ Instructor Bernard Wirth 
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และการเปรยีบเทยีบตวัอยา่งรปูอกัษรกบัหลกัฐานช่วงตน้พุทธศตวรรษที ่23 ดงันี้   
 
อกัษร รวมพระสตูร บนัทึก / 2228 

ก   
ฉ   
ญ   
ณ   
ธ   
ป    
พ   
ฟ   

 
ทัง้นี้ สามารถอธบิายโดยเทยีบเคยีงกบัพฒันาการรปูอกัษรไดด้งันี้ 
พยญัชนะ ฉ เขยีนเส้นหางลากยาวขึ้นไปมาก ซึ่งเส้นหางนี้ เริม่หายไปพบใน

วรรณกรรมเรือ่งตน้ทางฝรัง่เศส พ.ศ. 2228 และหลงัจากนัน้พบรปูทีเ่ขยีนหางยาวเช่นนี้น้อย 
พยญัชนะ ญ และ ณ ยงัเขยีนไม่มหียกัทีเ่สน้หน้า ซึ่งรปูที่มหียกัหน้าพบครัง้แรก

ในจารกึพระบรมธาตุเจดยี ์นครศรธีรรมราช 8 พ.ศ. 2230  
พยญัชนะ ธ ทีเ่ขยีนมขีมวดหน้าพบในระยะทีส่ ีเ่ท่านัน้ 
พยญัชนะ ป และ ฟ ยงัพบรปูทีเ่ขยีนหกัมุมทีห่างไม่สูงมากนัก และยงัปรากฏรูป 

ป ทีเ่ขยีนเสน้หางแยกดว้ย   
พยญัชนะ พ ทีม่เีสน้ล่างเสน้ทีห่นึ่งเสน้เดยีวพบในระยะทีส่ ีเ่ท่านัน้  
ส่วนอกัขรวธิทีีช่่วยในการก าหนดอายหุลกัฐานนี้ได ้มดีงันี้ 
ต าแหน่งไมห้นัอากาศพบทัง้ทีอ่ยูบ่นพยญัชนะตน้และตวัสะกด โดยหลกัฐานทีพ่บ

ไมห้นัอากาศอยู่บนพยญัชนะต้นครัง้แรก คอื หนังสอืออกพระจอมเมอืง พ .ศ. 2164 ทัง้ 2 ฉบบั 
ตวัอยา่งการใชไ้มห้นัอากาศในเรือ่งรวมพระสตูร มดีงันี้ 
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ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั 

 ตถัาคต้ ตถาคต 

 จกัฃุะ จกัขุ 

 
พบการใชเ้ครือ่งหมายฟันหนูประกอบการเขยีน โดยเครือ่งหมายฟันหนู พบใช้

ครัง้แรกในจารกึระฆงั วดัเชงิท่า พ.ศ. 2190  ตวัอยา่งการใชฟั้นหนูในเรือ่งรวมพระสตูร มดีงันี้ 
 

ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั 

 ระฤ ̎ก ระลกึ 

 ฃ ̎อ ขอ 
 
พบการใช้อกัขรวธิพีเิศษเขยีน พร เชื่อมกนั ซึ่งอกัขรวธิพีเิศษนี้พบครัง้แรกใน

หนงัสอืออกพระจอมเมอืง 2 พ.ศ. 2164  ตวัอยา่งการเขยีนในเรือ่งรวมพระสตูร มดีงันี้ 
 

ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั 

 พร มโ่ลกย่ พรหมโลก 
 
จากข้อมูลที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่า รูปอักษรอยู่ในช่วงระยะที่สี่ของอักษรไทย

อยธุยาแบบธรรมดา โดยจากลกัษณะรปูอกัษร ฉ ทีล่ากเสน้หางยาว และรปู ญ และ ณ ทีย่งัไม่มี
หยกัหน้า ท าให้สามารถก าหนดอายุได้แคบลง คือ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 ตอนต้น  
ส่วนขอ้มลูดา้นอกัขรวธินีัน้กส็อดคลอ้งกนั โดยจากการพบใชเ้ครื่องหมายฟันหนู ท าใหเ้อกสารนี้
ควรบนัทกึในช่วงปลายพุทธศตวรรษที ่22 เป็นตน้ไป  ดงันัน้ จงึอาจสรุปไดว้่า เอกสารเรื่องรวม
พระสตูรบนัทกึขึน้ประมาณช่วงตน้พุทธศตวรรษที ่23  

 
2. พระพทุธเยส ูรปูอกัษรในเอกสารนี้สนันิษฐานว่าเป็นอกัษรไทยอยุธยาแบบ

ธรรมดาในระยะทีส่ ี ่ลายมอืบรรจงแกมหวดั เพราะรปูอกัษรส่วนใหญ่สอดคลอ้งกบัรปูอกัษรใน
หลกัฐานช่วงระยะเดยีวกนั ดงัตวัอยา่งรปูเอกสารในภาพที ่11 
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ภาพที ่11 ตวัอยา่งเอกสารเรือ่งพระพุทธเยสู 
ทีม่า: ส าเนาตน้ฉบบัตวัเขยีนของ รศ.กรรณกิาร ์ วมิลเกษม 

 
และการเปรยีบเทยีบตวัอยา่งรปูอกัษรกบัหลกัฐานช่วงตน้พุทธศตวรรษที ่23 ดงันี้   

 
อกัษร รวมพระสตูร บนัทึก / 2228 จดหมาย 4 / 2237 

ก 
   

ฉ 
   

ญ    
ฎ  -  
ณ    
ธ 
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อกัษร รวมพระสตูร บนัทึก / 2228 จดหมาย 4 / 2237 

ป     
พ    
ฟ    
 
ทัง้นี้ สามารถอธบิายรปูอกัษรทีช่่วยก าหนดอายไุดด้งันี้ 
พยญัชนะ ฉ เขยีนเส้นหางลากยาวขึ้นไปมาก ซึ่งเส้นหางนี้ เริม่หายไปพบใน

วรรณกรรมเรือ่งตน้ทางฝรัง่เศส พ.ศ. 2228 และหลงัจากนัน้พบรปูทีเ่ขยีนหางยาวเช่นนี้น้อย 
พยญัชนะ ญ และ ณ ยงัเขยีนไม่มหียกัทีเ่สน้หน้า ซึ่งรปูที่มหียกัหน้าพบครัง้แรก

ในจารกึพระบรมธาตุเจดยี ์นครศรธีรรมราช 8 พ.ศ. 2230  ทัง้นี้ พบรปู ญ ทีเ่ขยีนหวดัโดยไม่มี
เสน้บนและเสน้ล่างคลา้ยในจดหมายฉบบัที ่2 พ.ศ. 2231 และจดหมายฉบบัที ่4 พ.ศ. 2237 
ดว้ย 

พยญัชนะ ฎ เขียนมีเส้นบนจนส่วนบนเป็นรูปเหมือน ภ รูปนี้พบครัง้แรกใน
จดหมายฉบบัที ่4 พ.ศ. 2237  

พยญัชนะ ธ ทีเ่ขยีนมขีมวดหน้าพบในระยะทีส่ ีเ่ท่านัน้ 
พยญัชนะ ป และ ฟ ยงัพบรปูทีเ่ขยีนหกัมมุทีห่างไมส่งูมากนกั  
พยญัชนะ พ เขยีนไม่มเีส้นบนและเส้นล่าง ซึ่งรูปนี้พบครัง้แรกในจารกึปลยีอด

พระบรมธาตุเจดยี ์นครศรธีรรมราช 2 พ.ศ. 2159   
ส่วนอกัขรวธิทีีช่่วยในการก าหนดอายหุลกัฐานนี้ได ้มดีงันี้ 
ต าแหน่งไม้หนัอากาศส่วนใหญ่อยู่บนพยญัชนะต้น โดยหลกัฐานที่พบไม้หัน

อากาศอยู่บนพยญัชนะต้นครัง้แรก คอื หนังสอืออกพระจอมเมอืง พ .ศ. 2164 ทัง้ 2 ฉบบั 
ตวัอยา่งการใชไ้มห้นัอากาศในเรือ่งพระพุทธเยส ูมดีงันี้ 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั 

 สกัสทิธ ิ ศกัดิส์ทิธิ ์

 บงัเกดื บงัเกดิ 
 



244 

 

พบการใช้เครื่องหมายฟันหนูประกอบการเขยีน โดยเครื่องหมายฟันหนู พบใช้
ครัง้แรกในจารกึระฆงั วดัเชงิท่า พ.ศ. 2190  ตวัอยา่งการใชเ้ครื่องหมายฟันหนูในเรื่องพระพุทธ
เยส ูมดีงันี้ 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั 

 เสม̎อ ระลกึ 

 เหร ̎อเดจ (กษตัรยิ)์ เฮโรด 
 
พบการใช้เครื่องหมายนิคหิตประกอบสระอื่นที่ไม่ใช่สระโอะ  และใช้ร่วมกับ

ตวัสะกดทีไ่ม่ใชแ้ม่กมดว้ย ซึง่การใชล้กัษณะนี้ครัง้แรกในจดหมายฉบบัที ่3 และ 4 พ.ศ. 2237
ตวัอยา่งการใชเ้ครือ่งหมายนิคหติในเรือ่งพระพุทธเยส ูมดีงันี้ 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั 

 
ชุ มภา ชุมพา 

 ต กตอง ตกตอ้ง 

 ส มภาร สมภาร 
 
พบการใช้อกัขรวธิพีเิศษเขยีน พร เชื่อมกนั ซึ่งอกัขรวธิพีเิศษนี้พบครัง้แรกใน

หนงัสอืออกพระจอมเมอืง 2 พ.ศ. 2164  ตวัอยา่งการเขยีนในเรือ่งพระพุทธเยส ูมดีงันี้ 
 

ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั 

 พระธนีง ั พระทีน่ัง่ 

 พร ม พรหม 
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พบการใชอ้กัขรวธิพีเิศษ หญ เชื่อมต่อกนัในลกัษณะทีย่งัเหน็ไดว้่าเป็น ห และ ญ 
เขยีนต่อกนั ซึ่งสนันิษฐานว่าเกิดขึน้ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 ตวัอย่างในเรื่องพระพุทธ 
เยส ูมดีงันี้ 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั 

 เหญยิบ เหยยีบ 

 ไหญ ใหญ่ 

 หญาก อยาก 

 
จากข้อมูลที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่า รูปอักษรอยู่ในช่วงระยะที่สี่ของอักษรไทย

อยธุยาแบบธรรมดา โดยจากลกัษณะรปูอกัษร ฉ ทีล่ากเสน้หางยาว และรปู ญ และ ณ ทีย่งัไม่มี
หยกัหน้า ท าให้สามารถก าหนดอายุได้แคบลง คือ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 ตอนต้น  
ส่วนขอ้มลูดา้นอกัขรวธินีัน้กส็อดคลอ้งกนั โดยจากลกัษณะการใชเ้ครือ่งหมายนิคหติ รวมทัง้การ
ใชรู้ปพเิศษ หญ สามารถก าหนดอายุเอกสารนี้อยู่ในราวต้นพุทธศตวรรษที่ 23 เช่นกนั ดงันัน้ 
จงึอาจสรปุไดว้่า เอกสารเรือ่งพระพุทธเยสนูี้บนัทกึขึน้ประมาณช่วงตน้พุทธศตวรรษที ่23  

 
3. ปูมราชธรรม มกีารก าหนดอายุโดยอาศยัรปูอกัษรประกอบกบัเหตุการณ์ทาง

ประวตัศิาสตร ์ว่าควรอยู่ในช่วงอยุธยาตอนปลาย สมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช12 ส่วนการ
วจิยัครัง้นี้ได้ผลที่ใกล้เคยีงกัน คือ สนันิษฐานว่ารูปอักษรที่ใช้เป็นอักษรไทยในช่วงต้นพุทธ
ศตวรรษที ่23 แต่ไมส่ามารถระบุแน่ชดัไดว้่าเป็นรชักาลใด  

ในเอกสารนี้พบใชร้ปูอกัษร 2 ชนิด คอื อกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา และอกัษร 
ไทยย่อ โดยอกัษรไทยย่อมกัใช้ในการเขยีนชื่อเรื่อง และขอ้ความช่วงต้น ดงัตวัอย่างในภาพที ่
12  

                                                           
12 ปูมราชธรรม : เอกสารสมยัอยุธยา จากหอสมุดแห่งชาติกรงุปารีส, 3-5. 
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ภาพที ่12 ตวัอยา่งเอกสารเรือ่งปมูราชธรรม 
ทีม่า: ปมูราชธรรม : เอกสารสมยัอยุธยา จากหอสมุดแห่งชาติกรงุปารีส (กรุงเทพฯ: กอง
วรรณกรรมและประวตัศิาสตร ์กรมศลิปากร, 2545), 146. 

 
ส าหรบัอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดานัน้เป็นลายมอืหวดั สนันิษฐานว่าอยูใ่นช่วง

ระยะทีส่ ี ่เพราะมรีปูคลา้ยกบัรปูอกัษรในหลกัฐานลายมอืหวดัช่วงตน้พุทธศตวรรษที ่23 เช่น 
จดหมายฉบบัที ่4 พ.ศ. 2237 มาก ดงัตวัอยา่งรปูอกัษรต่อไปนี้  

 
อกัษร ปมูราชธรรม จดหมาย 4 / 2237 

ก    
ฉ   
ช   
ญ   
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อกัษร ปมูราชธรรม จดหมาย 4 / 2237 

ฎ    
ธ   
ป    
พ     
ฤๅ   
ฦๅ   

 
ทัง้นี้ สามารถอธบิายรปูอกัษรทีช่่วยในการก าหนดอายไุดด้งันี้ 
พยญัชนะ ฉ เขยีนเส้นหางลากยาวขึ้นไปมาก ซึ่งเส้นหางนี้ เริม่หายไปพบใน

วรรณกรรมเรือ่งตน้ทางฝรัง่เศส พ.ศ. 2228 และหลงัจากนัน้พบรปูทีเ่ขยีนหางยาวเช่นนี้น้อย 
พยญัชนะ ญ ทีเ่ขยีนหวดัโดยไม่มเีส้นบนและเส้นล่างคล้ายในจดหมายฉบบัที่ 2 

พ.ศ. 2231 และจดหมายฉบบัที ่4 พ.ศ. 2237 ดว้ย 
พยญัชนะ ฎ พบทัง้รูปที่เขยีนมเีส้นบนจนส่วนบนเป็นรูปเหมอืน ภ ซึ่งพบครัง้

แรกในจดหมายฉบบัที ่4 พ.ศ. 2237 และแบบเก่าทีย่งัไมม่เีสน้บนดว้ย 
พยญัชนะ ธ ทีเ่ขยีนมขีมวดหน้าพบในระยะทีส่ ีเ่ท่านัน้ 
พยญัชนะ ป พบทัง้รูปที่เขียนหักมุมที่หาง และรูปที่ไม่หักมุม เหมือนกับใน

จดหมายฉบบัที ่3 และ 4 พ.ศ. 2237 
พยัญชนะ พ พบทัง้ที่เขียนไม่มีเส้นบนและเส้นล่าง ซึ่งพบครัง้แรกในจารึก 

ปลยีอดพระบรมธาตุเจดยี ์นครศรธีรรมราช 2 พ.ศ. 2159  และรปูทีม่เีสน้ล่างเสน้ทีห่นึ่งสัน้ๆ ซึง่
พบเฉพาะในระยะทีส่ ีเ่ท่านัน้ 

รูปสระฤๅ และ ฦๅ เขยีนเส้นหางเส้นแรกเชื่อมกบัเส้นหลงั และเส้นหางอกีเส้น
เขยีนต่อจากเสน้หลงั พบครัง้แรกในจดหมายฉบบัที ่3 และ 4 พ.ศ. 2237  

ส่วนอกัขรวธิทีีช่่วยในการก าหนดอายหุลกัฐานนี้ได ้มดีงันี้ 
พบการใช้เครื่องหมายฟันหนูประกอบการเขยีน โดยเครื่องหมายฟันหนู พบใช้

ครัง้แรกในจารกึระฆงั วดัเชงิท่า พ.ศ. 2190  ตวัอย่างการใช้เครื่องหมายฟันหนูในเรื่องปูม
ราชธรรม มดีงันี้ 
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ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั 

 ทร̎งพระโกรธ่ ทรงพระโกรธ 

 ณ่ร̎ก นรก 
 
พบการใช้เครื่องหมายนิคหิตประกอบสระอื่นที่ไม่ใช่สระโอะ  และใช้ร่วมกับ

ตวัสะกดทีไ่ม่ใชแ้ม่กมดว้ย ซึง่การใชล้กัษณะนี้ครัง้แรกในจดหมายฉบบัที ่3 และ 4 พ.ศ. 2237
ตวัอยา่งการใชเ้ครือ่งหมายนิคหติในเรือ่งปมูราชธรรม มดีงันี้ 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั 

 รุ งเรอีง รุง่เรอืง 

 จงก่ร ม่ จงกรม 

 พรห มทตรั พรหมทตั 
 
พบการใช้อกัขรวธิพีเิศษเขยีน พร เชื่อมกนั ซึ่งอกัขรวธิพีเิศษนี้พบครัง้แรกใน

หนงัสอืออกพระจอมเมอืง 2 พ.ศ. 2164  ตวัอยา่งการเขยีนในเรือ่งปมูราชธรรม มดีงันี้ 
 

ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั 

 พร มท่ศั พรหมทตั 

 ไพรฟา ไพรฟ้่า 
 
พบการเขยีนค าว่า ที ่เป็น ทอี หรอื ทอื ซึง่เริม่พบตัง้แต่ราวตน้พุทธศตวรรษที ่23 

ตวัอยา่งการเขยีนในเรือ่งปมูราชธรรม มดีงันี้ 
 

ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั 

 ทอี ที ่

 ทอื ที ่
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ส่วนรูปอักษรไทยย่อนัน้ มลีกัษณะคล้ายรูปอักษรไทยย่อในระยะที่หนึ่ง ซึ่งมี
รปูอกัษรในหนังสอืสญัญาไทย-ฝรัง่เศส พ.ศ. 2230 และจดหมายฉบบัที ่1 พ.ศ. 2231 เป็นต้น 
ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
อกัษร ปมูราชธรรม หนังสือสญัญา / 2230 จดหมาย 1 / 2231 

ก      
จ      
ญ     
ฎ    - 

ณ    
ธ       
ป    
พ    
ว    
ฬ  -  
อ    

 
ทัง้นี้ ไม่พบรูปอักษรที่สามารถก าหนดอายุได้แน่นอน แต่สงัเกตได้ว่าลกัษณะ

อกัษรยงัเขยีนไม่เป็นระบบเดยีวกนัอย่างสม ่าเสมอ เช่น ปลายหางอกัษรทีล่ากลงยงัไม่ขมวดวง
หรอืปมเขา้ดา้นในทัง้หมด ปลายหางอกัษรทีล่ากขึน้ยงัไม่หกัเหลีย่มแบบอกัษรไทยย่อระยะทีส่อง 
และรปูอกัษรบางรปู เช่น ก และ ณ ยงัไมต่่างจากอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา ทัง้รปู ฬ ยงัใชร้ปู 
พ ประกอบกบัเชงิ ฬ อกัษรขอมไทยเหมอืนอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดาดว้ย   
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ส่วนอักขรวิธีนัน้ ยงัพบการใช้เครื่องหมายฝนทองประกอบการเขียน ซึ่งพบ
เฉพาะในอกัษรไทยยอ่ระยะทีห่นึ่งเท่านัน้ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั 

 ศรศีาก่มุนิ ศรศีากยมนุี 

 บ่งงควร่ บงัควร 
 
จากข้อมูลที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่า รูปอักษรอยู่ในช่วงระยะที่สี่ของอักษรไทย

อยุธยาแบบธรรมดา สอดคล้องกบัอกัษรไทยย่อที่เป็นอกัษรไทยย่อในระยะแรก โดยรูปอกัษร
และอกัขรวธิอีกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดาหลายประการสอดคลอ้งกบัในจดหมายฉบบัที ่3 และ 
4 พ.ศ. 2237 จงึอาจสนันิษฐานไดว้่า เอกสารเรื่องปมูราชธรรมน่าจะบนัทกึขึน้ในช่วงต้นพุทธ
ศตวรรษที ่23 ใกลเ้คยีงกนักบัจดหมายทัง้ 2 ฉบบัดงักล่าว 

 
4. ไตรภมิูพระมาลยั มกีารก าหนดอายุโดยอาศยัรปูอกัษรและอกัขรวธิวี่าควรอยู่

ในช่วงอยุธยาตอนปลาย สนันิษฐานว่าเป็นลายมอืเดยีวกับปูมราชธรรม13 ซึ่งหมายความว่า  
ไตรภูมพิระมาลยัน่าจะบนัทกึขึน้ในสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช เช่นเดยีวกบัปมูราชธรรม 
ส่วนการวจิยัครัง้นี้ได้ผลใกล้เคยีงกนั คอื สนันิษฐานว่ารูปอกัษรที่ใช้เป็นอกัษรไทยในช่วงต้น
พุทธศตวรรษที ่23 แต่ไมส่ามารถระบุรชักาลไดแ้น่ชดั  

ในเอกสารนี้พบรูปอกัษร 2 ชนิด ทัง้อกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา และอกัษรไทย
ยอ่ โดยอกัษรไทยยอ่พบใชเ้พยีงเลก็น้อยในตอนตน้ ดงัตวัอยา่งในภาพที ่13 

 

 
 

ภาพที ่13 ตวัอยา่งเอกสารเรือ่งไตรภมูพิระมาลยั 
ทีม่า: ไตรภมิู เอกสารจากหอสมดุแห่งชาติกรงุปารีส (กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร, 2554), 115. 
                                                           

13 ไตรภมิู เอกสารจากหอสมุดแห่งชาติกรงุปารีส, 9. 
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ส าหรบัอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดานัน้เป็นลายมอืหวดั สนันิษฐานว่าอยู่ในช่วง
ระยะที่สี่ เพราะมรีูปคล้ายกบัรปูอกัษรในหลกัฐานลายมอืหวดัช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 เช่น 
จดหมายฉบบัที ่4 พ.ศ. 2237 รวมทัง้เอกสารเรือ่งปมูราชธรรมมาก ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้  

 
อกัษร ไตรภมิูพระมาลยั ปมูราชธรรม จดหมาย 4 / 2237 

ก      
ฉ    
ช    
ญ    
ฎ    
ธ    
ป    
พ      
ฬ   - 

ฤๅ    
ฦๅ    

 
ทัง้นี้ สามารถอธบิายรปูอกัษรทีช่่วยในการก าหนดอายไุดด้งันี้ 
พยญัชนะ ฉ เขยีนเส้นหางลากยาวขึ้นไปมาก ซึ่งเส้นหางนี้ เริม่หายไปพบใน

วรรณกรรมเรือ่งตน้ทางฝรัง่เศส พ.ศ. 2228 และหลงัจากนัน้พบรปูทีเ่ขยีนหางยาวเช่นนี้น้อย 
พยญัชนะ ญ ทีเ่ขยีนหวดัโดยไม่มเีส้นบนและเส้นล่างคล้ายในจดหมายฉบบัที่ 2 

พ.ศ. 2231 และจดหมายฉบบัที ่4 พ.ศ. 2237 ดว้ย 
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พยญัชนะ ฎ พบทัง้รูปที่เขยีนมเีส้นบนจนส่วนบนเป็นรูปเหมอืน ภ ซึ่งพบครัง้
แรกในจดหมายฉบบัที ่4 พ.ศ. 2237 และแบบเก่าทีย่งัไมม่เีสน้บนดว้ย 

พยญัชนะ ธ เป็นรปูลายมอืหวดัทีพ่บเฉพาะในระยะทีส่ ีเ่ท่านัน้ 
พยญัชนะ ป พบรปูทีเ่ขยีนหกัมมุทีห่างแบบระยะทีส่ ี ่ 
พยญัชนะ พ พบรปูทีม่เีสน้ล่างเสน้ทีห่นึ่ง ซึง่พบเฉพาะในระยะทีส่ ีเ่ท่านัน้ 
พยญัชนะ ฬ พบทัง้ที่เขยีนหางยาวขึ้นไปก่อนขมวดด้านบน และรูปที่เป็น พ 

ประกอบกบัเชงิ ฬ อกัษรขอมไทย ซึง่แบบหลงันี้พบในเอกสารเรือ่งปมูราชธรรมดว้ย 
รูปสระฤๅ และ ฦๅ เขยีนเส้นหางเส้นแรกเชื่อมกบัเส้นหลงั และเส้นหางอกีเส้น

เขยีนต่อจากเสน้หลงั พบครัง้แรกในจดหมายฉบบัที ่3 และ 4 พ.ศ. 2237  
ส่วนอกัขรวธิทีีช่่วยในการก าหนดอายหุลกัฐานนี้ได ้มดีงันี้ 
ต าแหน่งไมห้นัอากาศพบทัง้ทีอ่ยูบ่นพยญัชนะตน้และตวัสะกด โดยหลกัฐานทีพ่บ

ไมห้นัอากาศอยู่บนพยญัชนะต้นครัง้แรก คอื หนังสอืออกพระจอมเมอืง พ .ศ. 2164 ทัง้ 2 ฉบบั 
ตวัอยา่งการใชไ้มห้นัอากาศในเรือ่งไตรภมูพิระมาลยั มดีงันี้ 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั 

 ขา้ฟัน ฆา่ฟัน 

 ณ่ร̎ก นรก 

 กลบัคนื กลบัคนื 
 
พบการใช้เครื่องหมายฟันหนูประกอบการเขยีน โดยเครื่องหมายฟันหนู พบใช้

ครัง้แรกในจารกึระฆงั วดัเชงิท่า พ.ศ. 2190  ตวัอย่างการใชเ้ครื่องหมายฟันหนูในเรื่องไตรภูมิ
พระมาลยั มดีงันี้ 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั 

 ตก ̎แตง ่ ตกแต่ง 

 
พฤ ̎ๅกษ พฤกษ ์
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พบการใช้เครื่องหมายนิคหิตประกอบสระอื่นที่ไม่ใช่สระโอะ  และใช้ร่วมกับ
ตวัสะกดทีไ่ม่ใชแ้ม่กมดว้ย ซึง่การใชล้กัษณะนี้ครัง้แรกในจดหมายฉบบัที ่3 และ 4 พ.ศ. 2237
ตวัอยา่งการใชเ้ครือ่งหมายนิคหติในเรือ่งไตรภมูพิระมาลยั มดีงันี้ 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั 

 
มุ งกุด มงกุฎ 

 จม่ล ง จมลง 

 ส มเดจ่ สมเดจ็ 
 
พบการใช้อกัขรวธิพีเิศษเขยีน พร เชื่อมกนั ซึ่งอกัขรวธิพีเิศษนี้พบครัง้แรกใน

หนงัสอืออกพระจอมเมอืง 2 พ.ศ. 2164  ตวัอยา่งการเขยีนในเรือ่งไตรภมูพิระมาลยั มดีงันี้ 
 

ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั 

 
พระญา พระยา 

 พร มโ่ลก่ พรหมโลก 
 
พบการเขยีนค าว่า ที ่เป็น ทอื ซึง่เริม่พบตัง้แต่ราวตน้พุทธศตวรรษที ่23 ตวัอย่าง

การเขยีนในเรือ่งไตรภมูพิระมาลยั มดีงันี้ 
 

ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั 

 ทอื ทีห่นึ่ง 

 ทอืนนั ทีน่ัน้ 
 
ส่วนรูปอักษรไทยย่อนัน้ มลีกัษณะคล้ายรูปอักษรไทยย่อในระยะที่หนึ่ง ซึ่งมี

รปูอกัษรในหนังสอืสญัญาไทย-ฝรัง่เศส พ.ศ. 2230 และจดหมายฉบบัที ่1 พ.ศ. 2231 เป็นต้น 
ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 
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อกัษร ไตรภมิูพระมาลยั สนธิสญัญา / 2230 จดหมาย 1 / 2231 

ก      
จ     
ณ    
ธ      
ป    
พ    
อ    

 
ทัง้นี้ ไม่พบรูปอักษรที่สามารถก าหนดอายุได้แน่นอน แต่สงัเกตได้ว่าลกัษณะ

อกัษรยงัเขยีนไม่เป็นระบบเดยีวกนัอย่างสม ่าเสมอ เช่น ปลายหางอกัษรทีล่ากลงยงัไม่ขมวดวง
หรอืปมเขา้ด้านในทัง้หมด และปลายหางอกัษรทีล่ากขึน้ยงัไม่หกัเหลีย่มแบบอกัษรไทยย่อระยะ 
ทีส่อง  ส่วนอกัขรวธินีัน้ ยงัพบการใชเ้ครื่องหมายฝนทองและฟันหนูประกอบการเขยีน ซึง่พบ
เฉพาะในอกัษรไทยยอ่ระยะทีห่นึ่งเท่านัน้ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั 

 ส มเดจ่ สมเดจ็ 

 ณ่ร̎ก นรก 
 
จากข้อมูลที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่า รูปอักษรอยู่ในช่วงระยะที่สี่ของอักษรไทย

อยุธยาแบบธรรมดา สอดคล้องกบัอกัษรไทยย่อที่เป็นอกัษรไทยย่อในระยะแรก โดยรูปอกัษร
และอกัขรวธิอีกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดาหลายประการสอดคลอ้งกบัในจดหมายฉบบัที ่3 และ 
4 พ.ศ. 2237 รวมทัง้เอกสารเรื่องปมูราชธรรม ซึง่ก าหนดอายุไวใ้นช่วงต้นพุทธศควรรษที ่23 
จงึอาจสนันิษฐานได้ว่า เอกสารเรื่องไตรภูมพิระมาลยัน่าจะบนัทกึขึน้ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที ่
23 ใกลเ้คยีงกนักบัเอกสารเหล่านี้ 
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5. สมุดภาพไตรภมิูสมยัอยุธยา เลขท่ี 5 ช่ือ แผนท่ีไตรภมิูโลกสณัฐาน อกัษร 
ที่ใช้ในเอกสารฉบบันี้สนันิษฐานว่าเป็นอกัษรไทยย่อในระยะที่หนึ่ง เนื่องจากรูปอกัษรไทยย่อ  
ในเอกสารฉบบัน้ียงัไม่มกีารเขยีนทีเ่ป็นระบบระเบยีบเหมอืนในระยะทีส่อง และรปูอกัษรบางตวั
ก็ยงัใกล้เคยีงกบัอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา เช่น พยญัชนะ ฉ ฎ และสระฤๅ  นอกจากนี้ 
ยงัพบใช้อกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาแทรกด้วย ซึ่งเป็นลกัษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของอกัษร 
ไทยยอ่ระยะทีห่นึ่ง ดงัตวัอยา่งในภาพที ่14 

 

 
 
ภาพที ่14 ตวัอยา่งเอกสารเรื่องสมุดภาพไตรภมูสิมยัอยธุยา เลขที ่5 ชื่อ แผนทีไ่ตรภูมโิลกสณัฐาน 
ทีม่า: สมดุภาพไตรภมิูฉบบัอกัษรขอม ภาษาไทย (กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร, 2552), 153. 

 
ในทีน่ี้จะไดย้กตวัอยา่งรปูอกัษรบางตวัเปรยีบเทยีบกบัอกัษรไทยยอ่ระยะทีห่นึ่ง

จากหนงัสอืสญัญาไทย-ฝรัง่เศส พ.ศ. 2230 ดงันี้ 
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อกัษร สมดุภาพ 5 หนังสือสญัญา / 2230 

ก     
จ 

    
ฉ  14 
ญ   
ฎ   
ณ   
ธ     
ป   
พ   
อ   
อ ุ   
อ ู   
ฤ   
ฤๅ    
๒   

                                                           
14 ในสนธสิญัญา พ.ศ. 2230 ไม่มรีปูพยญัชนะ ฉ จงึไดใ้ชร้ปูอกัษรจากหลกัที1่15/2228 แทน 



257 

 

 
ทัง้นี้ จากรปูอกัษรพอจะก าหนดอายไุดใ้นช่วงระยะทีห่นึ่งของอกัษรไทยยอ่ คอื 

ช่วงตน้พุทธศตวรรษที ่23 ถงึราว พ.ศ. 2270 ดว้ยเหตุผลต่อไปนี้ 
พยญัชนะ ฉ เขยีนเสน้หางลากยาวขึน้ไปมาก ซึง่พบเฉพาะในระยะทีห่นึ่งเท่านัน้ 

พบอกีแห่งในจารกึหลกัที่ 115 พ.ศ. 2228  ทัง้นี้ รูปดงักล่าวเป็นรูปทีน่ ามาจากอกัษรไทย
อยุธยาแบบธรรมดา เพราะรูปอักษรไทยย่อต้องตวดัหางกลับไปทางขวา ซึ่งพบในหนังสือ
ขนุพพิทัโกษา พ.ศ. 2230 

พยญัชนะ ฎ เป็นรูปอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาแบบเก่าที่เขยีนไม่มเีส้นบน 
ส าหรบัรปูทีม่เีสน้บนจนส่วนบนเหมอืน ภ นัน้ อกัษรไทยยอ่พบครัง้แรกในจารกึวดัจุฬามณี พ.ศ. 
2225 ส่วนอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดาพบครัง้แรกในจดหมายฉบบัที ่4 พ.ศ. 2237  

พยญัชนะ พ ที่เป็นรูปอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา เขยีนมเีส้นล่างเส้นที่หนึ่ง 
ซึง่เป็นลกัษณะเฉพาะของรปูอกัษรแบบธรรมดาระยะทีส่ ี ่ซึง่รว่มสมยักบัอกัษรไทยยอ่ระยะทีห่นึ่ง 

สระอุและสระอู หวัอกัษรอยู่ที่ส่วนต้น ซึ่งเป็นลกัษณะของอกัษรไทยย่อระยะที่
หนึ่ง ส่วนระยะทีส่องขมวดทีจ่ดุสิน้สุดการเขยีนโดยไมม่หีวัอกัษร 

ส่วนอกัขรวธินีัน้ ยงัพบการใชเ้ครือ่งหมายฝนทองประกอบการเขยีน ซึง่พบ
เฉพาะในอกัษรไทยยอ่ระยะทีห่นึ่งเท่านัน้ ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั 

 ยม่โลก ยมโลก 

 เทพ่ดา เทพดา 

 บ่รวีาร บรวิาร 
 
จากข้อมูลที่กล่าวมานี้จะเห็นได้ว่า รูปอักษรและอักขรวิธีที่ปรากฏในสมุดภาพ 

ไตรภูมสิมยัอยุธยา เลขที่ 5 ชื่อ แผนที่ไตรภูมโิลกสณัฐาน อยู่ในช่วงระยะที่หนึ่งของอักษร 
ไทยยอ่ จงึอาจสนันิษฐานไดว้่าเอกสารน้ีบนัทกึขึน้ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที ่23 ถงึราว พ.ศ.2270 

 
 
 
 
 



258 

 

ข้อมลูท่ีก าหนดอายอุยู่ในช่วงราว พ.ศ. 2270 – 2280 ถึงส้ินสมยัอยธุยา 
(อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดาระยะท่ีห้าและอกัษรไทยย่อระยะท่ีสอง) 

ขอ้มลูทีส่ามารถสนันิษฐานอายไุวใ้นช่วงนี้มทีัง้สิน้ 9 รายการ ไดแ้ก่ สมุดภาพไตรภูมิ
สมยัอยุธยา เลขที ่6 ชื่อ ไตรภูมโิลกสณัฐาน  แผนทีไ่ตรภูมโิลกวนิิจฉัย เลขที ่91  สมุดภาพ 
ไตรภูมเิลขที ่8  จารกึทีเ่จดยีพ์ระธาตุเมาะเตา เมอืงหงสาวดี (หลกัที ่309)  จารกึภาควชิา
โบราณคด ี1  จารกึภาควชิาโบราณคด ี2  จารกึภาควชิาภาษาตะวนัออก  สุปรตีธิรรมราชชาดก
ค าหลวง  และพระราชพงศาวดารกรงุเก่า ฉบบัหลวงประเสรฐิอกัษรนิติ ์ ดงัรายละเอยีดต่อไปนี้ 

1. สมุดภาพไตรภมิูสมยัอยุธยา เลขท่ี 6 ช่ือ ไตรภมิูโลกสณัฐาน อกัษรทีใ่ชใ้น
เอกสารฉบบัน้ีสนันิษฐานว่าเป็นอกัษรในระยะสุดทา้ยราว พ.ศ. 2270 – 2280 ถงึสิน้สมยัอยุธยา 
เนื่องจากแม้อกัษรไทยย่อที่ใช้จะไม่ประณีตบรรจง และเขยีนไม่เป็นระบบระเบียบตามอย่าง
อกัษรไทยยอ่ระยะทีห่นึ่ง แต่เมือ่พจิารณารปูอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาทีใ่ชร้่วมดว้ยแลว้ จะ
เหน็ไดช้ดัว่าใกลเ้คยีงกบัรปูอกัษรในระยะทีห่า้ ดงัตวัอยา่งในภาพที ่15 
 

 
 

ภาพที ่15 ตวัอยา่งเอกสารเรือ่งสมุดภาพไตรภูมสิมยัอยุธยา เลขที ่6 ชื่อ ไตรภมูโิลกสณัฐาน 
ทีม่า: สมดุภาพไตรภมิูฉบบักรงุศรีอยธุยา – ฉบบักรงุธนบุรี เล่ม 1 (กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร, 
2542), 22. 
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ในทีน่ี้จะไดย้กตวัอยา่งรปูอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดาบางตวัเปรยีบเทยีบกบัใน
ต าราแผนคชลกัษณ์ พ.ศ. 2291 ดงัต่อไปนี้ 

 
อกัษร สมดุภาพ 6 ต าราแผนคชลกัษณ์ / 2291 

ก       
จ   
ญ   
ธ   
ป   
ฝ   
อ     
ฤๅ 

  
๒   

 
ทัง้นี้ สามารถอธบิายรายละเอยีดรปูอกัษรทีช่่วยในการก าหนดอายไุด ้ดงันี้ 
พยญัชนะ ก ยงัเขยีนเส้นกลางลากลงก่อน รปูอกัษรที่ไม่มเีสน้กลาง โดยเปลี่ยน

มาลากเส้นหน้าขึ้นนัน้ พบครัง้แรกในค าฉันท์สรรเสรญิพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง
ปราสาททอง พ.ศ. 2290 

พยญัชนะ อ พบรูปที่เขียนหวัอักษรขมวดเป็นวงกลม พบครัง้แรกในค าฉันท์
สรรเสรญิพระเกยีรตสิมเดจ็พระพุทธเจา้หลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290 

เลข ๒ ลากหางตวัดเฉียงขึ้นไปทางซ้าย พบครัง้แรกในค าฉันท์สรรเสริญ 
พระเกยีรตสิมเดจ็พระพุทธเจา้หลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290 
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ส่วนอกัขรวธินีัน้ ยงัไม่พบการใช้ไมไ้ต่คู้และทณัฑฆาตประกอบการเขยีน ซึ่งอกัษร 
ไทยอยุธยาแบบธรรมดาพบครัง้แรกในค าฉันท์สรรเสรญิพระเกียรติสมเดจ็พระพุทธเจ้าหลวง
ปราสาททอง พ.ศ. 2290 ส่วนอกัษรไทยย่อพบครัง้แรกในนันโทปนันทสูตร พ.ศ. 2279  ทัง้นี้ 
อาจดว้ยความนิยมของอาลกัษณ์ 

โดยสรุปแล้ว จากรูปอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาทีป่รากฏในสมุดภาพไตรภูมิ
สมยัอยุธยา เลขที ่6 ชื่อ ไตรภูมโิลกสณัฐานอาจสนันิษฐานอายุของเอกสารนี้ไดเ้ป็นช่วงปลาย
สมยัอยธุยา ตัง้แต่ราว พ.ศ. 2270 – 2280 ถงึสิน้สมยัอยธุยา 

 
2. แผนท่ีไตรภมิูโลกวินิจฉัย เลขท่ี 91 รปูอกัษรทีใ่ช้ในเอกสารชิน้นี้สนันิษฐานว่า

เป็นอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาระยะที่ห้า เนื่องจากรูปอกัษรใกล้เคยีงกบัรูปอกัษรในหลกัฐาน
ช่วงระยะทีห่า้ ดงัรปูตวัอยา่งในภาพที ่16 
 

 
 
ภาพที ่16 ตวัอยา่งเอกสารเรือ่งแผนทีไ่ตรภมูโิลกวนิิจฉัย เลขที ่91 
ทีม่า: สมดุภาพไตรภมิูฉบบัอกัษรขอม ภาษาไทย (กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร, 2552), 221. 
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ในทีน่ี้จะไดย้กตวัอยา่งรปูอกัษรบางตวัเปรยีบเทยีบกบัในต าราแผนคชลกัษณ์ 
พ.ศ. 2291 ดงัต่อไปนี้ 

 
อกัษร แผนท่ีไตรภมิู 91 ค าฉันท์ / 2290 ต าราช้าง / 2291 

ก       
จ    
ช    
ญ      
ป     
อ      
๒    

 
ทัง้นี้ สามารถอธบิายรายละเอยีดรปูอกัษรทีช่่วยในการก าหนดอายไุด ้ดงันี้ 
พยญัชนะ ก ยงัเขยีนเส้นกลางลากลงก่อน แต่จุดที่เส้นหน้าลากออกไปจากเส้น

กลางบางครัง้อยูท่ีต่น้เสน้กลางจนดเูหมอืนเสน้ทัง้สองต่อกนั ทัง้นี้ รปูอกัษรทีไ่ม่มเีสน้กลาง โดย
เปลี่ยนมาลากเส้นหน้าขึ้นนัน้ พบครัง้แรกในค าฉันท์สรรเสรญิพระเกียรติสมเดจ็พระพุทธเจ้า
หลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290 

พยญัชนะ ญ ส่วนเชงิมขีนาดเลก็ เป็นลกัษณะเฉพาะของระยะทีห่า้ 
พยญัชนะ ป ลากเสน้หางตรงขึน้ไปโดยไมห่กัมมุ หรอืหกัมุมทีป่ลายเลก็น้อย เป็น

ลกัษณะเฉพาะของระยะทีห่า้ 
พยญัชนะ อ พบรปูทีเ่ขยีนหวัอกัษรขมวดเป็นวงอย่างชดัเจน รปูอกัษรแบบนี้พบ

ครัง้แรกในค าฉนัทส์รรเสรญิพระเกยีรตสิมเดจ็พระพุทธเจา้หลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290 
เลข ๒ ลากหางตวัดเฉียงขึ้นไปทางซ้าย พบครัง้แรกในค าฉันท์สรรเสรญิพระ

เกยีรตสิมเดจ็พระพุทธเจา้หลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290  ทัง้นี้ ยงัพบร่วมกบัรปูทีย่งัเขยีนเส้น
ล่างลากไปทางซา้ยไปลากเฉียงขึน้ดว้ย 
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ส่วนอักขรวิธีนัน้ ยงัไม่พบการใช้ไม้ไต่คู้และทณัฑฆาตประกอบการเขยีน ซึ่ง
อกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาพบครัง้แรกในค าฉันท์สรรเสรญิพระเกียรตสิมเด็จพระพุทธเจ้า
หลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290 ส่วนอกัษรไทยย่อพบครัง้แรกในนันโทปนันทสูตร พ.ศ. 2279  
ทัง้นี้ อาจดว้ยอาลกัษณ์ยงัไมน่ิยมใชเ้ครือ่งหมายทีเ่กดิขึน้ใหม่ 

โดยสรุปแล้ว จากรปูอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาที่ปรากฎในแผนที่ไตรภูมโิลก
วนิิจฉัย เลขที ่91 จงึอาจสนันิษฐานอายุของเอกสารนี้ไดเ้ป็นช่วงปลายสมยัอยุธยา คอืราว พ.ศ. 
2270 – 2280 ถงึสิน้สมยัอยธุยา 

 
3. สมุดภาพไตรภมิูเลขท่ี 8 อกัษรที่ใช้สนันิษฐานว่าเป็นอกัษรไทยอยุธยาแบบ

ธรรมดาระยะที่ห้า เนื่องจากสณัฐานอกัษรเกือบตัง้ตรงและแคบ ซึ่งเป็นลกัษณะของอกัษรไทย
อยุธยาแบบธรรมดาในระยะสุดท้าย  นอกจากนี้ รูปอกัษรยงัใกล้เคยีงกบัรปูอกัษรในหลกัฐานช่วง
ระยะทีห่า้ ดงัตวัอยา่งเอกสารในภาพที ่17  
 

 
 
ภาพที ่17 ตวัอยา่งเอกสารเรื่องสมุดภาพไตรภมูเิลขที ่8 
ทีม่า: สมดุภาพไตรภมิูฉบบักรงุศรีอยธุยา – ฉบบักรงุธนบุรี เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 
2542), 116. 
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ในที่นี้จะได้ยกตวัอย่างรูปอักษรบางตวัเปรยีบเทยีบกบัในข้อมูลช่วงระยะที่ห้า 
ดงัต่อไปนี้ 

 
อกัษร ไตรภมิู 8 ค าฉันท์ / 2290 ต าราช้าง / 2291 

ก     
ฃ    
ญ     
ฐ    
ธ     
ป    
อ     
๒    

 
ทัง้นี้ สามารถอธบิายรายละเอยีดรปูอกัษรทีช่่วยในการก าหนดอายไุด ้ดงันี้ 
พยญัชนะ ก พบรปูอกัษรที่ไม่มเีสน้กลาง โดยเปลี่ยนมาลากเสน้หน้าขึน้ ซึ่งรปูนี้

พบครัง้แรกในค าฉนัทส์รรเสรญิพระเกยีรตสิมเดจ็พระพุทธเจา้หลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290 
พยญัชนะ ญ ส่วนเชงิมขีนาดเลก็ เป็นลกัษณะเฉพาะของระยะทีห่า้ 
พยญัชนะ ฐ เขยีนมสี่วนเชงิเพิม่เขา้มา ซึ่งรูปนี้พบครัง้แรกในค าฉันท์สรรเสรญิ

พระเกยีรตสิมเดจ็พระพุทธเจา้หลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290 
พยญัชนะ อ พบรปูทีเ่ขยีนหวัอกัษรขมวดเป็นวงอย่างชดัเจน รปูอกัษรแบบนี้พบ

ครัง้แรกในค าฉนัทส์รรเสรญิพระเกยีรตสิมเดจ็พระพุทธเจา้หลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290 
เลข ๒ ลากหางตวัดเฉียงขึ้นไปทางซ้าย พบครัง้แรกในค าฉันท์สรรเสริญ 

พระเกยีรตสิมเดจ็พระพุทธเจา้หลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290   
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ส่วนอักขรวิธีนัน้ พบการใช้ไม้ไต่คู้และทัณฑฆาตประกอบการเขียนแล้ว ซึ่ง
อกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาพบครัง้แรกในค าฉันท์สรรเสรญิพระเกียรตสิมเด็จพระพุทธเจ้า
หลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290  ตวัอยา่งการใชใ้นสมดุภาพไตรภมูเิลขที ่8 มดีงันี้ 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั 

 สมเดจ ์ สมเดจ็ 

 ก ็ ก ็

 ลกูเหบ็ ลกูเหบ็ 

 เหลก็ เหลก็ 
 
โดยสรุปแล้ว จากรูปอกัษรและอกัขรวธิทีี่ปรากฏในสมุดภาพไตรภูมเิลขที ่8 จงึ

อาจสนันิษฐานไดว้่า เอกสารฉบบันี้น่าจะไดส้รา้งขึน้อยา่งเรว็ทีสุ่ดในช่วงปลายสมยัอยุธยาแลว้ คอื
ราว พ.ศ. 2270 – 2280 ถงึสิน้สมยัอยธุยา  

 
4. จารึกท่ีเจดียพ์ระธาตุเมาะเตา เมืองหงสาวดี (หลกัท่ี 309) ศ.ดร.ประเสรฐิ  

ณ นคร ก าหนดอายจุารกึหลกันี้ไวเ้ป็นหลงั พ.ศ. 2223 เนื่องจากพบใชเ้ครื่องหมายฟันหนู15 แต่
การวจิยัครัง้นี้พบการใชเ้ครื่องหมายฟันหนูครัง้แรกในจารกึระฆงั วดัเชงิท่า จงัหวดัลพบุร ีพ.ศ. 
2191 ดงันัน้ หากใช้เกณฑก์ารพบเครื่องหมายฟันหนูครัง้แรก จารกึหลกันี้ต้องก าหนดเป็นหลงั 
พ.ศ. 2191  อย่างไรก็ด ีเมื่อพจิารณารูปอกัษรประกอบแล้วสนันิษฐานว่าเป็นรูปอกัษรอยุธยา
แบบธรรมดาระยะที่ห้า เพราะรูปอกัษรใกลเ้คยีงกบัรูปอกัษรในจารกึช่วงระยะทีห่้า ดงัรปูจารกึ
ในภาพที ่18 
 

                                                           
15 ประชุมศิลาจารกึ ภาคท่ี 7, 142. 
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ภาพที ่18 จารกึทีเ่จดยีพ์ระธาตุเมาะเตา เมอืงหงสาวด ี(หลกัที ่309) 
ทีม่า: ประชุมศิลาจารึก ภาคท่ี 7 (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการช าระประวตัศิาสตรไ์ทยฯ ส านัก
เลขาธกิารนายกรฐัมนตร,ี 2534) 143. 
 

และการเปรยีบเทียบรูปอักษรบางตัวเปรยีบเทียบกับในข้อมูลช่วงระยะที่ห้า 
ดงัต่อไปนี้ 

 
อกัษร หลกัท่ี 309 อย.5 / 2298 อย.4 / 2298 อย.8 / 2301 

ฃ     
จ     
ช     
ท     
ป 

     
 
ทัง้นี้ ไม่พบรปูอกัษรทีช่่วยในการก าหนดอายุไดช้ดัเจน มเีพยีงลกัษณะการเขยีน

พยญัชนะ จ ที่เส้นหน้ากบัเส้นหลงัต่อกนัเป็นมุมแหลมพอด ีกบัพยญัชนะ ป ทีล่ากหางยาวขึน้
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ไปโดยไม่หกัมุมในลายมอืที่ไม่ใช่ลายมอืหวดั กบัสณัฐานอกัษรส่วนใหญ่ที่ค่อนข้างตัง้ตรง ซึ่ง
เป็นลกัษณะทีพ่บไดม้ากในระยะทีห่า้ ส่วนอกัขรวธินีัน้ ไมพ่บการเขยีนทีใ่ชก้ าหนดอายไุด้  

โดยสรปุแลว้ อาศยัลกัษณะเด่นของรปูอกัษรบางรปูและสณัฐานอกัษรทีม่กัพบใน
ระยะที่หา้ อาจสนันิษฐานได้ว่าจารกึหลกันี้สรา้งขึน้ในช่วงระยะทีห่้าของอกัษรไทยอยุธยาแบบ
ธรรมดา คอืราว พ.ศ. 2270 – 2280 ถงึสิน้สมยัอยธุยา 

 
5. จารึกภาควิชาโบราณคดี 1 จารึกภาควิชาโบราณคดี 2 และจารึกภาควิชา

ภาษาตะวนัออก จารกึทัง้ 3 หลกันี้ มรีปูอกัษรทีใ่กลเ้คยีงกบัในจารกึวดัพระคนัธกุฎ ี(อย. 5) 
พ.ศ. 2298 มาก และเมื่อพจิารณาในดา้นอื่นๆ คอืเนื้อความแลว้ มเีหตุผลพอทีจ่ะสนันิษฐานได้
ว่าจารกึทัง้ 3 หลกั กบัจารกึวดัพระคนัธกุฎ ีเคยรวมเป็นจารกึแผ่นเดยีวกนัมาก่อน (ดูรปูจารกึ
และค าอ่านรวมทัง้ 4 หลกั ในภาคผนวก ง) ดงันี้ 

ในดา้นรปูอกัษรนัน้ รปูอกัษรในจารกึทัง้ 4 หลกั มคีวามใกลเ้คยีงกนัมาก เช่น ญ 
ที่เขยีนส่วนเชงิค่อนข้างเลก็ ฝ ที่เขยีนเส้นหางแยก ฬ ที่ขมวดปลายหางทนัทโีดยไม่ลากหาง
ยาวขึ้นไป และสระฤๅ ที่เขียนเส้นที่ต่อออกไปบริเวณปลายเส้นบนต่อต้นเส้นหลงัอย่างใ น
ปัจจบุนั ดงัตวัอยา่งต่อไปนี้ 

 
อกัษร จารึก อย. 5 จารึกโบราณ 1 จารึกโบราณ 2 จารึกตะวนัออก 

ก      
ญ     
ธ       
ป     
ฝ     
ฟ     
ศ     
ส     
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อกัษร จารึก อย. 5 จารึกโบราณ 1 จารึกโบราณ 2 จารึกตะวนัออก 

ฬ     
ฤ     
ฤๅ     

 
ส่วนอกัขรวธิ ีพบลกัษณะรว่มบางประการ ไดแ้ก่ การใชต้วัเชงิ ญ เช่น 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏในจารึก 

 สรรเพชฺญ สรรเพชญ์ จารกึวดัพระคนัธกุฎ ี

 สรรเพชฺญ สรรเพชญ์ จารกึภาคโบฯ1 

 
ต าแหน่งของไมห้นัอากาศทีอ่ยูบ่นพยญัชนะต้น เช่น 

 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏในจารึก 

 ยกัข ยกัษ์ วดัพระคนัธกุฎ ี

 ด าหรทัสงั ด ารสัสัง่ ภาคโบฯ1 

 รคงั ระฆงั ภาคโบฯ2 

 ทา้วเวศษุวณั ทา้วเวสสุวรรณ ภาคภาษาตะวนัออก 
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การใชอ้กัษรหนั เช่น 
 
ค าท่ีปรากฏ ค าอ่าน ค าปัจจบุนั ปรากฏในจารึก 

 ทง้งปวง ทัง้ปวง จารกึวดัพระคนัธกุฎ ี

 สงังสอน สัง่สอน จารกึวดัพระคนัธกุฎ ี

 พระบนัลงงก พระบลัลงัก์ จารกึภาคโบ1 

 
ในด้านเนื้อหานัน้ พบว่าในจารกึทัง้ 4 หลกั มคีวามต่อเนื่องเป็นเรื่องเดยีวกนั

อย่างเห็นได้ชัด โดยล าดับจารึกตามเนื้อหาเริ่มจากจารึกวัดพระคันธกุฎี จารึกภาควิชา
โบราณคด ี1 จารกึภาควชิาภาษาตะวนัออก และจารกึภาควชิาโบราณคด ี2 (ดูค าอ่านจารกึใน 
ภาคผนวก ง) เช่น ในบรรทดัที่ 7 จารกึวดัพระคนัธกุฎ ี ไดก้ล่าวถงึพระด ารกิารอย่างหนึ่งของ
เจา้ฟ้าอ าไพรศัม ีซึง่จารกึภาควชิาโบราณคด ี1  ใหข้อ้มลูเพิม่เตมิว่า  คอืการสรา้งพระพุทธรูป
ปางต่าง ๆ  ทีแ่สดงพุทธกจิของพระพุทธเจา้เมื่อครัง้  “พระองคย์งัเสดจ็อยู่นัน้”   และมขีอ้ความ
ต่อเนื่องกบัจารกึอกี 2 หลกัว่า “พระพุทธรปูทีห่อ้งในท าใหห้ลบัพระเนตรอยู่นัน้  คอืท าใ[หเ้ห]มอืน 
พระอาการเมื่อพระองคเ์ขา้พระมหากรุณาสมาบตัเิมื่อเพล[า]ใกลรุ้่งนัน้____”   ทัง้นี้จะสงัเกตได้
ว่ามีข้อความที่ขาดหายไประหว่างจารึกภาควิชาโบราณคดี 1  กับ  2  เพียงประมาณ  4  
ตวัอกัษร  และระหว่างจารกึภาควชิาโบราณคด ี2  กบัจารกึภาควชิาภาษาตะวนัออก  เพยีง  1  
ตวัอกัษร  คอืส่วนทีส่นันิษฐานใน  [  ] 

จากที่กล่าวมาทัง้หมดนี้จงึสามารถสนันิษฐานได้ว่า จารกึทัง้ 3 หลกั เคยเป็น
จารกึหลกัเดยีวกบัจารกึวดัพระคนัธกุฎี ซึ่งหมายถึงสามารถก าหนดอายุที่แน่นอนลงไปได้ว่า 
จารกึทัง้ 3 หลกันี้ สรา้งขึน้ใน พ.ศ. 2298 เช่นเดยีวกบัจารกึวดัพระคนัธกุฎ ี

 
6. สุปรีติธรรมราชชาดกค าหลวง บนัทกึดว้ยอกัษรไทยย่อมกีารก าหนดอายุไว้

ระหว่าง พ.ศ. 2275 – 230116 ผลการศกึษาครัง้นี้ไม่สามารถระบุช่วงเวลาทีแ่น่ชดัเพื่อยนืยนั
ความถูกต้องของการก าหนดอายุดงักล่าวได้ เพยีงแต่สามารถก าหนดอายุได้ว่าอยู่ในช่วงที่
อกัษรไทยย่อได้พฒันาแบบแผนและความสวยงามมาถึงจุดสูงสุด เพราะรูปอกัษรส่วนใหญ่
ใกลเ้คยีงกบัในนันโทปนันทสูตร พ.ศ. 2279  ดงันัน้ สุปรตีธิรรมราชชาดกค าหลวง กค็วรบนัทกึ

                                                           
16

 สุปรีติธรรมราชชาดกค าหลวง, 60. 
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ขึน้ในช่วงเวลาใกลเ้คยีงกนันัน้ คอืช่วงปลายสมยัอยุธยา ตัง้แต่ราว พ .ศ. 2270 เป็นต้นไป โดย
ตวัอยา่งเอกสารเรือ่งสุปรตีธิรรมราชชาดก มดีงัในภาพที ่19 
 

 
 
ภาพที ่19 ตวัอยา่งเอกสารเรือ่งสุปรตีธิรรมราชชาดกค าหลวง 
ทีม่า: สปุรีติธรรมราชชาดกค าหลวง (กรงุเทพฯ: ส านกัหอสมดุแห่งชาต,ิ 2558), 69. 

 
ในทีน่ี้ จะไดย้กตวัอยา่งรปูอกัษรในสุปรตีธิรรมราชชาดกเปรยีบเทยีบกบัรปูอกัษร

ในนนัโทปนนัทสตูรซึง่มคีวามใกลเ้คยีงกนั ดงันี้ 
 
อกัษร สปุรีติธรรมราช นันโทปนันทสตูร / 2279 

ก   
ข   
ฉ   
ญ   
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อกัษร สปุรีติธรรมราช นันโทปนันทสตูร / 2279 

ฐ   
ธ   
ป   
ฬ   
ฮ   
อ ุ   
อ ู   
ฤ   
ฤๅ   
๒   

 
ทัง้นี้ หากพจิารณารูปอกัษรที่ยกมานี้จะเห็นว่า รูปอกัษรเหมอืนกนัมาก เช่น ฐ 

เขยีนมทีัง้ส่วนบนและส่วนเชงิ สระอุ และสระอู เขยีนขมวดเป็นวงที่จุดสิน้สุดการเขยีน เลข ๒ 
ยงัไม่ลากเส้นล่างเฉียงขึ้นไปทางซ้าย แต่มสีิง่ที่ต่างกันเล็กน้อย คือ ฮ ซึ่งในสุปรตีิธรรมราช
ชาดกเขยีนเสน้ตดัออกไปทางขวาแยกจากหางเสน้บน แต่ในนันโทปนันทสูตรเขยีนเชื่อมกนั ใน
ส่วนของอกัขรวธินีัน้ สุปรตีธิรรมราชชาดกยงัไม่พบใชไ้มไ้ต่คู้และทณัฑฆาตประกอบการเขยีน
เหมอืนนนัโทปนนัทสตูร  

โดยสรปุแลว้ ไมส่ามารถก าหนดอายุลงไปไดว้่าสุปรตีธิรรมราชชาดกบนัทกึขึน้ใน
เวลาใดแน่นอน แต่ควรอยูใ่นช่วงปลายสมยัอยธุยา คอืระยะทีส่องของอกัษรไทยย่อ คอืราว พ.ศ. 
2270 ถงึสิ้นสมยัอยุธยา ที่รูปอกัษรสวยงามเป็นระบบระเบยีบ โดยหากองิจากรูป ฮ ที่ยงัไม่
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เขยีนหางเสน้บนเชื่อมกบัเสน้ตดั และไม่พบการใชไ้มไ้ต่คูแ้ละทณัฑฆาต กอ็าจสนันิษฐานไดว้่า 
รปูอกัษรในสุปรตีธิรรมราชชาดกอาจเก่ากว่าในนนัโทปนันทสตูรเลก็น้อย 

 
7. พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัหลวงประเสริฐอกัษรนิต์ิ ข้อความใน

ตอนตน้ระบุศกัราชทีส่มเดจ็พระนารายณ์มหาราชทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ ใหร้วบรวมพระราช
พงศาวดารฉบบันี้ขึน้เมื่อ จ.ศ. 1042 ตรงกบั พ.ศ. 222317  แต่รูปอกัษรในเอกสารฉบบันี้
สนันิษฐานว่าอยู่ในสมยัหลงัจากนี้ คอือยู่ในช่วงระยะที่ห้าของอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา 
เนื่องจากสณัฐานอกัษรค่อนขา้งเลก็และแคบลงมาก ขณะทีร่ปูอกัษรบางตวัมลีกัษณะเฉพาะของ
ยคุดงักล่าว ไมใ่ช่ช่วงตน้พุทธศตวรรษที ่23 ดงัจะยกตวัอยา่งรปูเอกสารในภาพที ่20 
 

 
 
ภาพที ่20 ตวัอยา่งเอกสารเรือ่งพระราชพงศาวดารกรงุเก่า ฉบบัหลวงประเสรฐิอกัษรนิติ ์
ทีม่า: “พงศาวดารกรุงศรอียุธยาสงัเขป,” สมุดไทยด า, อกัษรไทย, ภาษาไทย, เสน้หรดาล,  
พ.ศ. 2223, หมูพ่งศาวดาร, เลขที ่30, หอสมดุแห่งชาต.ิ 
 
 
 

                                                           
17 พระราชพงศาวดารกรงุเก่าฉบบัหลวงประเสริฐ, 3. 
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ในที่นี้ จะได้ยกรูปอกัษรบางตวัเปรยีบเทยีบกบัขอ้มูลในช่วงระยะที่สี่และระยะที่
หา้ ดงัต่อไปนี้  
 
อกัษร บนัทึก / 2228 จารึก อท.7 / 2271 พงศาวดาร ค าฉันท ์/ 2290 

ก        
ข      
ช      
ญ      
ธ        
ป       
อ       
๒       
๔       
๕  -   

 
จากตวัอยา่งจะเหน็ไดว้่า รปูอกัษรในเอกสารนี้ใกลเ้คยีงกบัในขอ้มลูช่วงระยะทีห่า้ 

มากกว่า  ทัง้นี้ รูปอกัษรที่ช่วยในการก าหนดอายุอยู่ในระยะที่ห้าของอกัษรไทยอยุธยาแบบ
ธรรมดา มดีงันี้ 

พยญัชนะ ก พบรปูที่เสน้กลางหายไป เปลี่ยนเริม่เขยีนดว้ยการลากเส้นหน้าขึน้ 
พบครัง้แรกในค าฉนัทส์รรเสรญิพระเกยีรตสิมเดจ็พระพุทธเจา้หลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290 

พยญัชนะ ป ลากหางยาวขึน้ไปแล้วหกัมุมที่ปลายเพยีงเล็กน้อย ซึ่งพบมากใน
ระยะทีห่า้ 
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เลข ๒ ลากหางตวัดเฉียงขึ้นไปทางซ้าย พบครัง้แรกในค าฉันท์สรรเสริญ 
พระเกยีรตสิมเดจ็พระพุทธเจา้หลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290  ทัง้นี้ ยงัพบร่วมกบัรปูทีย่งัเขยีน
เสน้ล่างลากไปทางซา้ยไปลากเฉียงขึน้ดว้ย 

เลข ๔ เขยีนมเีส้นบนเพิ่มเข้ามา พบครัง้แรกในค าฉันท์สรรเสรญิพระเกียรติ
สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290  ทัง้นี้ ยงัพบรูปแบบเก่าที่ไม่มเีส้นบน 
รว่มดว้ย 

ส่วนอักขรวิธีนัน้ ยังไม่พบการใช้ไม้ไต่คู้และทัณฑฆาตประกอบการเขียน ซึ่ง
อกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาพบครัง้แรกในค าฉันท์สรรเสรญิพระเกียรติสมเดจ็พระพุทธเจ้า
หลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290 ส่วนอกัษรไทยย่อพบครัง้แรกในนันโทปนันทสูตร พ.ศ. 2279  
ทัง้นี้ อาจดว้ยอาลกัษณ์ยงัไมน่ิยมใชเ้ครือ่งหมายทีเ่กดิขึน้ใหม่ 

โดยสรุปแล้ว รูปอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาที่ปรากฏในพระราชพงศาวดาร 
กรงุเก่า ฉบบัหลวงประเสรฐิอกัษรนิติ ์นัน้ พบรปูอกัษรบางรปูทีบ่่งชีไ้ดว้่าเป็นรปูอกัษรในระยะที่
หา้ของอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดาแลว้ แต่กย็งัพบรปูแบบเก่าร่วมดว้ย จงึสามารถสนันิษฐาน
ไดว้่า พระราชพงศาวดารฉบบันี้คดัลอกขึน้จากต้นฉบบัในช่วงต้นระยะทีห่า้ของอกัษรไทยอยุธยา
แบบธรรมดา ราว พ.ศ. 2280 โดยอาลกัษณ์ผูค้ดัลอกไดค้งศกัราชตามต้นฉบบัเดมิไว ้คอื จ.ศ. 
1042 หรอื พ.ศ. 2223 
 
สรปุ 

จากการทีไ่ดศ้กึษาพฒันาการรปูอกัษรและอกัขรวธิมีาในบทที ่2 และบทที ่3 และได้
น ามาช่วยในการสนันิษฐานอายุขอ้มลูสมยัอยุธยาทีไ่ม่ปรากฏศกัราชหรอืมรีปูอกัษรอยู่ในช่วงที่
ไมส่อดคลอ้งกบัศกัราชทีป่รากฏ จ านวน 17 รายการ ไดผ้ลการศกึษาแยกตามช่วงเวลา ดงันี้ 

ขอ้มลูที่สนันิษฐานว่ามอีายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่  20 (อกัษรไทยอยุธยาแบบ
ธรรมดาระยะทีห่นึ่ง) มทีัง้หมด 3 รายการ ไดแ้ก่ 

1. จารกึวดัส่องคบ 2 (ชน. 8) 
2. จารกึประดษิฐานพระธาตุ (กท. 59) 
3. จารกึมหาเถรศรเีทพ (กท. 58) 
ขอ้มลูทีส่นันิษฐานว่ามอีายุในช่วงต้นพุทธศตวรรษที ่23 ถงึราว พ.ศ. 2270 – 2280 

(อกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาระยะที่สี่และอกัษรไทยย่อระยะที่หนึ่ง) มทีัง้หมด 5 รายการ 
ไดแ้ก่ 

1. รวมพระสตูร 
2. พระพุทธเยส ู
3. ปมูราชธรรม 
4. ไตรภูมพิระมาลยั 
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5. สมุดภาพไตรภูมสิมยัอยธุยา เลขที ่5 ชื่อ แผนทีไ่ตรภูมโิลกสณัฐาน 
ขอ้มูลที่สนันิษฐานว่ามอีายุอยู่ในช่วงราว พ.ศ. 2270 – 2280 ถงึสิน้สมยัอยุธยา 

(อกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาระยะทีห่้าและอกัษรไทยย่อระยะที่สอง) มทีัง้หมด 9 รายการ 
ไดแ้ก่ 

1. สมุดภาพไตรภูมสิมยัอยธุยา เลขที ่6 ชื่อ ไตรภมูโิลกสณัฐาน 
2. แผนทีไ่ตรภมูโิลกวนิิจฉัย เลขที ่91 
3. สมุดภาพไตรภูมเิลขที ่8 
4. จารกึทีเ่จดยีพ์ระธาตุเมาะเตา เมอืงหงสาวด ี(หลกัที ่309) 
5. จารกึภาควชิาโบราณคด ี1 
6. จารกึภาควชิาโบราณคด ี2 
7. จารกึภาควชิาภาษาตะวนัออก 
8. สุปรตีธิรรมราชชาดกค าหลวง 
9. พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัหลวงประเสรฐิอกัษรนิติ ์ ซึ่งมขีอ้ความว่า

รวบรวมขึน้เมื่อ จ.ศ. 1042 ตรงกบั พ.ศ. 2223 แต่จากการศกึษาสนันิษฐานว่า รปูอกัษรอยู่
ในช่วงตน้ระยะทีห่า้ของอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา ราว พ.ศ. 2280 
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บทท่ี 5 
บทสรปุ 

 

จากการศึกษาจารกึและเอกสารไทยสมยัอยุธยา พบการใช้อกัษร 3 ชนิด คือ 
อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา ซึง่ไดใ้ชอ้ยูต่ลอดสมยัอยธุยา กบัอกัษรไทยยอ่ ซึง่เป็นอกัษรชนิด
ทีเ่ขยีนอย่างประณีตงดงาม โดยพฒันาแยกจากอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา  นอกจากนี้ ยงั
ใชอ้กัษรขอมไทย ซึง่ส่งอทิธพิลในการใชร้ปูพยญัชนะตวัเชงิแก่อกัษรไทยทัง้ 2 ชนิดดว้ย  

อกัษรไทยสมยัอยุธยานัน้ มทีีม่าจากอกัษรไทยสุโขทยั โดยมเีหตุผลทางด้านอกัขร 
วทิยา คอืความใกล้เคยีงกนัของรูปอกัษรและอกัขรวธิ ีและเหตุผลทางประวตัศิาสตรท์ี่สุโขทยั
และอยธุยาไดต้ดิต่อสมัพนัธก์นัมาชา้นานรองรบั  อกัษรไทยสมยัอยุธยานัน้ นอกจากจะไดใ้ชก้นั
อยู่ในบรเิวณที่ใกลช้ดิกบัอ านาจศูนยก์ลางอาณาจกัรอยุธยาแล้ว ยงัไดส้บืทอดการใชม้ายงักรุง
รตันโกสนิทรด์ว้ย โดยอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดาไดพ้ฒันาต่อมาเป็นอกัษรไทยปัจจุบนั ส่วน
อกัษรไทยยอ่กย็งัพบใชล้งมาอยา่งน้อยถงึสมยัรชักาลที ่6  

อักษรไทยชนิดแรก คือ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา นัน้ ผ่านวิวัฒนาการ
ยาวนานถงึกว่า 400 ปี พบหลกัฐานทีม่ศีกัราชทัง้สิน้ 46 รายการ หลกัฐานทีเ่ก่าทีสุ่ด คอื จารกึ
แผ่นดบีุก วดัมหาธาตุ พ.ศ. 1917 และหลกัฐานทีม่อีายุหลงัที่สุด คอื จารกึพลบัพลาจตุัรมุข 
พ.ศ. 2301 โดยในการวจิยัครัง้นี้ไดแ้บ่งอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาออกเป็น 5 ยุค ตาม
ลกัษณะรว่มของรปูอกัษรในแต่ละยคุสมยั ดงันี้ 

ระยะที่หนึ่ง ช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 พบหลกัฐานที่มศีกัราชทัง้สิ้น 5 รายการ 
หลกัฐานทีเ่ก่าทีสุ่ด คอื จารกึแผ่นดบีุก วดัมหาธาตุ พ.ศ. 1917 และหลกัฐานทีม่อีายุหลงัทีสุ่ด 
คอื จารกึวดัส่องคบ 3 (ชน. 4) พ.ศ. 1976 ในระยะนี้รปูอกัษรส่วนใหญ่ยงัคงใกลเ้คยีงกบัอกัษร 
ไทยสุโขทยั สณัฐานอกัษรค่อนขา้งใหญ่และกวา้ง   

ระยะทีส่อง ช่วงพุทธศตวรรษที ่21 หลกัฐานทีม่ศีกัราชทัง้สิน้ 5 รายการ หลกัฐานที่
เก่าทีสุ่ด คอื จารกึวดัต าหนัก พ.ศ. 2023 และหลกัฐานทีม่อีายุหลงัทีสุ่ด คอื จารกึวดัพระเสดจ็ 
พ.ศ. 2068 ในระยะนี้รปูอกัษรเริม่เขยีนใหม้ขีนาดเลก็หรอืแคบลงกว่าเดมิบา้ง   

ระยะทีส่าม ช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 หลกัฐานทีม่ศีกัราชทัง้สิน้ 8 รายการ หลกัฐาน 
ทีเ่ก่าทีสุ่ด คอื จารกึพระราชมุนี ประมาณ พ.ศ. 2126 และหลกัฐานทีม่อีายุหลงัทีสุ่ด คอื จารกึ 
ปลยีอดพระบรมธาตุเจดยีน์ครศรธีรรมราช 4 (จ. 46) พ.ศ. 2192 ในระยะนี้สณัฐานอกัษรจะแคบ
ลงอีก และส่วนใหญ่จะเริม่เอียงไปทางขวา  นอกจากนี้ ยงัเริม่พบลายมอืหวดัในช่วงนี้ด้วย  
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ระยะทีส่ ี ่ ช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 จนถงึประมาณ พ.ศ. 2280 หลกัฐานทีม่ศีกัราช
ทัง้สิน้ 18 รายการ หลกัฐานทีเ่ก่าที่สุด คอื จารกึปลยีอดพระบรมธาตุเจดยีน์ครศรธีรรมราช 5 
(จ. 38) พ.ศ. 2211 และหลกัฐานทีม่อีายุหลงัทีสุ่ด คอื จารกึวดัเทพจนัทร ์พ.ศ. 2279 ถอืเป็น
ระยะเปลี่ยนผ่านที่ส าคญั เนื่องจากรูปอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาจะเริม่เหมอืนรูปอักษร
ปัจจบุนัขึน้มาก สณัฐานอกัษรในระยะน้ียงัคงเอยีงไปทางขวา โดยเฉพาะในลายมอืหวดั  

ระยะทีห่า้ ช่วงประมาณ พ.ศ. 2281 จนถงึสิน้สมยัอยุธยา หลกัฐานทีม่ศีกัราชทัง้สิน้ 
9 รายการ หลกัฐานทีเ่ก่าทีสุ่ด คอื จารกึปลยีอดพระบรมธาตุเจดยีน์ครศรธีรรมราช 13 (จ. 44) 
และค าฉันท์สรรเสรญิพระเกยีรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290 ส่วน
หลกัฐานทีม่อีายุหลงัที่สุด คอื จารกึพลบัพลาจตุัรมุข พ .ศ. 2301 ระยะนี้เป็นช่วงที่รูปอกัษร
พฒันาจนเหมอืนหรอืใกล้เคยีงกบัรูปอักษรปัจจุบนัมากโดยเฉพาะในหลกัฐานที่เป็นเอกสาร
ตวัเขยีน โดยสณัฐานอกัษรกลบัมาตัง้ตรงหรอืเอยีงเพยีงเลก็น้อยเท่านัน้  

รปูอกัษรทีพ่บแบ่งเป็นรปูพยญัชนะ 42 รปู ไดแ้ก่ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ญ ฎ ฏ 
ฐ ฑ ฒ ณ ด ต ถ ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ษ ส ห ฬ และ อ ไม่พบเพยีง ฌ กบั ฮ 
เท่านัน้  รปูพยญัชนะตวัเชงิ 16 รปู ไดแ้ก่ ค ง จ ญ ฐ ต ธ น ป ภ ม ย ร ล ว ส  รปูสระ 29 รปู 
ไดแ้ก่ สระอะ อา อ ิอ ีอ ึออื อุ อู เอะ เอ แอะ แอ เอยี เออื อวั โอะ โอ เอาะ ออ เออะ เออ อ า ใอ 
ไอ เอา ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ ไม่พบเพยีงสระเอยีะ เออืะ และอวัะ  รปูวรรณยุกต์ 2 รูป คอื ไมเ้อก และ
ไม้โท  รูปตัวเลขพบทัง้ 10 รูป คือ เลข ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐  และรูปเครื่องหมาย
ประกอบการเขยีนพบ 14 รปู 

ทัง้นี้ ในแต่ละระยะมพีัฒนาการรูปอักษร หรอืลกัษณะเฉพาะของรูปอักษรที่จะ
สามารถน าไปใชใ้นการก าหนดอายุได้ ดงันี้ (ดูรปูอกัษรแต่ละระยะประกอบในตารางที ่7 – 11 
หน้า 287 - 298) 

ระยะท่ีหน่ึง รูปอกัษรส่วนใหญ่ยงัมลีกัษณะใกล้เคยีงกบัอกัษรไทยสุโขทยั โดย
รปูอกัษรบางรูปพบใชรู้ปเดมิอยู่ในช่วงระยะที่หนึ่งเท่านัน้ และรปูอกัษรจ านวนหนึ่งเริม่มคีวาม
เปลีย่นแปลงบา้งแลว้ ดงันัน้ รปูอกัษรดัง้เดมิจงึกลายเป็นรปูทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะของช่วงระยะนี้  
ไดแ้ก่   

รปูพยญัชนะ ก ลากเสน้หน้าต่อจากเสน้กลางในระดบัค่อนขา้งต ่า 
รปูพยญัชนะกลุ่ม ค ฅ ด ต และ ศ ยงัมเีสน้ล่างเชื่อมเสน้กลางกบัเสน้หน้า โดยเสน้

ล่างจะเริม่หายไปในช่วงปลายระยะทีห่นึ่งนี้ 
รปูพยญัชนะ ง ทีเ่สน้ล่างลากเฉียงลงไปทางซา้ยเลยเสน้บรรทดัพบเฉพาะในระยะน้ี 
รปูพยญัชนะ จ และ ว ทีเ่ขยีนมเีสน้ล่าง พบเฉพาะในระยะนี้เท่านัน้ 
รปูพยญัชนะ ถ พบรปูทีไ่มม่หียกัหน้าเฉพาะในระยะน้ี 
รปูพยญัชนะ ป ฝ และ ฟ ทีม่เีสน้หาง 2 เสน้ พบในระยะน้ีเท่านัน้ ทัง้นี้ ในราวปลาย

ระยะทีห่นึ่งจะเริม่เหลอืเสน้หางเสน้เดยีวแลว้ 
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รปูพยญัชนะ ผ ทีเ่สน้หน้ามหียกักลาง พบในระยะนี้เท่านัน้ 
รปูสระอะ ทีเ่ขยีนเชื่อมกนัเป็นเสน้แนวตัง้เสน้เดยีว พบในระยะนี้เท่านัน้ 
รปูสระอุ ทีเ่ขยีนไม่มหีวัอกัษร โดยลากเสน้หลงัลงมาตรงๆ ตวดัปลายเลก็น้อย พบ

ในระยะนี้เท่านัน้ 
รูปวรรณยุกต์ไมโ้ท รูปที่เขยีนเป็นเส้นแนวตัง้กบัแนวนอนตดักนัเหมอืนไม้จตัวา 

พบในระยะนี้เท่านัน้ 
รปูเลข ๓ ทีเ่ขยีนในแนวตัง้คลา้ยเลข 3 อารบกิ พบในระยะนี้เท่านัน้ โดยพบเขยีน

เสน้หลงัหยกัหรอืขมวดทีก่ลางเสน้ 
ระยะท่ีสอง รปูอกัษรทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งเด่นชดั ไดแ้ก่ 
รปูพยญัชนะ จ ไม่มเีสน้ล่างแลว้ พบครัง้แรกในจารกึ พจ. 2 พ.ศ. 2023 
รปูพยญัชนะ ฆ ทีม่ขีมวดทัง้หน้าและหลงัพบเฉพาะในระยะนี้เท่านัน้ 
รูปพยญัชนะ ป ฝ และ ฟ จะเหลอืเส้นหางบนเส้นหลงัเพยีงเส้นเดยีว โดย ป เริม่

พบตัง้แต่ในจารกึ นม.78 พ.ศ. 1974 ในระยะทีห่นึ่ง แต่ ฝ และ ฟ เริม่พบในจารกึ กพ. 2 พ.ศ. 
2053  

รปูอกัษร ม มขีมวดหน้าเพิม่ขึน้ พบครัง้แรกในจารกึ พจ. 2 พ.ศ. 2023 
รูปอกัษร ว เส้นล่างหายไป โดยเส้นหวัอกัษรเป็นเส้นโค้งใหญ่หรอืขมวดเป็นวง

ค่อนขา้งใหญ่ 
รปูสระเอ และสระแอ เสน้บนเริม่หายไป โดยเขยีนเป็นหางอกัษรสัน้ๆ หรอืเขยีนให้

ปลายเสน้หลงัเอนไปทางขวามากขึน้ 
รปูเลข ๒ เริม่เขยีนหางลากยาวกว่าเดมิ โดยลากใหเ้ลยเสน้บรรทดัลงไป 
รปูเลข ๖ เริม่มเีสน้หางทีล่ากยาวขึน้ไปอยา่งเด่นชดั 
ระยะท่ีสาม รปูอกัษรทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ 
รปูพยญัชนะ ข ฃ ช ซ และรปูสระอู รูปอกัษรเริม่เปลีย่นมาอยู่ในแกนตัง้ เสน้หลงั

เริม่ยาวขึน้เท่าเสน้หน้า แต่ยงัค่อนขา้งเอยีงไปทางขวา เริม่พบใน พ.ศ. 2164 
รูปพยญัชนะ ง เริ่มขมวดหัวเป็นวงชัดเจน และเส้นล่างจะเริ่มลากงอเฉียงขึ้น

ทางซา้ยอยา่งในปัจจบุนั 
รปูพยญัชนะ ฆ ที่แต่เดมิมทีัง้ขมวดหน้าและหลงั จะเหลอืเพยีงขมวดหน้าเท่านัน้ 

พบครัง้แรกในพระราชสาสน์สมเดจ็พระเจา้ทรงธรรม ประมาณ พ.ศ. 2159 
รปูพยญัชนะ ท และ ห เสน้ล่างเริม่หายไป พบครัง้แรกในหนังสอืออกพระจอมเมอืง 

พ.ศ. 2164 ทัง้ 2 ฉบบั 
รูปพยญัชนะ ธ หวัอกัษรเริม่หายไป และมเีส้นบนเพิม่เขา้มา เริม่พบในจารกึ 

ปลยีอดพระบรมธาตุเจดยี ์นครศรธีรรมราช 4 พ.ศ. 2192 
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รูปพยญัชนะ ป เปลี่ยนมาเขยีนเส้นหางเชื่อมต่อกบัเส้นหลงั โดยมกีารหกัมุมที่
รอยต่อ เริม่พบในศุภอกัษรและหนังสอืการคา้กบัเดนมารก์ พ.ศ. 2164 ทัง้ 3 ฉบบั  ทัง้นี้ ใน
จารกึปลยีอดพระบรมธาตุเจดยี ์นครศรธีรรมราช 2 พ.ศ. 2159 พบรปู ป ที่ลากหางยาวขึน้ไป
โดยไม่หกัมุมเป็นครัง้แรกด้วย  อนึ่ง ฝ และ ฟ น่าจะมพีฒันาการอย่างเดยีวกนั แต่ไม่พบ
หลกัฐานรปูอกัษรทีเ่ปลีย่นแปลงแลว้ 

รปูพยญัชนะ พ เสน้ล่างและเสน้บนเริม่หายไป เริม่พบในจารกึปลยีอดพระบรมธาตุ
เจดยี์ นครศรธีรรมราช 2 พ.ศ. 2159  ทัง้นี้ ฟ น่าจะมพีฒันาการอย่างเดยีวกับ พ แต่ไม่พบ
หลกัฐาน 

รูปพยญัชนะ ร เส้นล่างหายไป หวัอกัษรเริม่ขมวดเป็นวง และเริม่มเีส้นกลาง
แนวนอนเพิม่ขึน้มาเชื่อมเสน้หลงักบัเสน้บน 

รปูพยญัชนะ ห เสน้ล่างเริม่หายไป พบครัง้แรกในจารกึปลยีอดพระบรมธาตุเจดยี ์
นครศรธีรรมราช 2 พ.ศ. 2159 

รปูสระอะ เริม่พบการเปลี่ยนทศิทางการเขยีนหวัอกัษรจากวนขวาเป็นวนซ้าย ท า
ใหร้ปูอกัษรทีเ่ป็นเสน้โคง้คว ่าเปลีย่นเป็นเสน้โคง้หงาย เริม่พบในจารกึปลยีอดพระบรมธาตุเจดยี ์
นครศรธีรรมราช 4 พ.ศ. 2192 

รปูสระอ ิอ ีออื เริม่เปลีย่นจากเขยีนรปูอกัษรส่วนหลกัเป็นวงกลม เป็นเสน้แนวนอน 
2 เสน้ โดยเริม่พบสระอแิละสระอใีนจารกึปลยีอดพระบรมธาตุเจดยี ์นครศรธีรรมราช 2 พ.ศ. 
2159 และสระออืเริม่พบในศุภอกัษรและหนงัสอืการคา้กบัเดนมารก์ พ.ศ. 2164 ทัง้ 3 ฉบบั ส่วน
สระอึเพิ่งพบใช้รูปอักษรเป็นครัง้แรกในจารกึแผ่นไม้บุษบกธรรมาสน์ วดัมณีชลขณัฑ์ พ .ศ. 
2225 จงึไมม่พีฒันาการ 

รูปสระฤ เปลี่ยนมาเขยีนเส้นหางเชื่อมต่อกบัเส้นหลงัลงไปด้านล่าง  ทัง้นี้ สระฦ 
น่าจะมพีฒันาการอย่างเดยีวกนั แต่ไมพ่บหลกัฐานรปูอกัษรทีเ่ปลีย่นแปลงแลว้ 

รปูเลข ๓ เปลีย่นแนวตัง้เป็นแนวนอน โดยมเีสน้หน้าเพิม่อกี 1 เสน้ และขมวดกลาง
เปลีย่นเป็นเส้นกลางแนวตัง้แทน เริม่พบในจารกึปลยีอดพระบรมธาตุเจดยี ์นครศรธีรรมราช 2 
พ.ศ. 2159 

ระยะท่ีส่ี รปูอกัษรทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ 
รปูพยญัชนะ ฉ เสน้หางทีล่ากยาวเฉียงขึน้ไปเริม่หายไป พบในวรรณกรรมเรื่อง ต้น

ทางฝรัง่เศส พ.ศ. 2228  
รปูพยญัชนะ ญ และณ เริม่มหียกัทีเ่สน้หน้า พบครัง้แรกในจารกึพระบรมธาตุเจดยี ์

นครศรธีรรมราช 8 พ.ศ. 2230  
รปูพยญัชนะ ฎ มเีสน้บนเพิม่จนส่วนบนเป็นรูปเหมอืน ภ พบครัง้แรกในจดหมาย

ฉบบัที ่4 พ.ศ. 2237  
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รปูพยญัชนะ ฐ ซึง่มเีฉพาะรปูอกัษรส่วนบน เสน้ล่างเริม่หายไป และเปลีย่นวธิเีขยีน
ขมวดปลายเส้นหลงั กลายเป็นเขยีนเส้น 3 เส้น คอื เส้นกลางแนวนอน เสน้บน และเส้นหาง
อยา่งในปัจจบุนัแทน พบครัง้แรกในพระกลัปนาวดัเมอืงพทัลุง พ.ศ. 2241 

รปูพยญัชนะ ธ มเีสน้กลางแนวนอนเพิม่ขึน้มา เพื่อเชื่อมเสน้หลงักบัเสน้บน  ทัง้นี้ 
พบรูปลายมอืหวดัทีย่งัเขยีนไม่มเีส้นแนวนอนเพิม่ บางครัง้มขีมวดหน้าเลก็ๆ และเส้นบนลาก
เป็นเสน้ตรงเฉียงไปทางขวาเฉพาะในช่วงนี้เท่านัน้  

รปูพยญัชนะ ป รูปอกัษรทีล่ากหางยาวโดยไม่หกัมุมยงัพบเฉพาะในลายมอืหวดั 
เช่น จดหมายฉบบัที ่3 และ 4 พ.ศ. 2237 ส่วนในลายมอืบรรจงและหวดัแกมบรรจงยงัเขยีนหาง
หกัมุม แต่จะหกัมุมสูงขึน้กว่าเดมิ  ส่วน ฝ และ ฟ พบหลกัฐานที่เปลี่ยนมาเขยีนเส้นหาง
เชื่อมต่อกบัเส้นหลงัในระยะนี้ในวรรณกรรมเรื่อง ต้นทางฝรัง่เศส พ.ศ. 2228 โดยจะหกัมุมใน
ลกัษณะเดยีวกบั ป ในสมยัเดยีวกนั 

รปูพยญัชนะ พ เขยีนมเีส้นล่างเส้นที่หนึ่งเส้นเดยีว ซึ่งสนันิษฐานว่าเป็นรูปที่ผสม
ระหว่างรปูอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดาและอกัษรไทยยอ่ พบเฉพาะในช่วงนี้เท่านัน้ 

รูปพยญัชนะ ฬ ที่เขยีนเป็นรูป พ ประกอบกบัเชงิ ฬ อกัษรขอมไทย พบเฉพาะ
ในช่วงนี้เท่านัน้ 

รูปสระฤๅ ฦๅ เริม่พบเขยีนเส้นหางเส้นแรกเชื่อมกบัเส้นหลงั และเส้นหางอีกเส้น
เขยีนต่อจากเสน้หลงั พบในจดหมายฉบบัที ่3 และ 4 พ.ศ. 2237 เป็นครัง้แรก 

รปูเลข ๕ เริม่เขยีนเสน้หางทีเ่คยเขยีนแยกใหเ้ชื่อมกบัเสน้หน้า พบครัง้แรกในจารกึ
ปลยีอดพระบรมธาตุเจดยี ์นครศรธีรรมราช 5 พ.ศ. 2211 

ระยะท่ีห้า รปูอกัษรทีม่กีารเปลีย่นแปลงอยา่งชดัเจน ไดแ้ก่ 
รปูพยญัชนะ ก เสน้กลางหายไป และเปลีย่นทศิทางการเขยีน โดยเปลีย่นจากเขยีน

เสน้กลางลากลงแลว้เขยีนเสน้หน้าแยกไปทางซา้ย เป็นลากเสน้หน้าขึน้ดา้นบนเพยีงเสน้เดยีว มี
หยกัทีป่ลายเสน้หน้า ซึง่คลา้ยกบัรปูอกัษรในปัจจบุนั พบครัง้แรกในค าฉนัทส์รรเสรญิพระเกยีรติ
สมเดจ็พระพุทธเจา้หลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290 

รูปพยญัชนะ ข ฃ ช และ ซ มกัเขยีนเส้นหน้าและเส้นหลงัค่อนข้างตัง้ตรง โดย ข 
และ ฃ เส้นหลงัจะลากยาวขนานขึน้ไปกบัเสน้หน้า และปลายหางอาจไม่ต้องโคง้มาหาเสน้หน้า  
กไ็ด ้ส่วน ช และ ซ ลากปลายเสน้หลงัโคง้มาหาเสน้หน้าแลว้หกัมุมลากหางเฉียงขึน้ไปทางขวา
สัน้ๆ 

รูปพยญัชนะ จ มกัลากเส้นหน้าต่อจากหวัอกัษรเฉียงลงไปต่อกนักบัเส้นหลงัเป็น
มมุพอด ี 

รปูพยญัชนะ ญ ส่วนเชงิจะเขยีนเพยีงเลก็ๆ นอกจากนี้ พบรูปทีส่่วนเชงิขมวดหรอื
หกัมมุแลว้ลากกลบัทางขวาครัง้แรกในต าราแผนคชลกัษณ์ พ.ศ. 2291 
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รปูพยญัชนะ ฐ มสี่วนเชงิเพิม่เขา้มา พบครัง้แรกในค าฉันท์สรรเสรญิพระเกยีรติ
สมเดจ็พระพุทธเจา้หลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290 

รูปพยญัชนะ ฑ เริม่พบตวัอย่างรูปอกัษรที่เส้นบนหายไป พบครัง้แรกในจารกึ  
อย. 5 พ.ศ. 2298 

รปูพยญัชนะทีล่ากหางยาวขึน้ดา้นบน ไดแ้ก่ ป ฝ และ ฟ ส่วนใหญ่ยงัเขยีนหกัมุมที่
หางอยู่ แต่จะลากหางยาวตรงขึ้นไปก่อน แล้วหกัมุมที่ปลายหางเพียงเล็กน้อย มเีพียงบาง
ลายมอื เช่น ในค าฉนัทส์รรเสรญิพระเกยีรตสิมเดจ็พระพุทธเจา้หลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290 ที่
ลากหางยาวโดยไมห่กัมมุ 

รปูพยญัชนะ พ เหลอืเพยีงรปูทีไ่มม่ทีัง้เสน้บนและเสน้ล่างเพยีงรปูเดยีว 
รปูพยญัชนะ อ เริม่เขยีนหวัอกัษรขมวดเป็นวง พบครัง้แรกในค าฉันทส์รรเสรญิพระ

เกยีรตสิมเดจ็พระพุทธเจา้หลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290 
รปูเลข ๒ เริม่ลากหางตวดัเฉียงขึน้ไปทางซา้ย พบครัง้แรกในค าฉันทส์รรเสรญิพระ

เกยีรตสิมเดจ็พระพุทธเจา้หลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290 
รปูเลข ๔ เริม่มเีสน้บนเพิม่เขา้มาอย่างในปัจจุบนั พบครัง้แรกในค าฉันทส์รรเสรญิ

พระเกยีรตสิมเดจ็พระพุทธเจา้หลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290 
รปูไมย้มกเริม่พฒันาแยกจากเลข ๒ โดยไม่ลากหางตวดัขึน้ไปดา้นบน และเสน้ล่าง

เริม่หายไป เหลอืเพยีงหวัอกัษรกบัเสน้หลงัอยา่งในปัจจบุนั พบรปูน้ีครัง้แรกในจารกึ อย. 5 พ.ศ. 
2298 

จากทีก่ล่าวมานี้จะเหน็ไดว้่ามรีปูพยญัชนะบางรปูทีม่คีวามเปลีย่นแปลงมากในสมยั
อยุธยา ไดแ้ก่ รูปอกัษรทีม่หีางยาว คอื ป ฝ และ ฟ กบัพยญัชนะ ธ ซึ่งมวีธิกีารเขยีนในแต่ละ
ระยะต่างกนัค่อนขา้งชดัเจน ท าใหส้ามารถใชร้ปูอกัษรเหล่านี้ประกอบกบัรปูอกัษรอื่นๆ รวมทัง้
อกัขรวธิใีนการสนันิษฐานอายจุารกึและเอกสารสมยัอยุธยาได ้ ส่วนรปูพยญัชนะหลายรปูไม่พบ
การเปลีย่นแปลงอยา่งเด่นชดัหรอืเปลีย่นแปลงน้อยในช่วงสมยัอยุธยา ซึง่ท าใหไ้ม่สามารถน าไป
ช่วยในการสนันิษฐานอายจุารกึและเอกสารไดม้ากนกั ไดแ้ก่ ฏ ฑ ฌ ฒ ณ ด ต ถ น บ ผ ภ ม ย 
ร ล ว ศ ษ และ ส 

ส่วนอกัษรไทยอกีชนิดหน่ึง คอื อกัษรไทยยอ่นัน้ปรากฏการใชอ้ยู่ในสมยัอยุธยาราว 
100 ปี พบหลกัฐานทีม่ศีกัราชทัง้สิน้ 10 รายการ หลกัฐานทีเ่ก่าทีสุ่ด คอื จารกึวดัจุฬามณี พ.ศ. 
2225 และหลกัฐานทีม่อีายุหลงัทีสุ่ด คอื จารกึประตูมุก วหิารพระพุทธชนิราช พ .ศ. 2299  แม้
จะปรากฏการใช้ไม่นานนัก แต่ก็พอจะมองเหน็ลกัษณะร่วมของรูปอกัษรในแต่ละช่วงเวลาจน
สามารถแบ่งอกัษรไทยย่อออกเป็น 2 ยุคในการวจิยัครัง้นี้ (ดูรปูอกัษรแต่ละระยะประกอบใน
ตารางที ่12 - 13 หน้า 297 - 300) 

ระยะท่ีหน่ึง ช่วงต้นพุทธศตวรรษที ่23 ไปจนถงึประมาณ พ.ศ. 2270 ตรงกบัเวลา
ส่วนใหญ่ของช่วงระยะที่สี่ของอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา เป็นยุคที่เริม่ปรากฏแบบแผน
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อกัษรไทยยอ่ขึน้แยกจากอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาอย่างชดัเจน แต่กย็งัพบว่ารปูอกัษรบาง
ตวัมคีวามใกลเ้คยีงกนัหรอืพบใช้รูปอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาปนกบัอกัษรไทยย่ออยู่บ้าง 
เส้นอกัษรในระยะนี้เริม่มกีารหกัเหลี่ยมย่อมุมตามแบบอกัษรไทยย่อ แต่ลกัษณะแบบแผนของ
อกัษรไทยย่อที่จะปรากฏในระยะที่สองยงัไม่สม ่าเสมอ ในระยะที่หนึ่งนี้พบหลกัฐานที่มศีกัราช
ทัง้สิน้ 5 รายการ หลกัฐานทีเ่ก่าทีสุ่ด คอื จารกึวดัจุฬามณี พ.ศ. 2225 และหลกัฐานทีม่อีายุหลงั
ทีสุ่ด คอื จดหมายฉบบัที ่1 พ.ศ. 2231 

ระยะท่ีสอง ช่วงประมาณ พ.ศ. 2271 ไปจนสิน้สุดสมยัอยุธยา ตรงกบัเวลาส่วนใหญ่
ของช่วงระยะทีห่า้ของอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา เป็นช่วงทีร่ปูอกัษรไดพ้ฒันามาจนประณีต
งดงาม และมคีวามเป็นระเบยีบแบบแผนที่สุด เช่น พยญัชนะที่เส้นหลงัลากขึน้จะหกัเหลี่ยมที่
ปลายหางแบบไทยย่อทุกตวั รปูอกัษรทีเ่สน้หลงัลากลงจะขมวดหางเป็นวงเขา้ดา้นในทุกตวั ใน
ระยะทีห่นึ่งนี้พบหลกัฐานทีม่ศีกัราชทัง้สิน้ 5 รายการ หลกัฐานทีเ่ก่าทีสุ่ด คอื นันโทปนันทสูตร 
พ.ศ. 2279 และหลกัฐานทีม่อีายหุลงัทีสุ่ด คอื จารกึประตูมกุ วหิารพระพุทธชนิราช พ.ศ. 2299 
รปูอกัษรทีพ่บแบ่งเป็นรปูพยญัชนะพบทัง้ 44 รปู ไดแ้ก่ ก ข ฃ ค ฅ ฆ ง จ ฉ ช ซ ฌ ญ ฎ ฏ ฐ 
ฑ  ฒ  ณ  ด  ต  ถ  ท  ธ  น  บ  ป  ผ  ฝ  พ  ฟ  ภ  ม  ย  ร  ล  ว  ศ  ษ  ส  ห  ฬ  อ  แล ะ  ฮ   
รปูพยญัชนะตวัเชงิพบ 3 รปู ไดแ้ก่ ญ ฐ และ น  รปูสระ 24 รปู ไดแ้ก่ สระอะ อา อ ิอ ีอ ึออื อุ อู 
เอ แอ เอยี เออื อวั โอ เอาะ ออ เออ อ า ใอ ไอ เอา ฤ ฤๅ และ ฦๅ (ไม่พบสระเอะ แอะ เอยีะ 
เออืะ อวัะ โอะ เออะ และ ฦ)  รปูวรรณยกุตพ์บ 2 รปู คอื ไมเ้อก และไมโ้ท  รปูตวัเลขพบทัง้ 10 
รปู ไดแ้ก่ เลข ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ และ ๐ และรปูเครือ่งหมายประกอบการเขยีนพบ 13 รปู  
พฒันาการที่เกิดขึ้นกับอักษรไทยย่อในระยะที่สอง ซึ่งต่างไปจากระยะที่หนึ่งมน้ีอย เพราะ
รูปแบบการเขียนอักษรไทยย่อในระยะแรกก็เกิดระเบียบแบบแผนขึ้นในระดับหนึ่ งแล้ว 
พฒันาการทีพ่บกบัอกัษรไทยยอ่ในระยะทีส่อง มดีงันี้  

1. รปูอกัษรทีม่สี่วนประกอบรปูอกัษรเพิม่ มดีงันี้ 
รปูอกัษรทีม่เีสน้บนเพิม่ขึน้ ไดแ้ก่ เลข ๔ 
รปูอกัษรทีม่เีสน้กลางแนวนอนเพิม่ ไดแ้ก่ ย 
รปูอกัษรทีม่สี่วนเชงิเพิม่ ไดแ้ก่ ฐ 
รปูอกัษรทีม่เีสน้หน้าและเสน้หลงัเพิม่ ไดแ้ก่ สระอ ิสระอ ีสระอ ึและสระออื 

2. รปูอกัษรทีม่สี่วนประกอบรปูอกัษรลดลง มดีงันี้ 
รปูอกัษรทีห่วัอกัษรหายไป ไดแ้ก่ สระอุ และสระอู 

3. รปูอกัษรทีเ่ปลีย่นวธิกีารเขยีน ไดแ้ก่ ฬ และเลข ๕ ซึง่เขยีนเสน้หางทีเ่ขยีนแยก
เปลีย่นมาเชื่อมกบัส่วนประกอบหลกั และ ฮ ทีเ่ขยีนเสน้ตดัใหเ้ชื่อมไปกบัหางเสน้หลงั 

ทัง้นี้ แบบแผนวธิกีารเขยีนรูปอกัษรไทยย่อที่พฒันาถงึจุดสูงสุดในระยะที่สอง จน
รปูอกัษรประณตีงดงาม และมรีะบบการเขยีนเป็นระเบยีบมากนัน้ พอสรปุเป็นหลกัไดด้งันี้  
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1. พยญัชนะทีเ่สน้หลงัลากขึน้ ไดแ้ก่ ฆ ฌ ญ ฒ ณ น บ ผ พ ม ย และ ษ จะหกัเหลีย่ม 
ทีป่ลายหางแบบไทยยอ่ คอืคลา้ยหาง ร   

2. รปูอกัษรทีเ่สน้หลงัลากลง ไดแ้ก่ ก ค ฅ ฑ ด ต ถ ท ภ ศ ห และสระอา จะขมวด
หางเป็นวงเขา้ดา้นใน  

3. พยญัชนะที่เส้นบนลากไปทางซ้าย ได้แก่ จ ฉ ล ว และ ส จะหกัเหลี่ยมตวดั 
กลบัไปทางขวาบรรจบกบัเสน้บน 

4. พยญัชนะที่หวัอกัษรอยู่ที่ด้านบนสุดของเส้นหน้าทางด้านนอก และไม่มหียกั 
ไดแ้ก่ ง ท น บ ป พ ฟ ม ษ ห และ ฬ จะเขยีนหวัอกัษรเป็นรปูคลา้ยสีเ่หลีย่มผนืผา้ 

5. พยญัชนะทีห่างเป็นเสน้ยาวเลยบรรทดัขึน้ไปดา้นบน ไดแ้ก่ ป ฝ และ ฟ จะเขยีน
หางทีม่รีปูคลา้ยเครือ่งหมายทณัฑฆาตแยกจากรปูอกัษรส่วนล่าง ซึง่มรีปูเหมอืน บ ผ และ พ 

6. พยญัชนะที่ลากหางยาวเลยเส้นบรรทดัลงไปด้านล่าง ได้แก่ ฎ ฏ จะเขยีนรูป 
อกัษรส่วนบนทีเ่หมอืน ภ แยกจากหางดา้นล่าง 

7. สระฤ ฤๅ ฦ ฦๅ ซึ่งมหีางยาวเลยเส้นบรรทดัลงไปด้านล่าง จะเขยีนรูปอกัษร
ส่วนบนทีเ่หมอืน ถ หรอื ภ แยกจากหางซึง่เขยีนใหม้หีวัอกัษรดว้ย 

8. สระอุและสระอู จะเขยีนต่างไปจากปรกต ิโดยจะขมวดเป็นวงทีจ่ดุสิน้สุดการเขยีน 
9. สระเอ ยงัรกัษารปูทีม่เีสน้บนไว ้โดยจะเขยีนเสน้บนเขา้หาพยญัชนะต้น 
ในส่วนของอกัขรวธิอีกัษรไทยสมยัอยุธยานัน้ ในส่วนของส่วนประกอบค าแบ่งได้

เป็น 6 ส่วน ได้แก่ ส่วนพยญัชนะ ส่วนสระ ส่วนตวัเลข ส่วนวรรณยุกต์ ส่วนเครื่องหมาย
ประกอบการเขยีน และอกัขรวธิพีเิศษ 

ส่วนพยญัชนะ แบ่งตามหน้าทีเ่ป็น 2 ประเภท คอื พยญัชนะต้น และตวัสะกด กบั
พยญัชนะอกีแบบหนึ่งทีม่วีธิเีขยีนต่างไป คอื พยญัชนะตวัเชงิ ดงันี้ 

1. พยญัชนะตน้ แบ่งไดเ้ป็น 3 ประเภท ไดแ้ก่  
พยญัชนะตน้เดีย่ว สามารถใชพ้ยญัชนะทุกตวัในต าแหน่งนี้ได ้ ทัง้นี้ ยงัสามารถ

ใชส้ระฤ ฤๅ ฦ และ ฦๅ ในต าแหน่งพยญัชนะต้นไดด้ว้ย จากการศกึษาพบว่า อกัษรไทยอยุธยา
แบบธรรมดาพบ 46 รปู เป็นพยญัชนะ 42 รปู เนื่องจากไม่พบรปูอกัษร ฌ และ ฮ กบัสระฤ ฤๅ 
ฦ และ ฦๅ  ส่วนอกัษรไทยย่อพบทัง้ 46 รปูเช่นกนั แต่เป็นพยญัชนะครบทัง้ 44 รปู กบัสระฤๅ 
และ ฦ  

พยญัชนะต้น 2 ตวั แบ่งเป็น 4 ประเภทตามการออกเสยีงเหมอืนในปัจจุบนั คอื 
พยญัชนะตน้ 2 ตวั ออกเสยีงควบกล ้า พยญัชนะต้น 2 ตวั ออกเสยีงแต่ตวัหน้า พยญัชนะต้น 2 
ตวั ออกเสยีงเป็น ซ และพยญัชนะต้น ทร ออกเสยีงควบกล ้า โดยพบความต่างจากปัจจุบนัใน
ส่วนของการใชพ้ยญัชนะทีเ่ลกิใชแ้ลว้ คอื ฃ ควบกบั ล และ ว กบัพยญัชนะต้น 2 ตวั ทีอ่อกเป็น 
ซ นัน้ ไมไ่ดพ้บเพยีง ทร อยา่งในปัจจบุนั แต่ยงัพบ ชร ซร และ ธร ดว้ย 
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พยญัชนะต้นที่ใช้ ห หรอื อ น า พบต่างไปจากปัจจุบนัทีก่ารใช ้อ น า พบใช้กบั 
ญ แทน ย ไดด้ว้ย 

2. ตวัสะกด พบตวัอย่างพยญัชนะทีใ่ชเ้ป็นตวัสะกดไดท้ัง้สิน้ 33 รปู โดยอกัษรไทย
อยธุยาแบบธรรมดาพบทัง้ 33 รปู ส่วนอกัษรไทยยอ่พบ 31 รปู 

3. พยญัชนะตวัเชงิ เป็นอทิธพิลของอกัษรขอมไทยที่มต่ีออกัษรไทย โดยพบทัง้
พยญัชนะตัวเชิงอักษรขอมไทย รูปอักษรไทย และส่วนเชิงของรูปอักษรไทย มกีารใช้ใน 5 
ลกัษณะ ไดแ้ก่ ตวัตามและตวัควบในค ายมืภาษาบาล ี– สนัสกฤต ตวัควบในค ายมืภาษาเขมร 
ตวัตามอกัษรน า ตวัสะกด และตวัตามสะกด โดยส่วนใหญ่พบใช้กบัอกัษรไทยอยุธยาแบบ
ธรรมดา ในอักษรไทยย่อส่วนมากพบใช้ในลกัษณะตัวตามและตวัควบในค ายมืภาษาบาล ี– 
สนัสกฤต ซึง่เป็นไปตามหลกัการเขยีนอกัษรขอมไทย กบัพบใชเ้ป็นตวัสะกดในสมุดภาพไตรภูม ิ
หมายเลข 5 ซึง่เป็นอกัษรไทยยอ่ระยะทีห่นึ่งดว้ย 

ส่วนสระ พบทัง้สระลอยทีใ่ชเ้ขยีนเดีย่วๆ ในระนาบเดยีวกบัพยญัชนะ และสระจม
ที่ต้องใช้ประสมกบัพยญัชนะ โดยสระลอยพบสระอีเพยีงตวัเดยีวในจารกึขุนศรไีชยราชมงคล
เทพ ปลายพุทธศตวรรษที ่20 และไม่พบใช้อกีเลย ส่วนสระจมใช้วางไว้ในต าแหน่งต่างๆ รอบ
พยญัชนะต้น แบ่งเป็น 9 แบบ คอื หน้าพยญัชนะต้น บนพยญัชนะต้น หลงัพยญัชนะต้น ใต้
พยญัชนะต้น หน้าและหลงัพยญัชนะต้น หน้าและบนพยญัชนะต้น บนและหลงัพยญัชนะต้น  
ใตแ้ละหลงัพยญัชนะตน้ และหน้า บน และหลงัพยญัชนะต้น 

ส่วนวรรณยกุต ์พบ 2 รปู คอื ไมเ้อก และไมโ้ท การใชว้รรณยกุต์ในสมยัอยุธยายงั
ไม่สม ่าเสมอ และบางครัง้ไม่ตรงกบัเสยีงในปัจจุบนั ต าแหน่งวรรณยุกต์ในสมยัอยุธยาอาจต่าง
ไปจากปัจจบุนับา้ง เช่น หากประสมสระอา ออ และอวั และมตีวัสะกด มกัเขยีนรปูวรรณยุกต์บน
สระ และหากประสมสระบน มกัเขยีนรปูวรรณยกุตเ์ยือ้งมาทางขวาเหนือรปูสระ 

ส่วนตวัเลข ใชบ้อกจ านวนหรอืล าดบัแทนการเขยีนเป็นตวัหนังสอื ใช้ระบบฐานสบิ
อย่างในปัจจุบนั ใช้ได้หลายแบบ ได้แก่ บอกจ านวนและล าดบั บอกความยาว ความสูง และ
ความหนาโดยเขยีนเรยีงกนัในแนวตัง้ และใช้ประกอบกบัเครื่องหมายตีนครุเพื่อบอกวนัทาง
จนัทรคต ิหรอืน ้าหนกัและค่าเงนิ 

ส่วนเคร่ืองหมายประกอบการเขียน พบใชท้ัง้หมด 15 ชนิด ซึง่ส่วนใหญ่ยงัคงใช้
อยู่ในปัจจุบนั แต่ใช้ต่างกนัในหน้าที่และต าแหน่งไปบ้าง เช่น ไมห้นัอากาศ ทณัฑฆาต ไมไ้ต่คู ้
ไม้ยมก นิคหิต ไปยาลน้อย ปีกกา และที่เลกิใช้ไปแล้ว เช่น ฝนทอง ฟันหนู ตีนครุ ร เรผะ 
ขึน้ตน้ขอ้ความ คัน่ขอ้ความ จบขอ้ความ ละสุด 

อกัขรวิธีพิเศษ คอื วธิกีารเขยีนทีต่่างไปจากปรกต ิอาจโดยรปู วธิกีารประสมค า 
หรอืการแก้ไขขอ้ผดิพลาดในการเขยีน เพื่อให้การเขยีนง่ายและสะดวกขึน้ พบตวัอย่างการใช้
เฉพาะกบัอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา โดยเฉพาะลายมอืหวดัหรอืหวดัแกมบรรจงทีบ่นัทกึลง
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บนกระดาษ ตวัอย่างเช่น การเขยีนพยญัชนะเชื่อมต่อกนั การเขยีนพยญัชนะเชื่อมกบัสระ การ
เขยีนวรรณยุกต์แบบพเิศษ การเขยีนพยญัชนะเชื่อมกบัไมห้นัอากาศ การใชพ้ยญัชนะตวัเดยีว
ประสมสระสองรปู การใชต้วัสะกดพยางคห์น้าเป็นพยญัชนะต้นพยางค์หลงั การเขยีน ว กบั อ 
สลบักนั การเขยีนค าว่า ที่ การเขยีนรูปพยญัชนะหรอืสระเคยีง การแทรกค าหรอืขอ้ความที่
เขยีนตก และการขดีฆา่ค าหรอืขอ้ความทีเ่ขยีนผดิ 

ในส่วนของการประกอบรปูค าสมยัอยุธยานัน้พบว่า การประกอบรปูค าพยางคเ์ดยีว
มกีารประกอบรปูค าทัง้สิน้ 4 แบบ ซึง่แต่ละแบบต่างกนัทีส่่วนประกอบทีป่ระสมกนัขึน้เป็น 1 ค า 
ไดแ้ก่ แบบทีม่ ี1 ส่วน 2 ส่วน 3 ส่วน และ 4 ส่วน ส่วนการประกอบรปูค าหลายพยางคท์ าไดโ้ดย
การเขยีนค าพยางคเ์ดยีวตัง้แต่ 2 ค าขึน้ไปเรยีงต่อกนั 

ส าหรบัอกัขรวธิบีางประการนัน้ มลีกัษณะแตกต่างกนัไปในแต่ละยุคสมยั หรอือาจ
เป็นลกัษณะเฉพาะของช่วงใดช่วงหนึ่ง จึงสามารถน ามาใช้ก าหนดอายุร่วมกับพัฒนาการ
รปูอกัษรได ้ซึง่พอสรปุจากผลวจิยัได ้ดงันี้ 

1. การต่อสระบนกบัพยญัชนะทีม่หีางยาว ไดแ้ก่ ป ฝ และ ฟ นัน้ ในช่วงทีย่งัมเีสน้
หาง 2 เสน้ คอืในช่วงพุทธศตวรรษที ่20 นัน้ จะใชว้ธิตีดัหางเสน้ใดเสน้หนึ่งแลว้เขยีนสระบนลง
ไปแทนที่ หรอืตดัหางทัง้ 2 เสน้แลว้เตมิสระบนทีป่ลายเสน้หลงั  ต่อมาเมื่อเหลอืเสน้หางเพยีง
เสน้เดยีวตัง้แต่ช่วงพุทธศตวรรษที ่21-22 จงึเปลีย่นวธิกีารเขยีนเป็นเขยีนสระก่อน แลว้จงึเขยีน
หางออ้มสระแลว้ตวดักลบัไปทางขวา หรอืลากหางต่อขึน้ไป ตามแต่วธิเีขยีนหางอกัษร 

2. การเขยีนสระเอยี แบบมตีวัสะกด พบเขยีน ย ระหว่างพยญัชนะต้นกบัตวัสะกด  
(- ย -) หรอืบางครัง้มสีระเอหน้าพยญัชนะต้นดว้ย (เ - ย -) ในช่วงพุทธศตวรรษที ่20 ถงึต้น
พุทธศตวรรษที ่22 เท่านัน้ 

3. การเขยีนสระเออ แบบมตีวัสะกด ที่ใช้สระเอหน้าพยญัชนะต้น และ อ หลงั
พยญัชนะต้น หน้าตวัสะกด (เ - อ -) พบในช่วงพุทธศตวรรษที ่20-21 และพบอกีครัง้ช่วงปลาย
อยธุยา คอื ช่วงระยะทีห่า้ของอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา และระยะทีส่องของอกัษรไทยยอ่ 

4. การเขยีนสระอวั เฉพาะในหลกัฐานอกัษรไทยย่อทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเจา้ฟ้าธรรมาธเิบศ 
จะเขยีนต่างไปจากปรกต ิโดยประกอบดว้ยสระอูใตพ้ยญัชนะตน้ และ ว หลงัพยญัชนะตน้  (- ู ว) 

5. การเขยีนสระเอาะ เฉพาะในหลกัฐานอกัษรไทยย่อทีเ่กี่ยวขอ้งกบัเจา้ฟ้าธรรมาธเิบศ 
จะเขยีนต่างไปจากปรกต ิโดยประกอบดว้ย อ และสระอะ หลงัพยญัชนะตน้ (-อะ) 

4. ต าแหน่งวรรณยุกต์ในหลกัฐานที่เกี่ยวข้องกบัเจ้าฟ้าธรรมาธเิบศ จะตรงกบั
ต าแหน่งในปัจจบุนั 

5. ต าแหน่งของไมห้นัอากาศ ตัง้แต่ระยะแรกจะอยู่บนตวัสะกด จนกระทัง่ครึง่หลงั
ของพุทธศตวรรษที ่22 ในหนังสอืออกพระจอมเมอืง พ.ศ. 2164 ทัง้ 2 ฉบบั ซึง่ใชล้ายมอืหวดั 
จงึเริม่พบเขยีนไมห้นัอากาศเลื่อนมาอยูบ่นพยญัชนะตน้ 
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6. เครือ่งหมายทณัฑฆาต และไมไ้ต่คู ้พบใชใ้นช่วงปลายสมยัอยุธยา คอื ช่วงระยะ
ทีห่า้ของอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา และระยะทีส่องของอกัษรไทยย่อ โดยอกัษรไทยอยุธยา
แบบธรรมดาพบครัง้แรกในค าฉันท์สรรเสรญิพระเกยีรตสิมเดจ็พระพุทธเจา้หลวงปราสาททอง 
พ.ศ. 2290 ส่วนอกัษรไทยยอ่พบครัง้แรกในนนัโทปนนัทสูตร พ.ศ. 2279 

7. เครื่องหมายฟันหนู พบใช้ประกอบการเขยีนครัง้แรกในจารกึระฆงั วดัเชงิท่า 
จงัหวดัลพบุร ีพ.ศ. 2190 

8. เครื่องหมายนิคหติ ตัง้แต่ระยะแรกจะใช้เขยีนแทนสระโอะและเสยีงตวัสะกด 
ในแม่กม โดยไม่ต้องเขยีน ม จนกระทัง่ครึง่หลงัของพุทธศตวรรษที่ 22 ในหนังสอืออกพระ 
จอมเมอืง พ.ศ. 2164 ทัง้ 2 ฉบบั ซึง่ใชล้ายมอืหวดั จงึพบเขยีน ม ตามหลงั และเริม่พบใชก้บัค า
ที่ประสมด้วยสระอื่นนอกจากสระโอะบ้าง จากนัน้ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 จงึเริม่พบใช้
นิคหติประกอบสระอื่น โดยเฉพาะสระอุ และใชส้ามารถใชร้่วมกบัมาตราตวัสะกดอื่นไดด้ว้ย พบ
ครัง้แรกในจดหมายฉบบัที ่3 และ 4 พ.ศ. 2237 

9. อกัขรวธิพีเิศษ พร เชื่อมต่อกนั พบครัง้แรกในหนังสอืออกพระจอมเมอืง 2  
พ.ศ. 2164  

10. อกัขรวธิพีเิศษ ศก เชื่อมต่อกนั พบครัง้แรกในจดหมายฉบบัที ่2 พ.ศ. 2231 
11. อกัขรวธิพีิเศษ หญ เชื่อมต่อกนั พบครัง้แรกในเรื่องพระพุทธเยสู ราวต้น 

พุทธศตวรรษที ่23 
12 การเขยีน ว กบั อ สลบักนั เริม่พบในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 23 ราว  

พ.ศ. 2270 เป็นตน้ไป 
13. การเขยีนค าว่า ที ่พบรปูทีเ่ขยีนต่างไปจากปรกตติัง้แต่ราวต้นพุทธศตวรรษที ่

23 โดยเขยีนม ีอ เคยีง เป็น “ทอี” “ทอื” หรอืบางครัง้เป็น “ท”ื แยกออกจากค าว่า ท ีซึง่เขยีนเป็น 
ท ีตามปรกต ิ แต่ไมไ่ดพ้บสม ่าเสมอในหลกัฐานทุกชิน้ 

จากผลการศึกษาพฒันาการรูปอกัษรและอกัขรวธิทีัง้หมดนัน้  การวจิยัครัง้นี้ได้
น ามาใช้ในการก าหนดอายุขอ้มูลสมยัอยุธยาที่ไม่ปรากฏศกัราชหรอืมรีูปอกัษรอยู่ในช่วงที่ไม่
สอดคลอ้งกบัศกัราชทีป่รากฏ จ านวน 17 รายการ ไดผ้ลการศกึษาแยกตามช่วงเวลา ดงันี้ 

ขอ้มลูที่สนันิษฐานว่ามอีายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่  20 (อกัษรไทยอยุธยาแบบ
ธรรมดาระยะทีห่นึ่ง) มทีัง้หมด 3 รายการ ไดแ้ก่ 

1. จารกึวดัส่องคบ 2 (ชน. 8) 
2. จารกึประดษิฐานพระธาตุ (กท. 59) 
3. จารกึมหาเถรศรเีทพ (กท. 58) 
ขอ้มูลทีส่นันิษฐานว่ามอีายุอยู่ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 ถงึราว พ.ศ. 2270 – 

2280 (อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาระยะที่สี่และอกัษรไทยย่อระยะที่หนึ่ง) มทีัง้หมด 5 
รายการ ไดแ้ก่ 
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1. รวมพระสตูร 
2. พระพุทธเยส ู
3. ปมูราชธรรม 
4. ไตรภมูพิระมาลยั 
5. สมดุภาพไตรภูมสิมยัอยธุยา เลขที ่5  
ขอ้มูลที่สนันิษฐานว่ามอีายุอยู่ในช่วงราว พ.ศ. 2270 – 2280 ถงึสิน้สมยัอยุธยา

(อกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาระยะทีห่้าและอกัษรไทยย่อระยะที่สอง) มทีัง้หมด 9 รายการ 
ไดแ้ก่ 

1. สมดุภาพไตรภูมสิมยัอยธุยา เลขที ่6 
2. แผนทีไ่ตรภมูโิลกวนิิจฉัย เลขที ่91 
3. สมดุภาพไตรภูมเิลขที ่8 
4. จารกึทีเ่จดยีพ์ระธาตุเมาะเตา เมอืงหงสาวด ี(หลกัที ่309) 
5. จารกึภาควชิาโบราณคด ี1 
6. จารกึภาควชิาโบราณคด ี2 
7. จารกึภาควชิาภาษาตะวนัออก 
8. สุปรตีธิรรมราชชาดกค าหลวง 
9. พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบบัหลวงประเสรฐิอกัษรนิติ ์ ซึ่งมขีอ้ความว่า

รวบรวมขึน้เมื่อ จ.ศ. 1042 ตรงกบั พ.ศ. 2223 แต่จากการศกึษาพบว่า รปูอกัษรอยู่ในช่วงต้น
ระยะทีห่า้ของอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา คอืราว พ.ศ. 2281-2290 
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ตารางที ่7 รปูอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา ระยะทีห่นึ่ง (พุทธศตวรรษที ่20) 

     
ก ข ฃ ค ฅ 

     
ฆ ง จ ฉ ช 

     
ซ ฌ ญ ฎ ฏ 

     
ฐ ฑ ฒ ณ ด 

     
ต ถ ท ธ น 

     
บ ป ผ ฝ พ 

     
ฟ ภ ม ย ร 

     
ล ว ศ ษ ส 

     
ห ฬ อ ฮ  

      
อะ อา อ ิ อ ี อ ึ
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ตารางที ่7 รปูอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา ระยะทีห่นึ่ง (พุทธศตวรรษที ่20) (ต่อ) 

     
ออื อุ อู เอะ เอ 

   
 

 
แอะ แอ เอยีะ เอยี เออืะ 

  
   

เออื อวัะ อวั โอะ โอ 

   
  

เอาะ ออ เออะ เออ อ า 

     
ใอ ไอ เอา ฤ ฤๅ 

     
ฦ ฦๅ ไมเ้อก ไมโ้ท  

     
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

     
๖ ๗ ๘ ๙ ๐ 

     
ไมห้นัอากาศ ทณัฑฆาต ไมไ้ต่คู ้ ไมย้มก ฝนทอง 

     
ฟันหนู นิคหติ ไปยาลน้อย   
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ตารางที ่8 รปูอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา ระยะทีส่อง (พุทธศตวรรษที ่21) 

     
ก ข ฃ ค ฅ 

     
ฆ ง จ ฉ ช 

     
ซ ฌ ญ ฎ ฏ 

     
ฐ ฑ ฒ ณ ด 

     
ต ถ ท ธ น 

     
บ ป ผ ฝ พ 

     
ฟ ภ ม ย ร 

     
ล ว ศ ษ ส 

     
ห ฬ อ ฮ  

     
อะ อา อ ิ อ ี อ ึ
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ตารางที ่8 รปูอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา ระยะทีส่อง (พุทธศตวรรษที ่21) (ต่อ) 

     
ออื อุ อู เอะ เอ 

   
 

 
แอะ แอ เอยีะ เอยี เออืะ 

  
  

  
เออื อวัะ อวั โอะ โอ 

   
    

เอาะ ออ เออะ เออ อ า 

     
ใอ ไอ เอา ฤ ฤๅ 

      
ฦ ฦๅ ไมเ้อก ไมโ้ท  

     
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

     
๖ ๗ ๘ ๙ ๐ 

     
ไมห้นัอากาศ ทณัฑฆาต ไมไ้ต่คู ้ ไมย้มก ฝนทอง 

     
ฟันหนู นิคหติ ไปยาลน้อย   
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ตารางที ่9 รปูอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา ระยะทีส่าม (พุทธศตวรรษที ่22) 

     
ก ข ฃ ค ฅ 

     
ฆ ง จ ฉ ช 

     
ซ ฌ ญ ฎ ฏ 

     
ฐ ฑ ฒ ณ ด 

     
ต ถ ท ธ น 

      
บ ป ผ ฝ พ 

     
ฟ ภ ม ย ร 

     
ล ว ศ ษ ส 

     
ห ฬ อ ฮ  

      
อะ อา อ ิ อ ี อ ึ
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ตารางที ่9 รปูอกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา ระยะทีส่าม (พุทธศตวรรษที ่22) (ต่อ) 

     
ออื อุ อู เอะ เอ 

     
แอะ แอ เอยีะ เอยี เออืะ 

   
 

  
เออื อวัะ อวั โอะ โอ 

     
เอาะ ออ เออะ เออ อ า 

     
ใอ ไอ เอา ฤ ฤๅ 

     
ฦ ฦๅ ไมเ้อก ไมโ้ท  

     
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

     
๖ ๗ ๘ ๙ ๐ 

     
ไมห้นัอากาศ ทณัฑฆาต ไมไ้ต่คู ้ ไมย้มก ฝนทอง 

     
ฟันหนู นิคหติ ไปยาลน้อย   
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ตารางที ่10 รปูอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา ระยะทีส่ ี ่(พ.ศ. 2201 – 2280) 

     
ก ข ฃ ค ฅ 

      
ฆ ง จ ฉ ช 

     
ซ ฌ ญ ฎ ฏ 

     
ฐ ฑ ฒ ณ ด 

     
ต ถ ท ธ น 

     
บ ป ผ ฝ พ 

     
ฟ ภ ม ย ร 

     
ล ว ศ ษ ส 

     
ห ฬ อ ฮ  

      
อะ อา อ ิ อ ี อ ึ
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ตารางที ่10 รปูอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา ระยะทีส่ ี ่(พ.ศ. 2201 – 2280) (ต่อ) 

      
ออื อุ อู เอะ เอ 

     
แอะ แอ เอยีะ เอยี เออืะ 

     
เออื อวัะ อวั โอะ โอ 

      
เอาะ ออ เออะ เออ อ า 

     
ใอ ไอ เอา ฤ ฤๅ 

     
ฦ ฦๅ ไมเ้อก ไมโ้ท  

      
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

     
๖ ๗ ๘ ๙ ๐ 

     
ไมห้นัอากาศ ทณัฑฆาต ไมไ้ต่คู ้ ไมย้มก ฝนทอง 

     
ฟันหนู นิคหติ ไปยาลน้อย   
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ตารางที ่11 รปูอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา ระยะทีห่า้ (พ.ศ. 2281 – 2310) 

        
ก ข ฃ ค ฅ 

     
ฆ ง จ ฉ ช 

     
ซ ฌ ญ ฎ ฏ 

     
ฐ ฑ ฒ ณ ด 

     
ต ถ ท ธ น 

       
บ ป ผ ฝ พ 

     
ฟ ภ ม ย ร 

     
ล ว ศ ษ ส 

     
ห ฬ อ ฮ  

     
อะ อา อ ิ อ ี อ ึ
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ตารางที ่11 รปูอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา ระยะทีห่า้ (พ.ศ. 2281 – 2310) (ต่อ) 

      
ออื อุ อู เอะ เอ 

     
แอะ แอ เอยีะ เอยี เออืะ 

     
เออื อวัะ อวั โอะ โอ 

    

    
เอาะ ออ เออะ เออ อ า 

     
ใอ ไอ เอา ฤ ฤๅ 

     
ฦ ฦๅ ไมเ้อก ไมโ้ท  

     
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

     
๖ ๗ ๘ ๙ ๐ 

     
ไมห้นัอากาศ ทณัฑฆาต ไมไ้ต่คู ้ ไมย้มก ฝนทอง 

     
ฟันหนู นิคหติ ไปยาลน้อย   
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ตารางที ่12 รปูอกัษรไทยย่อ ระยะทีห่นึ่ง (พ.ศ. 2201 - 2270) 

     
ก ข ฃ ค ฅ 

     
ฆ ง จ ฉ ช 

     
ซ ฌ ญ ฎ ฏ 

   
  

ฐ ฑ ฒ ณ ด 

     
ต ถ ท ธ น 

     
บ ป ผ ฝ พ 

     
ฟ ภ ม ย ร 

     
ล ว ศ ษ ส 

     
ห ฬ อ ฮ  

     
อะ อา อ ิ อ ี อ ึ
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ตารางที ่12 รปูอกัษรไทยย่อ ระยะทีห่นึ่ง (พ.ศ. 2201 - 2270) (ต่อ) 

     
ออื อุ อู เอะ เอ 

     
แอะ แอ เอยีะ เอยี เออืะ 

  
 

  
เออื อวัะ อวั โอะ โอ 

     
เอาะ ออ เออะ เออ อ า 

     
ใอ ไอ เอา ฤ ฤๅ 

     
ฦ ฦๅ ไมเ้อก ไมโ้ท  

       
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

     
๖ ๗ ๘ ๙ ๐ 

     
ไมห้นัอากาศ ทณัฑฆาต ไมไ้ต่คู ้ ไมย้มก ฝนทอง 

     
ฟันหนู นิคหติ ไปยาลน้อย ร เรผะ  
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ตารางที ่13 รปูอกัษรไทยย่อ ระยะทีส่อง (พ.ศ. 2271 – 2310) 

     
ก ข ฃ ค ฅ 

     
ฆ ง จ ฉ ช 

     
ซ ฌ ญ ฎ ฏ 

     
ฐ ฑ ฒ ณ ด 

     
ต ถ ท ธ น 

     
บ ป ผ ฝ พ 

     
ฟ ภ ม ย ร 

     
ล ว ศ ษ ส 

     
ห ฬ อ ฮ  

     
อะ อา อ ิ อ ี อ ึ



300 

 

ตารางที ่13 รปูอกัษรไทยย่อ ระยะทีส่อง (พ.ศ. 2271 – 2310) (ต่อ) 

     
ออื อุ อู เอะ เอ 

     
แอะ แอ เอยีะ เอยี เออืะ 

   
 

  
เออื อวัะ อวั โอะ โอ 

    

  
เอาะ ออ เออะ เออ อ า 

     
ใอ ไอ เอา ฤ ฤๅ 

     
ฦ ฦๅ ไมเ้อก ไมโ้ท  

     
๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

     
๖ ๗ ๘ ๙ ๐ 

     
ไมห้นัอากาศ ทณัฑฆาต ไมไ้ต่คู ้ ไมย้มก ฝนทอง 

     
ฟันหนู นิคหติ ไปยาลน้อย   
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19 – 24. กรงุเทพฯ: หอสมดุแห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2529. 
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ตวัอย่างการเกบ็ข้อมลู 
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ตวัอย่างท่ี 1 จารึกแม่อกัษรขอมขดุปรอท 
รปูหลกัฐาน 

 

 
ด้านท่ี 1 

 

 
ด้านท่ี 2 

 
ภาพที ่21 รปูจารกึแมอ่กัษรขอมขดุปรอท 
ทีม่า: กลุ่มหนงัสอืตวัเขยีนและจารกึ ส านกัหอสมดุแห่งชาติ 
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ผลการเกบ็ข้อมูล 
 

 
 
ภาพที ่21 ผลการเกบ็ขอ้มลูจากจารกึแมอ่กัษรขอมขดุปรอท แผ่นที ่1 
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ภาพที ่23 ผลการเกบ็ขอ้มลูจากจารกึแมอ่กัษรขอมขดุปรอท แผ่นที ่2 
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ตวัอย่างท่ี 2 หนังสือสญัญาไทย – ฝรัง่เศส ครัง้สมเดจ็พระนารายณ์ 
รปูหลกัฐาน 
 

 
 
ภาพที ่24 ตวัอยา่งหนงัสอืสญัญาไทย – ฝรัง่เศส ครัง้สมเดจ็พระนารายณ์ 
ทีม่า: ศูนยม์านุษยวทิยาสรินิธร, สญัญาไทย-ฝรัง่เศส ครัง้สมเดจ็พระนารายณ์ฯ, เขา้ถงึเมื่อ 7 
สงิหาคม 2560. เขา้ถงึไดจ้าก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=1204 



312 
 
ผลการเกบ็ข้อมูล 

 
 
ภาพที ่25 ผลการเกบ็ขอ้มลูจากหนงัสอืสญัญาไทย – ฝรัง่เศส ครัง้สมเดจ็พระนารายณ์ แผ่นที ่1 
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ภาพที ่26 ผลการเกบ็ขอ้มลูจากหนงัสอืสญัญาไทย – ฝรัง่เศส ครัง้สมเดจ็พระนารายณ์ แผ่นที ่2 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ข 
รปูอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา 
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ตารางที ่14 รปูพยญัชนะ ก อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา 

       
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 
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ตารางที ่15 รปูพยญัชนะ ข อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา 

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 
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ตารางที ่16 รปูพยญัชนะ ฃ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา 

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 
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ตารางที ่17 รปูพยญัชนะ ค อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 
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ตารางที ่18 รปูพยญัชนะ ฅ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 
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ตารางที ่19 รปูพยญัชนะ ฆ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

    
 

 
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 
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ตารางที ่20 รปูพยญัชนะ ง อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

        
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

      
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 
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ตารางที ่21 รปูพยญัชนะ จ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



323 
 

ตารางที ่22 รปูพยญัชนะ จ ตวัเชงิ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 
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ตารางที ่23 รปูพยญัชนะ ฉ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

      
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



325 
 

ตารางที ่24 รปูพยญัชนะ ช อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 
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ตารางที ่25 รปูพยญัชนะ ซ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา   

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 
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ตารางที ่26 รปูพยญัชนะ ญ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 
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ตารางที ่27 รปูพยญัชนะ ญ ตวัเชงิ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา 

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 
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ตารางที ่28 รปูพยญัชนะ ฎ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา 

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 
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ตารางที ่29 รปูพยญัชนะ ฏ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา 

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 
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ตารางที ่30 รปูพยญัชนะ ฐ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา 

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 
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ตารางที ่31 รปูพยญัชนะ ฐ ตวัเชงิ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา 

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

       

 
 

ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 
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ตารางที ่32 รปูพยญัชนะ ฑ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา 

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 
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ตารางที ่33 รปูพยญัชนะ ฒ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา 

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



335 
 

ตารางที ่34 รปูพยญัชนะ ณ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา 

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 
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ตารางที ่35 รปูพยญัชนะ ด อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา 

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

      
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 
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ตารางที ่36 รปูพยญัชนะ ต อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา 

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 
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ตารางที ่37 รปูพยญัชนะ ถ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา    

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

      
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 
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ตารางที ่38 รปูพยญัชนะ ท อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 
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ตารางที ่39 รปูพยญัชนะ ธ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา 

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 
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ตารางที ่40 รปูพยญัชนะ ธ ตวัเชงิ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา    

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 
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ตารางที ่41 รปูพยญัชนะ น อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา    

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 
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ตารางที ่42 รปูพยญัชนะ น ตวัเชงิ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

     

อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



344 
 

ตารางที ่43 รปูพยญัชนะ บ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา    

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



345 
 

ตารางที ่44 รปูพยญัชนะ ป อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา   

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

      
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

    

                                                                                                                                                                                                                            

  
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

      
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



346 
 

ตารางที ่45 รปูพยญัชนะ ผ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



347 
 

ตารางที ่46 รปูพยญัชนะ ฝ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา   

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



348 
 

ตารางที ่47 รปูพยญัชนะ พ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

    
  

อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



349 
 

ตารางที ่48 รปูพยญัชนะ ฟ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



350 
 

ตารางที ่49 รปูพยญัชนะ ภ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



351 
 

ตารางที ่50 รปูพยญัชนะ ม อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



352 
 

ตารางที ่51 รปูพยญัชนะ ม ตวัเชงิ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา   

    
 

อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



353 
 

ตารางที ่52 รปูพยญัชนะ ย อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



354 
 

ตารางที ่53 รปูพยญัชนะ ย ตวัเชงิ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



355 
 

ตารางที ่54 รปูพยญัชนะ ร อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



356 
 

ตารางที ่55 รปูพยญัชนะ ร ตวัเชงิ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



357 
 

ตารางที ่56 รปูพยญัชนะ ล อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



358 
 

ตารางที ่57 รปูพยญัชนะ ล ตวัเชงิ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



359 
 

ตารางที ่58 รปูพยญัชนะ ว อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

      
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

      
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



360 
 

ตารางที ่59 รปูพยญัชนะ ว ตวัเชงิ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



361 
 

ตารางที ่60 รปูพยญัชนะ ศ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



362 
 

ตารางที ่61 รปูพยญัชนะ ษ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



363 
 

ตารางที ่62 รปูพยญัชนะ ส อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



364 
 

ตารางที ่63 รปูพยญัชนะ ส ตวัเชงิ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



365 
 

ตารางที ่64 รปูพยญัชนะ ห อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



366 
 

ตารางที ่65 รปูพยญัชนะ ฬ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



367 
 

ตารางที ่66 รปูพยญัชนะ ฬ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 



368 
 

ตารางที ่67 รปูสระอะ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

        
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

      
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

       
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

       
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

      
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



369 
 

ตารางที ่68 รปูสระอา อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

      
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



370 
 

ตารางที ่69 รปูสระอ ิอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

  

    

   

อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

  
   

พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



371 
 

ตารางที ่70 รปูสระอ ีอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

    
     

อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

      
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

   
  

  
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

      
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



372 
 

ตารางที ่71 รปูสระอลีอย อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

    
 

 
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



373 
 

ตารางที ่72 รปูสระอ ึอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



374 
 

ตารางที ่73 รปูสระออื อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

      

    
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

       
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

      
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

      
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

      
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

       
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



375 
 

ตารางที ่74 รปูสระอุ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



376 
 

ตารางที ่75 รปูสระอู อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



377 
 

ตารางที ่76 รปูสระเอะ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



378 
 

ตารางที ่77 รปูสระเอ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



379 
 

ตารางที ่78 รปูสระแอะ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



380 
 

ตารางที ่79 รปูสระแอ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

      
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

      
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

      
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



381 
 

ตารางที ่80 รปูสระเอยี อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

  
 

  

พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

      
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

      
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 



382 
 

ตารางที ่81 รปูสระเออื อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

       

 
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

      
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

       
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



383 
 

ตารางที ่82 รปูสระอวั อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

  
   

อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

  
  

 
 

 

พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

 
 

 
   

K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

   
  

อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

      
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 



384 
 

ตารางที ่83 รปูสระโอะ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



385 
 

ตารางที ่84 รปูสระโอ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

   
   

อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



386 
 

ตารางที ่85 รปูสระเอาะ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



387 
 

ตารางที ่86 รปูสระออ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

      
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

      
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

         
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

          
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

      
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

         
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

         
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



388 
 

ตารางที ่87 รปูสระเออะ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



389 
 

ตารางที ่88 รปูสระเออ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

  
 

  
 
 

อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

  
   

พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

 
      

K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

    
  

  
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

    

   
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

      

 

 

   
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

       
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 



390 
 

ตารางที ่89 รปูสระอ า อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

       
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

      
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

      
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

      
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



391 
 

ตารางที ่90 รปูสระใอ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

        
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



392 
 

ตารางที ่91 รปูสระไอ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

       
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

        
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



393 
 

ตารางที ่92 รปูสระเอา อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



394 
 

ตารางที ่93 รปูสระฤ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



395 
 

ตารางที ่94 รปูสระฤๅ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

       
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



396 
 

ตารางที ่95 รปูสระฦ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



397 
 

ตารางที ่96 รปูสระฦๅ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



398 
 

ตารางที ่97 รปูวรรณยกุตเ์อก อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

      
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

      
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



399 
 

ตารางที ่98 รปูวรรณยกุตโ์ท อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

      
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



400 
 

ตารางที ่99 รปูเลข ๑ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



401 
 

ตารางที ่100 รปูเลข ๒ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

       
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



402 
 

ตารางที ่101 รปูเลข ๓ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



403 
 

ตารางที ่102 รปูเลข ๔ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



404 
 

ตารางที ่103 รปูเลข ๕ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

      
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



405 
 

ตารางที ่104 รปูเลข ๖ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



406 
 

ตารางที ่105 รปูเลข ๗ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



407 
 

ตารางที ่106 รปูเลข ๘ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



408 
 

ตารางที ่107 รปูเลข ๙ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

     
  

อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



409 
 

ตารางที ่108 รปูเลข ๐ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา  

         
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

      
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



410 
 

ตารางที ่109 รปูเครือ่งหมายไมห้นัอากาศ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา 

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

 
    

K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



411 
 

ตารางที ่110 รปูเครือ่งหมายทณัฑฆาต อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา 

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

 
    

อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



412 
 

ตารางที ่111 รปูเครือ่งหมายไมไ้ต่คู ้อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา 

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



413 
 

ตารางที ่112 รปูเครือ่งหมายไมย้มก อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา 

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



414 
 

ตารางที ่113 รปูเครือ่งหมายฝนทอง อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา 

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

      
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

   
    

อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



415 
 

ตารางที ่114 รปูเครือ่งหมายฟันหนู อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา 

      
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 
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ตารางที ่115 รปูเครือ่งหมายนิคหติ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา 

   
    

อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 
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ตารางที ่116 รปูเครือ่งหมายไปยาลน้อย อกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา 

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

   
  

ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 
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ตารางที ่117 รปูเครือ่งหมายขึน้ตน้ขอ้ความ อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา 

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

   
  

ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

  
 

   
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

   
  

อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



419 
 

ตารางที ่118 รปูเครือ่งหมายคัน่ขอ้ความ อกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา 

       
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     

 
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 
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ตารางที ่119 รปูเครือ่งหมายจบขอ้ความ อกัษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา 

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     
พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

   
 

 
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

    
 

 

 
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



421 
 

ตารางที ่120 รปูเครือ่งหมายตนีคร ุอกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา 

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     

พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

   
 

 
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 
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ตารางที ่121 รปูเครือ่งหมายปีกกา อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา 

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     

พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 

 



423 
 

ตารางที ่122 รปูเครือ่งหมายละสุด อกัษรไทยอยธุยาแบบธรรมดา 

     
อย.2/1917 อย.77/1918 ชน.6/1956 นม.78/1974 ชน.4/1976 

     

พจ.2/2023 พจ.3/2047 กพ.2/2053 สท.43/2057 สท.12/2068 

     
K 1006/2126 จ.49/2159 พระราชสาสน์/2159 ศุภอกัษร/2164 พระจอมเมอืง1/2164 

     
พระจอมเมอืง2/2164 ระฆงั เชงิท่า/2190 จ.46/2192 จ.38/2211 จ.41/2213 

     
ระฆงั จนัทรเกษม/2220 บุษบก/2225 ตน้ทางฝรัง่เศส/2228 บนัทกึ/2228 จ.18/2230 

     
จดหมาย2/2231 สท.35/2232 จดหมาย3/2237 จดหมาย4/2237 กลัปนา/2241 

     
เรื่องทา้ยกลัปนา/2241 ระฆงั วดัใหญ่/2270 อท.1/2271 อท.7/2271 จติรกรรม/2277 

     
อย.7/2279 ค าฉนัท/์2290 จ.44/2290 ต าราชา้ง/2291 อย.5/2298 

     
ภาคโบฯ1/2298 ภาคโบฯ2/2298 ภาค ตวอ./2298 อย.4/2298 อย.8/2301 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ค 
รปูอกัษรไทยย่อ สมยัอยธุยา 
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ตารางที ่123 รปูพยญัชนะ ก อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่124 รปูพยญัชนะ ข อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่125 รปูพยญัชนะ ฃ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 
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ตารางที ่126 รปูพยญัชนะ ค อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่127 รปูพยญัชนะ ฅ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่128 รปูพยญัชนะ ฆ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 
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ตารางที ่129 รปูพยญัชนะ ง อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่130 รปูพยญัชนะ จ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่131 รปูพยญัชนะ ฉ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 
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ตารางที ่132 รปูพยญัชนะ ช อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่133 รปูพยญัชนะ ซ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่134 รปูพยญัชนะ ฌ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

 

 

 

 



429 

 

ตารางที ่135 รปูพยญัชนะ ญ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่136 รปูพยญัชนะ ญ ตวัเชงิ อกัษรไทยยอ่ 

   
 

 
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

 
    

นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 
 

ตารางที ่137 รปูพยญัชนะ ฎ อกัษรไทยยอ่ 

   
 

 
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

 

 

 



430 

 

ตารางที ่138 รปูพยญัชนะ ฏ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่139 รปูพยญัชนะ ฐ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่140 รปูพยญัชนะ ฐ ตวัเชงิ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 
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ตารางที ่141 รปูพยญัชนะ ฑ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่142 รปูพยญัชนะ ฒ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่143 รปูพยญัชนะ ณ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 
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ตารางที ่144 รปูพยญัชนะ ด อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่145 รปูพยญัชนะ ต อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่146 รปูพยญัชนะ ถ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 
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ตารางที ่147 รปูพยญัชนะ ท อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่148 รปูพยญัชนะ ธ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่149 รปูพยญัชนะ น อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 
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ตารางที ่150 รปูพยญัชนะ บ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่151 รปูพยญัชนะ ป อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่152 รปูพยญัชนะ ผ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 
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ตารางที ่153 รปูพยญัชนะ ฝ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่154 รปูพยญัชนะ พ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่155 รปูพยญัชนะ ฟ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

 

 

 

 



436 

 

ตารางที ่156 รปูพยญัชนะ ภ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่157 รปูพยญัชนะ ม อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่158 รปูพยญัชนะ ย อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 
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ตารางที ่159 รปูพยญัชนะ ร อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่160 รปูพยญัชนะ ล อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่161 รปูพยญัชนะ ว อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

 

 

 

 



438 

 

ตารางที ่162 รปูพยญัชนะ ศ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

 
    

นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 
 

ตารางที ่163 รปูพยญัชนะ ษ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่164 รปูพยญัชนะ ส อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

 
    

นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 
 

 

 

 



439 

 

ตารางที ่165 รปูพยญัชนะ ห อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่166 รปูพยญัชนะ ฬ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่167 รปูพยญัชนะ อ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

 

 

 

 



440 

 

ตารางที ่168 รปูพยญัชนะ ฮ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่169 รปูสระอะ อกัษรไทยยอ่ 

       
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่170 รปูสระอา อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 
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ตารางที ่171 รปูสระอ ิอกัษรไทยยอ่ 

 
    

พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่172 รปูสระอ ีอกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่173 รปูสระอ ึอกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

 

 

 

 



442 

 

ตารางที ่174 รปูสระออื อกัษรไทยยอ่ 

       
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

       
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่175 รปูสระอุ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่176 รปูสระอู อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 
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ตารางที ่177 รปูสระเอ อกัษรไทยยอ่  

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่178 รปูสระแอ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่179 รปูสระเอยี อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

  
 

  
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 
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ตารางที ่180 รปูสระเออื อกัษรไทยยอ่ 

      
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่181 รปูสระอวั อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

 
 

   
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่182 รปูสระโอ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 
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ตารางที ่183 รปูสระเอาะ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่184 รปูสระออ อกัษรไทยยอ่ 

     
   

 
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่185 รปูสระเออ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 
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ตารางที ่186 รปูสระอ า อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่187 รปูสระใอ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่188 รปูสระไอ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 
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ตารางที ่189 รปูสระเอา อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่190 รปูสระฤ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่191 รปูสระฤๅ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 
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ตารางที ่192 รปูวรรณยกุตเ์อก อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่193 รปูวรรณยกุตโ์ท อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่194 รปูเลข ๑ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 
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ตารางที ่195 รปูเลข ๒ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่196 รปูเลข ๓ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่197 รปูเลข ๔ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

 

 

 



450 

 

ตารางที ่198 รปูเลข ๕ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่199 รปูเลข ๖ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่200 รปูเลข ๗ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 
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ตารางที ่201 รปูเลข ๘ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่202 รปูเลข ๙ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่203 รปูเลข ๐ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

 

 

 

 



452 

 

ตารางที ่204 รปูเครือ่งหมายไมห้นัอากาศ อกัษรไทยย่อ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่205 รปูเครือ่งหมายทณัฑฆาต อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่206 รปูเครือ่งหมายไมไ้ต่คู ้อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

 

 

 

 



453 

 

ตารางที ่207 รปูเครือ่งหมายไมย้มก อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่208 รปูเครือ่งหมายฝนทอง อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่209 รปูเครือ่งหมายฟันหนู อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 
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ตารางที ่210 รปูเครือ่งหมายนิคหติ อกัษรไทยยอ่ 

      
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่211 รปูเครือ่งหมายขึน้ตน้ขอ้ความ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่212 รปูเครือ่งหมายคัน่ขอ้ความ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 
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ตารางที ่213 รปูเครือ่งหมายจบขอ้ความ อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่214 รปูเครือ่งหมายตนีคร ุอกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

     
นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 

 

ตารางที ่215 รปูเครือ่งหมายปีกกา อกัษรไทยยอ่ 

     
พล.4/2225 หลกัที1่15/2228 ขนุพพิทัฯ/2230 สนธสิญัญา/2230 จดหมาย1/2231 

 
    

นนัโทฯ/2279 อย.43/2290 บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299 
 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ค าอ่านจารึกบางหลกั 
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1. จารึกพระราชมุนี (จารึกหลกัท่ี 314) ประมาณ พ.ศ. 2126  
    เฉพาะส่วนอกัษรไทย (ฝัง่ซ้าย) 

 
ภาพที ่27 รปูจารกึพระราชมนุี (จารกึหลกัที ่314) 
ทีม่า : ประชุมศิลาจารึก ภาคท่ี 7. (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการช าระประวตัศิาสตรไ์ทยฯ ส านัก
เลขาธกิารนายกรฐัมนตร,ี 2534), 152. 
 

 ค าจารึก  ค าอ่านปัจจบุนั 
1 กูผชูอื 1 กูผูช้ ื่อ 

2 เจายศ1 2 เจา้ยศ 

3 เถยรมา2 3 เถยีรมา 

4 ชวยเลกิ 4 ช่วยเลกิ 

5 สาศนา 5 ศาสนา 

6 ขอเปน3 6 ขอเป็น 

7 _____ 7 _____ 

8 เจา 8 เจา้ 

 

                                         
1 ในประชมุศลิาจารกึ ภาคที ่7 อ่านไวเ้ป็น “–ภ ยศ” 
2 ในประชมุศลิาจารกึ ภาคที ่7 อ่านไวเ้ป็น “เภยวนา” 
3 ในประชมุศลิาจารกึ ภาคที ่7 อ่านไวเ้ป็น “__เปน” และจบเพยีงเท่านี้ 
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2. จารึกระฆงั วดัเชิงท่า จ.ลพบรุี พ.ศ. 2190 
 

 

 

    

 

 

 
 
ภาพที ่28 รปูจารกึระฆงั วดัเชงิท่า จ.ลพบุร ี

 ค าจารึก  ค าอ่านปัจจบุนั 
1 ||๚|| พุทสกัราชได ๒๑๙๑ พระพรนัปรสา 

เสดสงัคอยาได ๒ เดอีนไนเดอีน(แ)ปด 
ขนีสบีหาค าปีฉวดส ารธีสี ̎กหลอรคงั 
เปนทอง ๑๒๐ ชงัเปน(บ า)เนดสบีสตี าลงี 

1 ||๚|| พุทธศกัราชได ้๒๑๙๑ พระพรรษา 
เศษสงัขยาได ้๒ เดอืน ในเดอืนแปด  
ขึน้สบิหา้ค ่า ปีชวด สมัฤทธศิก หล่อระฆงั 
เป็นทอง ๑๒๐ ชัง่ เป็นบ าเหน็จสบิสีต่ าลงึ 
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3. จารึกระฆงั พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ จนัทรเกษม พ.ศ. 2220 
 

 

 
 

ภาพที ่29 รปูจารกึระฆงั พพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิจนัทรเกษม 
 

 ค าจารึก  ค าอ่านปัจจบุนั 
1 พุทสกักราชอนัลว้งไปแลว้ได ๒๒๒๐ 

พระวสา 
1 พุทธศกัราชอนัล่วงไปแลว้ได ้๒๒๒๐ 

พระวรรษา 

2 เสดสงัขยาไดสเีดอนีกบั ๒๔ วนัไนวนั  
๒ เดอนี ๑๑ ขนี 

2 เศษสงัขยาไดส้ีเ่ดอืนกบั ๒๔ วนั ในวนั 
๒4 เดอืน ๑๑ ขึน้  

3 ๙ ค าอุบาสกค าเหลกแลสกิาปผูว้เมยี 
สางไวไน 

3 ๙ ค ่า อุบาสกค าเหลก็แลสกีาปผูวัเมยี
สรา้งไวใ้น 

4 พระสาศหนาแล 4 พระศาสนาแล 

                                         
4 วนัจนัทร ์
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4. จารึกบนแผน่ไม้บษุบกธรรมาสน์ วดัมณีชลขณัฑ ์จ.ลพบรุี พ.ศ. 2225 
 
 

 
ส่วนบน 

 
 
 

ส่วนล่าง 

 
 
 
ภาพที ่30 รปูจารกึบนแผ่นไมบุ้ษบกธรรมาสน์ วดัมณีชลขณัฑ ์จ.ลพบุร ี
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 ค าจารึก  ค าอ่านปัจจบุนั 

1 ๏ วนั  ค าพุทธศกราซ ๒๒๒๕ 
พวษาไสยศ่ก 

1 ๏ วนั  ค ่า พุทธศกัราช ๒๒๒๕ 
พระวรรษา ไสยศกั- 

2 ราซ ๑๐๔๓ จอตรืนิศกบายแลว ั
ปรมารสองโมงเมอีท านนั 

2 ราช5 ๑๐๔๓ จอ ตรนีิศก บ่ายแลว้
ประมาณสองโมงเมือ่ท านัน้ 

3 ใมสองตน ๒ ต̎นนีงยา้ว     หนาั   
 

..(นึง)ยา้ว     หนาั  

 

3 ไมส้องตน้ ๒ ตน้หนึ่งยาว    6 หนา 7 
 

(ตน้หน่ึง)ยาว     8 หนาั 9  

 

4 เปนเงนี              คาเหลยีก   
 
_____รศ ๒๐ ชงั 

4 เป็นเงนิ           10 คา่เหลยีก11          12  
 
_____รศ ๒๐ ชัง่ 

5 เปนเงนี             จางฉลกัเปนเงนี 

            (เงนีสบป)ุรศซวย             

เงนี 

5 เป็นเงนิ            13 จา้งฉลกั14เป็นเงนิ 

           15 (เงนิสปัป)ุรษุช่วย            16 

เงนิ 

                                         
5 จุลศกัราช 
6 4 วา (0 ศอก 0 คบื 0 นิ้ว) 
7 18 นิ้ว (0 วา 0 ศอก 0 คบื) 
8 5 วา (0 ศอก 0 คบื 0 นิ้ว) 
9 14 นิ้ว (0 วา 0 ศอก 0 คบื) 
10 2 ต าลงึ 2 บาท 
11 อาจหมายถงึ เหยีก คอื ชนิ ซึง่เป็นโลหะผสมระหว่างดบีุกกบัตะกัว่ 
12 3 บาท 3 สลงึ 1 เฟ้ือง 
13 5 บาท 
14 สลกั 
15 7 ต าลงึ 2 บาท 1 สลงึ 
16 2 ต าลงึ 2 บาท 1 สลงึ 
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 ค าจารึก  ค าอ่านปัจจบุนั 

6 แมออกจนั คาฉลกั              คารกั 

เนนเงนี              คาทอง  

6 แมอ่อก17จนั ค่าฉลกั             18 คา่รกั 

เป็นเงนิ              คา่ทอง  

7 คาฉ่ลกั             คากจก่   

ศริยีเงนีแมออกจนั 

7 คา่ฉลกั             คา่กระจก   

สริเิงนิแมอ่อกจนั 

8 เปนเงนี  8 เป็นเงนิ  

9 ฃุนศรเีทพบาลราชรกัษา คาใมคาฉหลก
คารกั 

9 ขนุศรเีทพบาลราชรกัษา ค่าไม ้ค่าฉลกั 
ค่ารกั  

10 คาทองเปนเงนื             ค ากจก  

           ศรียี 

10 ค่าทอง เป็นเงนิ            19 คา่กระจก  

           สริ ิ

11 เปนเงนี           ฃาัฃอ(ศุ)กคจีด่บั…ทุคนิ 11 เป็นเงนิ           ขา้ขอสุขคอืจะดบั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
17 โยมอุปัฏฐากหรอืผูอุ้ปถมัภบ์ ารงุพระภกิษุสามเณรทีเ่ป็นผูห้ญงิ 
18 3 ต าลงึ 
19 7 ต าลงึ 2 บาท 1 สลงึ 1 เฟ้ือง 
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5. จารึกระฆงั วดัพระศรีรตันมหาธาต ุจ.พิษณุโลก พ.ศ. 2270 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

ภาพที ่31 รปูจารกึระฆงั วดัพระศรรีตันมหาธาตุ จ.พษิณุโลก 
 

 ค าจารึก  ค าอ่านปัจจบุนั 
1 สุภมศัดุพุทธศกัราช ๒๒๗๐ ปีกบั ๑๑ 

เดอีนกบั ๒๑ วนัในวนั           ค า 
ปีวอกนกัสตัวส าฤทธศิก ฯ๛ 

1 ศุภมศัดุ พุทธศกัราช ๒๒๗๐ ปี กบั ๑๑ 
เดอืน กบั ๒๑ วนั ในวนั           ค ่า20  
ปีวอกนกัษตัร สมัฤทธศิก ฯ๛ 

                                         
20 วนัอาทติย ์ขึน้ 11 ค ่า เดอืน 6 
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6. จารึกวดัพระคนัธกฎีุ รวมกบัจารึกภาควิชาโบราณคดี 1 และ 2  
    และจารึกภาควิชาภาษาตะวนัออก พ.ศ. 2298 
 

 
 

ภาพที ่32 ภาพจ าลองแสดงต าแหน่งจารกึวดัพระคนัธกุฎ ีจารกึภาควชิาโบราณคด ี1  
จารกึภาควชิาภาษาตะวนัออก และจารกึภาควชิาโบราณคด ี2 ตามล าดบั 
ทีม่า: นางสาวพรหมพร นุชเจรญิ ผูจ้ าลองภาพ 
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ภาพที ่33 รปูจารกึวดัพระคนัธกุฎ ี
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ภาพที ่34 รปูจารกึภาควชิาโบราณคด ี1 
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ภาพที ่35 รปูส าเนาจารกึภาควชิาภาษาตะวนัออก 
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ภาพที ่36 รปูส าเนาจารกึภาควชิาโบราณคด ี2 
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 ค าจารึก  ค าอ่านปัจจบุนั 
1 ๏ศุภมศัดุพรพุทธศกัราชสองพนัสองรอย 

เกาสบิแปดพระวษาเสศสงัฃยาห______ 
_________________(ศ)ก เจาัฟา 
อ าไภยรศัหมศีรสีุรยิวงษพงษกรสตัร 
พพิทัฒ ________ สมเดจพระอรรค 
มเหษเึบึอ้งฃวาส มเดจ(พ)_________ 
_________ 
 

1 ๏ศุภมศัดุ พระพุทธศกัราชสองพนัสองรอ้ย 
เกา้สบิแปดพระวสัสา เศษงขยาห_____ 
__________________(ศ)ก เจา้ฟ้า
อ าไพรศัมศีรสีุรยิวงศ ์พงศก์ษตัรยิ์
พพิฒัน ________ สมเดจ็พระอรรค
มเหสเีบือ้งขวา สมเดจ็(พระ) ________ 
___________ 

2 ศรอียทุยามหาดลิกภพนพรตันราชธานิ 
บุรริมยอนัไดท านุกบ ารงุพระพุทธสา__ 
_____________________ธร งพระราช
ศรทัธาด าหรทัสงัขนุราเชนทรพทิกัให
จาฤๅ(อ) _____สลาเพอิจประกาษให้
ชายหญงิทงปัวงรูท้วักนวั่า_________ 
__________ 
 

2 ศรอียธุยามหาดลิกภพ นพรตัน์ราชธานี 
บุรรีมย ์อนัไดท้ านุกบ ารงุพระพุทธ(ศาสนา) 
___________________ทรงพระราช
ศรทัธาด ารสัสัง่ขุนราเชนทรพทิกัษ์ให้
จารกึ(อ) _____(เสลา) เพื่อจะประกาศให้
ชายหญงิทัง้ปวงรูท้ ัว่กนัว่า__________ 
_________ 

3 แต่ภ่อจพุระวหิารนอย้ ๓ หอง้มี
พระพุทธรปูอยูบ่นอาศน ๓ พรองค 
มพิระเจดยิ ๒ __________________ 
_____ ถากมไิดบร าบราเรยีกวา 
วดัเพชฺญธร งพระราชสทัธาปรารถนา 
จท านุ(บ) ________ (ธ)สาศนาใหถ้าวรณ 
จงิเสดจมาถาปนาใหฤ้ๅพระวหิาร 
แ(ล) ___________________ 
 

3 แต่พอจพุระวหิารน้อย ๓ หอ้ง  มี
พระพุทธรปูอยูบ่นอาสนะ ๓ พระองค ์ 
มพีระเจดยี ์๒ __________________ 
_____ ถากมไิด้21 ปรมัปราเรยีกว่า  
วดัเพชญ ์ทรงพระราชศรทัธาปรารถนา
จะท านุ[บ ารงุพระพุทธ]ศาสนาใหถ้าวร  
จงึเสดจ็มาถาปนา ใหร้ือ้พระวหิาร 
แ(ล) ___________________ 

 
 
 
 

                                         
21

 น่าจะเป็นขอ้ความว่า หาผูอุ้ปถากมไิด ้คอืไม่มผีูอุ้ปถมัภ ์
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 ค าจารึก  ค าอ่านปัจจบุนั 
4 แท่นพระเขน่ยจงึเชญิเสดจพรพุทธรปู 

เขา้ไปใวในยหองพระองคนิงชาวบา้น 
มาเชญิเสดจไปพระอ(ง)___________ 
_________ทอีจึง่ก่อพระบนัลงงครบ ั
ก่ออาศณแลสางรปูพระอรรหนตั ๑๒ 
พระองคพร ___ นกนัเขาเปนพระองค
เดยีวใหพ้นูดนิก่อก าแพงแลชุกคชยื 
___________________ 
 

4 แท่นพระเขนย จงึเชญิเสดจ็พระพุทธรปู 
เขา้ไปไวใ้นหอ้งพระองคห์นึ่ง ชาวบา้น 
มาเชญิเสดจ็ไปพระองค ์___________ 
_________ทีจ่งึก่อพระบลัลงักร์บั   
ก่ออาสนะ แลสรา้งรปูพระอรหนัต ์๑๒ 
พระองค ์พระ___นกนัเขา้เป็นพระองค์
เดยีว ใหพ้นูดนิก่อก าแพงแลชุกช ี
___________________ 

5 เถงีวาบุกคลผูใ้ดจ้ใดป้ฤษณาลายแท่งมา
วาทรพัยทานใวณ้ทศินัน้ ๆ ค่ดกีบมริู้
ทอีจปล งลง(ใด)้ _________________ 
___อนึงธร งพระราชสทัธาใหก่้อถนน 
แลพระกุฎ สางพระพุทธรปูธร งบาตร 
แ ____พุทรปูญนืแลรปูพระอานนถวาย
ผา้ชุบสรงษสางพระอุ___________ 
________ 
 

5 เถงิว่าบุคคลผูใ้ดจะไดป้รศินาลายแทงมา
ว่าทรพัยท์่านไว ้ณ ทศินัน้ ๆ กด็ ีกบ็่มริู้
ทีจ่ะปลงลง(ได)้ _________________ 
___ อนึ่ง ทรงพระราชศรทัธาใหก่้อถนน
แลพระกุฎ สรา้งพระพุทธรปูทรงบาตร 
แ(ลพระ)พุทธรปูยนื แลรปูพระอานนท์
ถวายผา้ชุบสรง สรา้งพระ(อุโบสถ) 
________ 

6 ดวย้ษามาตธร งพระปสนันาการ 
เหลอีมใสยนิดใินพระคุณแห่งส มเดจพระ
สรรเพชฺญพุทธเจา้อนัธร งพระมหา(ก) 
______________________ สดจเขา้สู
นิพพานล่วงลบัไปแลว้มไิดทวดพระเนตร
เหนพระอ งค จงึธร งพรอุสาหะเ(ส) ___า 
ใหถ้าปนาการประดษิถานขนีไวเ้พอีจ 
ใหร้งุเรอิงในวรพุทธสาศ____________ 
_______ 

6 ดว้ยสามารถ ทรงพระปสนันาการ22

เลื่อมใสยนิดใีนพระคุณแห่งสมเดจ็พระ
สรรเพชญพุทธเจา้ อนัทรงพระมหา[กรณุา] 
___________________(เสดจ็)เขา้สู่
นิพพานล่วงลบัไปแลว้ มไิดท้อดพระเนตร 
เหน็พระองค ์จงึทรงพระอุตสาหะ[เสดจ็มา] 
ใหถ้าปนาการประดษิฐานขึน้ไว ้เพื่อจะ
ใหรุ้ง่เรอืงในวรพุทธ(ศาสนา) ________ 
_______ 

 
 

                                         
22

 ทรงพระปสนันาการ = มอีาการเลื่อมใสศรทัธา 
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 ค าจารึก  ค าอ่านปัจจบุนั 
7 ทง้งปวงตราบเทาหา้พนัพระวษา แลว้จงี

ถวายพระนามชอีวาวดัพระคนัธกุฎ ีอนึ่ง 
ซึง่ธร งพระด ารใิหท้ าไวท้งังนี ________ 
___________ (พร)ะองคยงัเสดจอยนูัน้  
พระพุทธรปูทหีอ้งใน้ท าใหห้ลบัพระเนตร 
อยนูัน้  คอืท าใ ____ (ม)ีอนพระอาการ
เมอีพระองคเขา้พระมหากรุณาสมาบดัดิ
เมอีเพ(ล).(ใ)กลรุง่นัน้____________ 
_______ 
 

7 ทัง้ปวงตราบเทา้หา้พนัพระวสัสา แลว้จงึ
ถวายพระนามชื่อว่า วดัพระคนัธกุฎ ีอนึ่ง
ซึง่ทรงพระด ารใิหท้ าไวท้ัง้นี้ ________ 
___________ (พร)ะองคย์งัเสดจ็อยูน่ัน้  
พระพุทธรปูทีห่อ้งในท าใหห้ลบัพระเนตร 
อยูน่ัน้  คอืท า(ใหเ้หมอืน)พระอาการ 
เมือ่พระองคเ์ขา้พระมหากรุณาสมาบตัิ
เมือ่(เพลา)(ใกล)้รุง่นัน้ ____________ 
_______ 

8 ใหเ้หมอีนพระอาการเมอีพระองคเทศนา 
สงังสอนพระสงฆทงัปวงเมอีเพลาเชา้ค ่า  
แลวสิชนาบณัหาเทวดาเ(มอี) ________ 
___________ ธร งบาตรมลิอ้ชกใัห 
เสดจใปตามถนนนัน้คอืท าใหเหมอืน 
พระอาการเมอีพรอ(ง)…จไป 
บณิฑบาตรนัน พระพุทธรปูยนืแลมรีปู
พระสงฆอ(งค)นีงอยูใ่น้พระกุ _______ 
____________ 
 

8 ใหเ้หมอืนพระอาการเมือ่พระองคเ์ทศนา 
สัง่สอนพระสงฆท์ัง้ปวงเมือ่เพลาเชา้ค ่า  
แลวสิชันาปัญหาเทวดาเ(มือ่) ________ 
___________ ทรงบาตร มลีอ้ชกัให้
เสดจ็ไปตามถนนนัน้ คอืท าใหเ้หมอืน
พระอาการเมือ่พระองค์[เสดจ็]ไป
บณิฑบาตนัน้ พระพุทธรปูยนื แลมรีปู
พระสงฆ(์องค)์หนึ่งอยูใ่นพระ[กุฎ] ____ 
___________ 

9 พระอ งคเสดจเขา้ทอีสงษพระอานน 
ถวายผา้ชุบสงษนัน้ซงืสา้งไวท้งันี้เพอี 
จใหจ้ าเรญีพระราชสทัธาแห่งพระอ งค 
แล(ส) ___________________ น าใจ้
สทัธาจใหจ าเรญียงี ๆ ขึน้ไปเหมอืน 
ไดเหนส มเดจพระสรรเพชฺญพุทธเีจา้ทุก
เพลา. _____ หนอยา่ไดส้ งใสยว่าท าไวย
ฉนีฉรอยเปนปฤษนาโสฬ(ส)ไวท้รพัย 
ในทอีใ_________________ 

9 พระองคเ์สดจ็เขา้ทีส่รง พระอานนท์
ถวายผา้ชุบสรงนัน้  ซึง่สรา้งไวท้ัง้นี้เพื่อ
จะใหจ้ าเรญิพระราชศรทัธาแห่งพระองค ์ 
แล(ส) ___________________ น ้าใจ
ศรทัธาจะใหจ้ าเรญิยิง่ ๆ ขึน้ไป เหมอืน
ไดเ้หน็สมเดจ็พระสรรเพชญพุทธเิจา้ทุก
เพลา. _____ (เหน็)อยา่ไดส้งสยัว่าท าไว้
ฉะนี้ชะรอยเป็นปรศินาโสฬ(ส)ไวท้รพัย์
ในทีใ่_________________ 
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 ค าจารึก  ค าอ่านปัจจบุนั 
10 วหีารพระเจดยีดดีพระพุทธรปูขึน้นัน้ 

จไดภ้พทรพัยเงนีทองกหามใีดม้าสา้ง 
ขึน้ไหมนี้เล่าจไดฝั้งเงนีทอง(ไ) ______ 
_____________ บนัใดแตต าลงึหนึง  
ขึน้ไปกหามไีดส้างไวท้งันี้จท าใหเ้ปน 
ประโยชนแกบุคคลอนั(ไ) _____  
(ม)ัศการ ถา้บุคค ลผูใ้ดมเีชอีจขดุฤๅ
พระพุทธรปู..ะวหีารใหเ้ปนอนัตราย 
___________________ 
 

10 วหิาร พระเจดยี ์ดดีพระพุทธรปูขึน้นัน้   
จะไดพ้บทรพัยเ์งนิทองกห็ามไิด ้มาสรา้ง
ขึน้ใหม่นี้เล่าจะไดฝั้งเงนิทอง(ไ) ______ 
_____________ บนัได แต่ต าลงึหนึ่ง
ขึน้ไปกห็ามไิด ้สรา้งไวท้ัง้นี้จะท าใหเ้ป็น
ประโยชน์แก่บุคคลอนั(ไ) _____  
(นม)ัศการ ถา้บุคคลผูใ้ดมเิชื่อจะขดุรือ้
พระพุทธรปู(พระ)วหิารใหเ้ป็นอนัตราย 
___________________ 

11 โยชนบมไีด ้๚ ซึง่ธร งพระราชสทัธา 
ยนิดไีดมาสางพระพุทธรปูพระเจดยี  
พระวหิารพระอุโบสถแลตงง่พระไทย 
___________________ พุทธคุณนัน้ 
ปรการนีงพระวาจาอนัสงัใหส้ าเรจ 
การทงัปวงนัน้ประการนีงชึง่ไดธ้ร ง 
พร ______ (นั)้นประการหนึง ดวย้ 
เดชสุจรติพรอ้มทงั(ส)ามประการนี้ก่ดิ
พระรา(ช). ุ___________________ 

11 โยชน์บ่มไิด ้๚ ซึง่ทรงพระราชศรทัธา
ยนิดไีดม้าสรา้งพระพุทธรปู พระเจดยี ์
พระวหิาร พระอุโบสถ แลตัง้พระทยั 
___________________ พุทธคุณนัน้
ประการหนึ่ง พระวาจาอนัสัง่ใหส้ าเรจ็
การทัง้ปวงนัน้ประการหนึ่ง ซึง่ไดท้รง
(พระ) ______ (นั)้นประการหน่ึง ดว้ย
เดชสุจรติพรอ้มทัง้สามประการนี้กด็ ี 
พระราช[อุทศิ]___________________ 
 

12 นัน้กดจี งไปส าเรจประโยชนแกทานผู้ 
เปนบุพการยีอน้มคีุณานคุณ แกพระองค
แลผ ลนี้แผไปทวัสรรพ. ุ... ุ _________ 
______________ ..อวจิ ีเบีอ้งบน 
ตราบเทา้เถงึภวคัพรหมเบีอ้งขวาง 
ตราบเทา้เถงีอนัน้ตจกัรวาฬ _______
ใหท้ว้นิ้เทดี ๚ อนัวาทาวเวศษุวณั 
มหารา(ช)อนัเปนใหญ้แกฝงูยกัข 
ทงัหล___________________ 

12 นัน้กด็ ีจงไปส าเรจ็ประโยชน์แก่ท่านผู้
เป็นบุพการอีนัมคีุณานุคุณแก่พระองค ์ 
แลผลนี้แผ่ไปทัว่สรรพ.  ุ...  ุ _________ 
______________ ..อวจิ ีเบือ้งบน 
ตราบเทา้เถงิภวคัคพรหม เบือ้งขวาง
ตราบเทา้เถงิอนนัตจกัรวาล _______ 
ใหท้ัว่นี้เถดิ ๚ อนัว่าทา้วเวสสุวรรณ 
มหารา(ช) อนัเป็นใหญ่แก่ฝงูยกัษ์ 
ทัง้(หลาย) _________________ 
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 ค าจารึก  ค าอ่านปัจจบุนั 
13 คอืสาตาขริยีกัข ๑ เหมวตายกัข ๑  

อาฬวกยกัข ๑ จติรเสนยกัข ๑  
มายากุเฎณฑยุกัธ ๑ เวเฎณฑยุกั 
______________________________
____ . ุนทนยกัข ๑ กามเสฎณฐยกัข ๑  
กณิณุฆณุฑุยกัข ๑ นิฆณัฑ _____ 
________ . ุ(ง)หลายนัน้กด ีอนัว่า 
เทพย(ดา)ทงัปวงอนัรกัษาพระพุทธ
สาศ_________________ 
 

13 คอื สาตาคริยีกัษ์ ๑ เหมวตายกัษ์ ๑  
อาฬวกยกัษ์ ๑ จติรเสนยกัษ์ ๑  
มายากุเฏณฑยุกัษ์ ๑ เวเฏณฑยุกัษ์ 
______________________________
____ (จนัทน)ยกัษ์ ๑ กามเสฏฐยกัษ์ ๑ 
 กนินุฆณัฑยุกัษ์ ๑ นิฆณั(ฑุยกัษ์) 
________ (ทัง้)หลายนัน้กด็ ีอนัว่า 
เทพย(ดา)ทัง้ปวงอนัรกัษาพระพุทธ
(ศาสนา)______________ 

14 เทวดาบรรพตเทวดาพระธรนีกรุ งภาล ี 
ภตูปิสาจทงัหลายซึง่ไดม้ารบัสวนบุญอนั
ธร งพระราชอุท.ิ _______________ 
____ .าน อนัมพีระพุทธปตมิากรเจา้
เปนประธารซึง่ธร งพระ _________  
(ส)างคอืถาบุกค นลผู(้ใ).มาลอกทอง 
ลอกดบีุกแลเจา้ะฃุดฤๅ้ __________ 
_________ 

14 เทวดาบรรพต  เทวดาพระธรณกีรงุพาล ี  
ภตูปิศาจทัง้หลายซึง่ไดม้ารบัส่วนบุญอนั
ทรงพระราช(อุทศิ) _______________ 
____ .าน อนัมพีระพุทธปฏมิากรเจา้ 
เป็นประธาน ซึง่ทรงพระ _________ 
(สรา้ง) คอืถา้บุคคลผู(้ใด)มาลอกทอง
ลอกดบีุก แลเจาะขดุรือ้ __________ 
_________ 
 

15 ตแลพระแทนพระเข่นยพระกุฎอุโบสถ 
แลถนนทท าไวน้ี้ก่ดลีกัผา้ แลสงีของซึง่
บชูาไวก่้ดจีงท่านทงัหล ___________ 
________ ทงัปวงซึง่อยรูกัษาอารามนี้
จงสงัหารผลานบุค __________ (ปา)ก 
จมกูหอูอก(ทุ).ขุมขนใหต้ายลงในทนีัน้ 
อยาทนัเดนีออ___________________ 

15 ต แลพระแท่น พระเขนย พระกุฎ อุโบสถ 
แลถนน ธ ท าไวน้ี้กด็ ีลกัผา้แลสิง่ของซึง่
บชูาไวก้ด็ ีจงท่านทัง้(หลาย) ________ 
________ ทัง้ปวงซึง่อยูร่กัษาอารามนี้  
จงสงัหารผลาญ(บุคคล) _______ (ปา)ก 
จมกูห ูออก(ทุก)ขมุขนใหต้ายลงในทนีัน้ 
อยา่ทนัเดนิ(ออก) ________________ 
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 ค าจารึก  ค าอ่านปัจจบุนั 
16 ตายแลว้ใหไปตกอวจิมีหาณรกมกใม  

ใดทุ้กขทุกนิรนัดรตราบเทาสนีแสนศลัป 
นัน้เทดี ๚๛ ถาผไูดอานกด(ีใ) _____ 
____________________________  
. ุ(น) ๆ ไปวาวดัพระคนักุฎนีีหาทรพัย 
เ(ง)ี __________________ . ุนเฟีอน 
(ไ).สีน้แลวอยาขดุฤๅเลย ถาผไูดไครขดุ
จเปนอนัต ____________________ 
 

16 ตายแลว้ใหไ้ปตกอวจิมีหานรกหมกไหม ้  
ไดทุ้กขท์ุกนิรนัดรตราบเทา้สิน้แสนกลัป์ 
นัน้เถดิ ๚๛ ถา้ผูใ้ดอ่านกด็(ีใ) _____ 
____________________________ 
(อื่น) ๆ ไปว่า วดัพระคนัธกุฎนีี้หาทรพัย์
(เงนิ) ________________ (ฟัน่)เฟือน
(ไป)สิน้แลว้ อย่าขดุรือ้เลย ถา้ผูใ้ดใครข่ดุ
จะเป็น(อนัตราย) ________________ 
 

17 ไปผนูัน้กจไดผ้ลอาณสิงสามปรการ 
อนัไดบอกเลานัน้แล ๚๛ ธร งพระราช
สดัทาถวายพระกลัปณาใหอยรูกัษา 
(เ)___________________________ 
_____ คนใหอยรูกัษาแลพนั________ 
___________ (ย)บุญเกอดีบานหวเีปน 
ขนุพทิกับวรมิลท(ณ) _____________ 
______ 

17 ไป ผูน้ัน้กจ็ะไดผ้ลอานิสงสส์ามประการ 
อนัไดบ้อกเล่านัน้แล ๚๛ ทรงพระราช
ศรทัธาถวายพระกลัปนาใหอ้ยูร่กัษา 
(เ)____________________________
_____คนใหอ้ยูร่กัษาลพนั___________ 
______(นาย)บุญเกดิ บา้นหว ีเป็น  
ขนุพทิกัษ์บรมิณฑล _____________ 
______ 
 

18 หมนืสกลเขดรกัษา ๑ นายบุนเกดีฉางน 
๑ นายบุนทองบานไทร ๑ นายคุม 
บานค. ุ _______________________ 
________________(ยบุ)ญษาบา___ 
_________________ ๑ นายสิงํโต 
บานสามมา ๑ ขอ่เฝา ๑๓ คนใ(ห) 
___________________ 

18 หมืน่สกลเขตรกัษา ๑ นายบุญเกดิฉาง  
๑ นายบุญทองบา้นไทร ๑ นายคุม 
บา้นค. ุ _______________________ 
______________(นายบุ)ญษา(บา้น) 
_________________ ๑ นายสงิโต 
บา้นสามมา้ ๑ ขอเฝ้า ๑๓ คน ให ้
___________________ 
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 ค าจารึก  ค าอ่านปัจจบุนั 
19  . ุ(บา่ นแหลมแขวงเมอีง) . ุ......ก ๑  

นายมาก ๑ บา ุนคลองวดัเดมีอ าเพอ 
ข(น) _________________________ 
___________________. หาพราม
แขวงขนุเสนา ๑ นายอยูบ่านบางเอยี. 
___________________ 

19  . ุ(บา้นแหลมแขวงเมอืง) . ุ......ก ๑  
นายมาก ๑ บา้นคลองวดัเดมิ อ าเภอ 
ข(น) _________________________ 
___________________.หาพราหมณ์
แขวงขนุเสนา ๑ นายอยู ่บา้นบางเอยี. 
___________________ 
 

20 ______________________________
________________________. ุ..พทิกั 
๑ ____________________________ 
______________________________
_____________________(อบา)น 
วทัรคงั ๑ นายชบูานแขก ๑ นายปืน 
บาน(พ) __________________ 

20 ______________________________
_______________________. ุ..พทิกัษ์ 
๑ ____________________________ 
______________________________
______________________(อบา้)น 
วดัระฆงั ๑ นายชูบา้นแขก ๑ นายปืน
บา้น(พ) __________________ 
 

21 ______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
. ุ...(บางใทรย ๑) ._________________ 
_____ 

21 ______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
. ุ...(บางไทร ๑) .__________________ 
____ 
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7. จารึกบานประตูมกุ หอพระมณเฑียรธรรม พ.ศ. 2295 
 

 

 

 

 

 

 

                                         
 ปัจจุบนัเกบ็รกัษาอยู่ทีส่ านกัชา่งสบิหมู่ กรมศลิปากร กระทรวงวฒันธรรม 
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 ค าจารึก  ค าอ่านปัจจบุนั 
1 ๏ ศุภมศัดุ พระพุทธศกัราช ๒๒๙๕ 

พระวษา ณวนั           ค ่าปีมแม 
ตรณีศิก พระบาทสมเดจบรมนารถ 
บรมบพติรพระพุทธเจา้อยูห่วั ทรงพระ
กรณุาด ารสัเหนิอเกลา้เหนิอกรหมอม 
สัง่ใหเ้ขยีนลายมกุบานปรตูพระอุโบสถ
วดับรมพุทธารามช่าง ๒๐๐ คน 
 

1 ๏ ศุภมศัดุ พระพุทธศกัราช ๒๒๙๕  
พระวรรษา ณ วนั           ค ่า23 ปีมะแม  
ตรนีิศก พระบาทสมเดจ็บรมนาถ 
บรมบพติรพระพุทธเจา้อยูห่วั ทรงพระ
กรณุาด ารสัเหนือเกลา้เหนือกระหมอ่ม 
สัง่ใหเ้ขยีนลายมกุบานประตูพระอุโบสถ
วดับรมพุทธาราม ช่าง ๒๐๐ คน 
 

2 เถงิณวนั            ค ่าปีมแมตรณีศิก 
ลงมอิท ามกุ ๖ เดอิน ๒๔ วนัส าเรจ 
พระราชทานช่างผูไ้ดท้ าการมกุทงัปวง 
เสิอ้ผา้รปูพรรณทองเงนิแลเงนิตรา 
เปนอนัมากเลิย้งวนัแล ๆ เพลาคาเลิย้ง
มไิดค้ดิเขา้ในพระราชทานดว้ยคดิแต่ 
บ าเหนจปรตูนึ่งเปนเงนิตรา       ๛ 

2 เถงิ ณ วนั           ค ่า24 ปีมะแม ตรนีิศก 
ลงมอืท ามกุ ๖ เดอืน ๒๔ วนั ส าเรจ็ 
พระราชทานช่างผูไ้ดท้ าการมกุทัง้ปวง 
เสือ้ผา้ รปูพรรณทองเงนิ แลเงนิตรา 
เป็นอนัมากเลีย้งวนัแล ๆ เพลา ค่าเลีย้ง
มไิดค้ดิเขา้ในพระราชทานดว้ย คดิแต่
บ าเหน็จประตูหนึ่งเป็นเงนิตรา      25 ๛ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                         
23 วนัเสาร ์ขึน้ 4 ค ่า เดอืน 12 
24 วนัพุธ ขึน้ 9 ค ่า เดอืน 12 
25 30 ชัง่ 
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8. จารึกบานประต ูวดัป่าโมก พ.ศ. 2296 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                         
 ปัจจุบนัเป็นบานประตูดา้นทศิเหนือของวหิารยอด วดัพระศรรีตันศาสดาราม  
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ภาพที ่42 รปูจารกึบานประตู วดัป่าโมก 
ทีม่า: ส านกัพระราชวงั  
(ภาพจารกึหลกัน้ีเป็นลขิสทิธิข์องส านกัพระราชวงั การน าไปเผยแพรต่่อตอ้งไดร้บัอนุญาต) 
 

 ค าจารึก  ค าอ่านปัจจบุนั 
1 ๏ ศุภมศัดุ พระพุทธศกัราช ๒๒๙๖ 

พระวษา ณวนั           ค ่าปีรกา 
เบญจศก พระบาทสมเดจบรมบพติร
พระพุทธเจา้อยูห่วั ทรงพระกรณุาด ารสั
เหนิอเกลา้เหนิอกรหมอม สัง่ใหเ้ขยิน 
ลายมกุบานปรตูการบุเรยินวดัพระ 
พุทธไสยาศนป่าโมกข 

1 ๏ ศุภมศัดุ พระพุทธศกัราช ๒๒๙๖  
พระวรรษา ณ วนั           ค ่า26 ปีระกา   
เบญจศก พระบาทสมเดจ็บรมบพติร
พระพุทธเจา้อยูห่วั ทรงพระกรณุาด ารสั
เหนือเกลา้เหนือกระหมอ่ม สัง่ใหเ้ขยีน
ลายมกุบานประตูการบุเรยีน27วดัพระ
พุทธไสยาสน์ ป่าโมก 

2 ช่าง ๑๘๕ คน เถงิณวนั            ค ่า 
ปีรกาเบญจศก ลงมอืท ามกุ ๒ เดอิน  
๑๗ วนัส าเรจ พระราชทานช่างผูไ้ดท้ า 
การมกุทงัปวง เสิอ้ผา้แลเงนิตราเปน 
อนัมาก เลิย้งวนัแลสองเพลาค่าเลิย้ง 
มไิดค้ดิเขา้ในพระราชทานดว้ย คดิแต่ 
บ าเหนดปรตูนึ่งเปนเงนิตรา       ๚ 

2 ช่าง ๑๘๕ คน เถงิ ณ วนั            ค ่า28 
ปีระกา เบญจศก ลงมอืท ามุก ๒ เดอืน  
๑๗ วนั ส าเรจ็ พระราชทานช่างผูไ้ดท้ า
การมกุทัง้ปวง เสือ้ผา้แลเงนิตราเป็น 
อนัมาก เลีย้งวนัแลสองเพลา ค่าเลีย้ง
มไิดค้ดิเขา้ในพระราชทานดว้ย คดิแต่ 
บ าเหน็จประตูหนึ่งเป็นเงนิตรา      29 ๚ 

 

                                         
26 วนัพุธ ขึน้ 2 ค ่า เดอืน 5 
27 การเปรยีญ 
28 วนัพฤหสับด ีแรม 13 ค ่า เดอืน 7 
29 25 ชัง่ 
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9. จารึกประตมูุก วิหารพระพทุธชินราช พ.ศ. 2299 
 

  
  

  
  

  
  

  
   

 
ภาพที ่43 รปูจารกึประตูมกุ วหิารพระพุทธชนิราช 
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 ค าจารึก  ค าอ่านปัจจบุนั 
1 ๏ ศุภมศัดุ พระพุทธศกัราช ๒๒๙๙  

พระวรรษา             ค ่าปีกุรสพัศก  
พระบาทสมเดจบรมนารถบรมบพติร
พระพุทธเจา้อยูห่วั ทรงพระกรณุาด ารสั
เหนิอเกลา้เหนิอกรหมอ่ม สัง่ใหเ้ขยิน 
ลายมกุบานปรตูพระวหิารพระชนิราช 
ณวดัพระศรรีตันมหาธาตุเมอิงพษิณุโลก 

1 ๏ ศุภมศัดุ พระพุทธศกัราช ๒๒๙๙  
พระวรรษา             ค ่า30 ปีกุน สปัตศก  
พระบาทสมเดจ็บรมนาถบรมบพติร
พระพุทธเจา้อยูห่วั ทรงพระกรณุาด ารสั
เหนือเกลา้เหนือกระหมอ่ม สัง่ใหเ้ขยีน 
ลายมกุบานประตูพระวหิารพระชนิราช 
ณ วดัพระศรรีตันมหาธาตุ เมอืงพษิณุโลก 

2 ช่าง ๑๓๐ คน ถงึณวนั               ค ่า 
ปีกุรสพัศก ลงมอืท ามกุ ๕ เดอิน ๒๐ วนั
ส าเรจพระราชทานช่าง ผูไ้ดท้ าการมกุ 
ทงัปวง เสิอ้ผา้รปูพรรณ ทองเงนิแล
เงนิตราเปนอนัมากเลิย้งวนัแล ๒ เพลา 
ค่าเลิย้งมไิดค้ดิเขา้ในพระราชทานดว้ย
คดิแต่บ าเหนจปรตูนึ่ง เปนเงนิตรา 

        

2 ช่าง ๑๓๐ คน ถงึ ณ วนั             ค ่า31 
ปีกุน สปัตศก ลงมอืท ามกุ ๕ เดอืน ๒๐ วนั 
ส าเรจ็ พระราชทานช่างผูไ้ดท้ าการมกุ 
ทัง้ปวง เสือ้ผา้ รปูพรรณทองเงนิ แล
เงนิตราเป็นอนัมาก เลีย้งวนัแล ๒ เพลา 
ค่าเลีย้งมไิดค้ดิเขา้ในพระราชทานดว้ย
คดิแต่บ าเหน็จประตูหนึ่งเป็นเงนิตรา 

        32 

 
หมายเหต ุ- เนื่องจากตวัอกัษรในจารกึบางส่วนลบเลอืน จงึไดใ้ชค้ าอ่านในประชุมจดหมายเหตุ 

สมยัอยธุยา เล่ม 1 หน้า 76 ประกอบ เพื่อใหข้อ้ความสมบรูณ์ 
 
 

                                         
30 วนัจนัทร ์ขึน้ 13 ค ่า เดอืน 10 
31 วนัพฤหสับด ีขึน้ 4 ค ่า เดอืน 11 
32 26 ชัง่ 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ตารางแสดงข้อมูลหลกัฐานท่ีใช้แต่ละระยะ 
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ประวติัผูวิ้จยั 
 

ชื่อ – สกุล   
ทีอ่ยู ่
 
ทีท่ างาน  
ประวตักิารศกึษา 
     พ.ศ. 2554 
 
     พ.ศ. 2555                        
 
ประวตักิารท างาน 
     พ.ศ. 2556 – 2560 
     พ.ศ. 2560 – ปัจจบุนั 
 

นายณพล พรประศาสน์สุข 
43/148 ซอยสมานฉันท-์บารโ์บส ถนนสุขมุวทิ 42 แขวงพระโขนง 
เขตคลองเตย กรงุเทพมหานคร  
ส านกังานราชบณัฑติยสภา สนามเสอืป่า เขตดุสติ กรงุเทพมหานคร  
 
ส าเรจ็การศกึษาอกัษรศาสตรบณัฑติ วชิาเอกประวตัศิาสตร์ 
มหาวทิยาลยัศลิปากร อ าเภอเมอืงนครปฐม จงัหวดันครปฐม 
ศกึษาต่อระดบัปรญิญามหาบณัฑติ สาขาวชิาจารกึศกึษา  
มหาวทิยาลยัศลิปากร เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร  
 
นกัจดัการงานทัว่ไปปฏบิตักิาร ส านกัราชเลขาธกิาร 
นกัวรรณศลิป์ปฏบิตักิาร ส านกังานราชบณัฑติยสภา 
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