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ต

บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
อาณาจักรอยุธยาเป็ นอาณาจักรทีม่ อี ายุยนื ยาวถึง 417 ปี นับตัง้ แต่สมเด็จพระเจ้า
อู่ทองทรงสถาปนาอาณาจักรขึน้ เมื่อวันศุกร์ ขึน้ 6 ค่า เดือน 5 จ.ศ. 712 ตรงกับวันที่ 4 มีนาคม
พ.ศ. 18931 และล่มสลายลงจากการเข้าโจมตีและเผาทาลายของกองทัพพม่า เมื่อ วันที่ 7
เมษายน พ.ศ. 23102 กรุงศรีอยุธยาถือเป็ นราชธานีท่เี ป็ นศูนย์กลางการปกครองแห่งแรก
ของไทย เนื่องจากได้รวบรวมรัฐอิสระต่างๆ ที่เกิดขึน้ ในดินแดนไทยมาก่อนหน้านี้เข้าด้วยกัน 3
มีพระมหากษัตริยป์ กครอง 5 ราชวงศ์ อันได้แก่ ราชวงศ์อู่ทอง ราชวงศ์สุพรรณภูม ิ ราชวงศ์
สุโขทัย ราชวงศ์ปราสาททอง และราชวงศ์บา้ นพลูหลวง4 รวมทัง้ สิน้ 34 พระองค์5
อาณาจักรอยุธยามีความเจริญรุ่ งเรืองในทุกๆ ด้านตลอดช่วงเวลากว่า 4 ศตวรรษ
ในทางการเมืองการปกครอง อยุธยามีระเบียบบริหารราชการแผ่นดินที่เป็ นระบบแบบแผนมา
แต่ ต้น และได้ปรับปรุงให้ชดั เจนยิง่ ขึ้นในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ (ครองราชย์ พ.ศ.
1991-2031) โดยทรงแบ่งเมืองออกเป็ นชัน้ ต่างๆ ทรงตัง้ ตาแหน่ งอัครมหาเสนาบดี 2 ตาแหน่ ง
คือ สมุหพระกลาโหม และสมุหนายก รวมทัง้ ตาแหน่งจัตุสดมภ์ขน้ึ 6
ในด้านการขยายอานาจ พระมหากษัตริยแ์ ห่งกรุงศรีอยุธยาทรงทาสงครามขยาย
อานาจได้อย่างกว้างขวางในรัฐอิสระและอาณาจักรใกล้เคียง ทัง้ สุโขทัย ล้านนา เมืองนครหลวง
(กัมพูชา) รวมทัง้ หัวเมืองมอญและหัวเมืองบริเวณคาบสมุทรมลายูทเ่ี ป็ นเมืองท่าสาคัญ เป็ นต้น
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ในขณะเดียวกัน อยุธ ยาก็ได้ส ร้างความสัมพันธ์ใ นอีกมิติหนึ่ง คือ ความสัมพัน ธ์
ในทางผูก มิต ร ซึ่งมีทงั ้ การสร้างความสัมพันธ์ท างเครือ ญาติผ่ า นการอภิเ ษกสมรสระหว่า ง
เชือ้ พระวงศ์ฝ่ายอยุธยากับเชื้อสายผู้ปกครองรัฐอิสระเดิม โดยเฉพาะสุโขทัย ซึ่งเห็นได้ชดั จาก
การที่พระมหากษัตริยส์ มัยอยุธยาตอนต้นตัง้ แต่สมเด็จพระนครินทราธิราช (ครองราชย์ พ.ศ.
1952-1967) ล้วนมีพระราชมารดาเป็ นเชือ้ สายราชวงศ์พระร่วง7 และหากข้อสันนิษฐานของ พิเศษ
เจียจันทรพงษ์ ทีว่ ่า พระขนิษฐาของพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย) เป็ นพระชายาพระองค์หนึ่ง
ของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 18 (ขุนหลวงพ่องัว่ ครองราชย์ พ.ศ.1913-1931) เป็ นจริง ย่อม
หมายความว่า ความสัมพันธ์ ทางเครือ ญาติระหว่างอยุธ ยากับสุ โขทัยเริม่ มีหลังการสถาปนา
อาณาจักรอยุธยาได้ไม่นาน
การผูกมิตรอีกแบบหนึ่ง คือการเจริญสัมพันธไมตรีทางการทูตกับดินแดนต่างๆ ทัง้
ทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงอย่างล้านช้าง ดังปรากฏเนื้อความการกระทาสัตย์สาบานเป็ นมิตรไมตรีกนั ในจารึก
พระธาตุศรีสองรัก และดินแดนที่อยู่ห่างออกไป โดยมีทงั ้ ประเทศในแถบเอเชีย เช่น จีน ญี่ป่ ุน
เปอร์เซีย (อิหร่าน) และชาติตะวันตก เช่น โปรตุเกส ฮอลันดา (เนเธอร์แลนด์) อังกฤษ และ
ฝรังเศส
่ โดยโปรตุเกสเป็ นชาติตะวันตกชาติแรกทีเ่ ข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีกบั อยุธยา เมื่อ พ.ศ.
2054 ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 (ครองราชย์ พ.ศ. 2034 – 2072)9 ส่วนฝรังเศสเป็
่
นชาติท่ี
มีความสัมพันธ์อนั ใกล้ชดิ กับกรุงศรีอยุธยาเป็ นพิเศษในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช
ในทางเศรษฐกิจ กรุงศรีอยุธยามีลกั ษณะของการเป็ นเมืองท่าศูนย์กลางการค้าและ
การคมนาคม ทัง้ การติดต่อกับต่างประเทศทางทะเล และการติดต่อกับหัวเมืองภายในซึ่งเป็ น
แหล่งสินค้าของป่ าทางแม่น้ าลาคลองสายต่างๆ รวมทัง้ เส้นทางบก 10 มีผู้คนมากมายหลายเชื้อ
ชาติเ ดิน ทางเข้า มาค้า ขายรวมทัง้ ตัง้ ถิ่น ฐาน ซึ่ง ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น ผลมาจากพระราโชบายของ
พระมหากษัตริยอ์ ยุธยาที่ทรงเปิ ดประเทศและพระราชทานความสะดวกแก่ชาวต่างชาติในการ
เข้ามาค้าขายในพระราชอาณาจักร 11 การติดต่อค้าขายอย่างคึกคักนี้นามาซึ่งความเจริญมังคั
่ ง่
ทางเศรษฐกิจ รวมทัง้ วิทยาการสมัยใหม่ทเ่ี ข้ามาพร้อมชาวต่างชาติ
ในด้านสังคมนัน้ อยุธ ยามีระเบียบแบบแผนที่ใ ช้เ พื่อ กาหนดอ านาจหน้ าที่ สิท ธิ
ในทรัพย์สนิ พันธะความผูกพันของคนระดับชัน้ ต่างๆ ได้แก่ ระบบไพร่และระบบศักดินา12
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โดยในส่วนของระบบศักดินานัน้ ได้แบ่งคนออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มผู้ปกครอง ได้แก่
พระมหากษัต ริย์ เชื้อ พระวงศ์ และขุน นาง กับ กลุ่ ม ผู้ถู ก ปกครอง ซึ่ง ประกอบด้ว ยไพร่ฟ้ า
ประชาชน และข้าทาส13
ในขณะทีส่ งั คมอยุธยามีการแบ่งแยกชนชัน้ อย่างเป็ นระบบ พระพุทธศาสนาซึง่ เป็ น
ความเชื่อหลักในสังคมได้ทาหน้าที่ลดความตึงเครียดระหว่างชนชัน้ ที่แตกต่างกัน ผ่านทางวัด
ซึง่ เป็ นทีท่ ว่ี ฒ
ั นธรรมหลวงกับวัฒนธรรมราษฎร์ได้พบปะแลกเปลีย่ นกัน รวมทัง้ พระภิกษุทเ่ี ป็ นผู้
ถ่ายทอดหลัก ธรรมและการศึก ษาอันมีผลต่ อ การเกิดทัศ นคติและโลกทัศ น์ ร่ว มกันบางอย่าง
ระหว่างชนชัน้ ทีต่ ่างกัน14 นอกจากนี้ พุทธศาสนายังให้หลักธรรมในการดาเนินชีวติ รวมทัง้ เป็ น
บ่อเกิดของวัฒนธรรมไทยอีกด้วย15 ทาให้ในสมัยอยุธยามีงานศิลปกรรมในรูปของโบราณสถาน
โบราณวัตถุ อันเนื่องในพุทธศาสนาจานวนมาก รวมถึงวรรณกรรมเรื่องต่างๆ ซึ่งมีท่มี าจาก
พระพุทธศาสนา
ความเจริญรุ่งเรืองของอาณาจักรอยุธยาทุกด้านล้วนแล้วแต่มตี วั อักษรเกี่ยวข้อง
ทัง้ สิน้ เพราะตัวอักษรเป็ นสิง่ สาคัญในการสื่อสารระหว่างบุคคลให้เข้าใจชัดเจนตรงกัน ทัง้ การ
สื่อสารภายในอาณาจักรอยุธยาเอง และการติดต่อกับภายนอกทีเ่ ป็ นดินแดนต่างชาติต่างภาษา
ตัวอักษรที่มใี ช้อยู่ในอาณาจักรอยุธยานัน้ มีหลายชนิด แต่ท่ใี ช้เป็ นหลักสาคัญควบคู่กนั ไป คือ
อักษรไทยทีใ่ ช้เขียนภาษาไทยเป็ นหลัก กับอักษรขอมทีใ่ ช้เขียนภาษาบาลีเป็ นหลัก โดยเฉพาะ
คัมภีรท์ างพระพุทธศาสนา
สาหรับจารึกและเอกสารสมัยอยุธยาทีใ่ ช้อกั ษรไทยที่คน้ พบแล้วล้วนแต่เกี่ยวเนื่อง
กับความรุ่งเรืองในสมัยอยุธยาดังได้กล่าวข้างต้น ได้แก่ พระราชพงศาวดาร พระราชสาส์นและ
หนังสือสัญญา รวมทัง้ บันทึกที่เกี่ยวข้องกับการเจริญสัมพันธไมตรีกบั ต่างชาติ หนังสือสัญญา
การค้ากับประเทศตะวันตก จารึกทีบ่ นั ทึกกิจกรรมอันเนื่องในพระพุทธศาสนา วรรณกรรมทาง
พระพุทธศาสนา รวมทัง้ วรรณกรรมและตาราทีบ่ นั ทึกภูมปิ ั ญญา ความรู้ และวัฒนธรรมของคน
ไทยสมัยอยุธยาไว้
หลักฐานทีเ่ ป็ นลายลักษณ์อกั ษรเหล่านี้พบทัง้ ในและต่างประเทศ ส่วนมากมักพบใน
บริเวณทีอ่ ยู่ในเขตอานาจของอาณาจักรอยุธยา โดยเฉพาะบริเวณใกล้กบั ศูนย์กลางอาณาจักร
อันได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็ นราชธานีของอาณาจักรอยุธยา จังหวัดต่างๆ ทาง
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ภาคกลางของประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็ นเขตหัวเมืองทีม่ คี วามใกล้ชดิ กับราชธานี เช่น อ่างทอง
ชัยนาท พิจติ ร สุพรรณบุร ี เป็ นต้น และบริเวณคาบสมุทรภาคใต้ทอ่ี ยูใ่ นฐานะหัวเมืองของอยุธยา
ด้วย เช่น นครศรีธรรมราช และพัทลุง เป็ นต้น
ส่วนในต่างประเทศพบหลักฐานตัวอักษรไทยสมัยอยุธยาในประเทศที่ได้ติ ดต่อทัง้
ทางการค้าและการทูต ซึ่งมักทาให้เกิดความจาเป็ นที่ต้องการเรียนรู้ภาษาและตัวอักษรซึ่งกัน
และกัน ดังการค้นพบลิปิกรมไทย-จีน สมัยราชวงศ์หมิง ซึ่งเป็ นหนังสือฝึ กสอนการแปลอักษร
และภาษาไทยของราชสานักจีน โดยมีการคัดลอกเอกสารของฝ่ ายไทยพร้อมให้ความหมายเป็ น
อักษรจีน ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ภาพที่ 1 ตัวอย่างลิปิกรมไทย-จีน สมัยราชวงศ์หมิง
ทีม่ า: เฉลิม บุญยงเกิด, ลิ ปิกรมไทยจีนสมัยราชวงศ์หมิ ง (พระนคร: โรงพิมพ์ไทยแบบเรียน,
2511), 25.
ส่วน ซิมง เดอลาลูแบร์ (Simon de La Loubère) ราชทูตชาวฝรังเศสซึ
่
่งเข้ามา
ติดต่ อสัมพันธ์กบั อยุธ ยาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ก็ให้ความสนใจอักษรไทย ดัง
พบว่ า มีต ัว อย่า งอัก ษรไทย กับ อัก ษรขอมซึ่ง เรีย กว่ า อัก ษรบาลี (ดูภ าพที่ 2) ที่ค ัด ลอกไว้
ปรากฏอยู่ในบันทึกเรื่อง “Du Royaume de Siam” หรือแปลเป็ นไทยในชื่อ “จดหมายเหตุ
ลาลูแบร์ ราชอาณาจักรสยาม” ของเขาด้วย ขณะที่เอกสารไทยจานวนหนึ่งได้ถูกชาวฝรังเศส
่
นากลับออกไปจากสยามในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนัน้
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ภาพที่ 2 อักษรไทยและอักษรขอมทีค่ ดั ลอกไว้ในบันทึกของลาลูแบร์
ทีม่ า: ก่องแก้ว วีระประจักษ์, 700 ปี ลายสื อไทย (อักขรวิ ทยาไทย ฉบับย่อ) (กรุงเทพฯ:
โรงพิมพ์พฆิ เณศ, 2526), 71.
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วัสดุท่ใี ช้สร้างจารึกและเอกสารสมัยอยุธยานัน้ ในส่วนของจารึกพบว่ามีค่อนข้าง
หลากหลาย ตัง้ แต่ ศลิ าหรือหิน แผ่นโลหะชนิดต่างๆ เช่น ทอง ดีบุก และปรอท ขอบระฆังโลหะ
สัมฤทธิ ์ และบานประตูไม้ ส่วนเอกสารมีทงั ้ ที่บนั ทึกลงบนกระดาษและใบลาน ทัง้ นี้หลักฐานที่ม ี
อายุเก่าที่สุด คือ จารึกแผ่นดีบุก วัดมหาธาตุ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (อย.2 / หลักที่ 42)16
กาหนดอายุเป็ น พ.ศ. 1917 ตามปี ท่สี ร้างวัดมหาธาตุในสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 1
(ขุนหลวงพะงัว)่ ส่วนหลักฐานทีม่ อี ายุหลังสุด คือ จารึกพลับพลาจตุรมุข (หลักที่ 92) พ.ศ. 2301
การศึก ษาพัฒ นาการตัว อักษรโบราณนัน้ หากใช้เ อกสารที่ม ีอ ายุต่ อ เนื่อ งกันใน
ระยะเวลาหนึ่ง จะพบว่าตัวอักษรรวมทัง้ อักขรวิธมี กี ารเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็ น
พัฒนาการของตัวอักษร โดยลักษณะการเปลีย่ นแปลงทีเ่ ห็นได้ชดั เจนจะเป็ นประโยชน์อย่างมาก
ในการช่วยกาหนดอายุเอกสารโบราณทีใ่ ช้อกั ษรชนิดนัน้ ๆ แต่ไม่มกี ารระบุวนั เวลาการสร้างไว้
โดยสาหรับจารึกและเอกสารในสมัยอยุธยาทีใ่ ช้ตวั อักษรไทยนัน้ แม้จะหลงเหลือมาถึงปั จจุบนั ไม่
มากนัก เนื่องจากปั จจัยต่างๆ เช่น การศึกสงคราม สภาพภูมอิ ากาศทีไ่ ม่เหมาะแก่การเก็บรักษา
เอกสารโบราณ รวมทัง้ การลักลอบขุดค้นขโมยโบราณวัตถุตามกรุต่างๆ เป็ นต้น แต่กม็ จี านวน
มากพอทีจ่ ะนามาใช้ศกึ ษาตัวอักษรทีใ่ ช้จดบันทึก เพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการของอักษรได้
ที่ผ่านมามีผู้สนใจศึกษาอักษรไทยสมัยอยุธยาอยู่บ้าง อย่างไรก็ดี ในปั จจุบนั ได้ม ี
การค้นพบจารึกและเอกสารสมัยอยุธยาทีใ่ ช้อกั ษรไทยเพิม่ จากในอดีตค่อนข้างมาก รวมทัง้ จารึก
และเอกสารบางชิ้นยังไม่เคยนามาศึกษาทางด้านอักขรวิทยา เช่ น ศิลาจารึกหลังพระพุทธรูป
ปางลีลา พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม พ.ศ. 1918 ซึง่ เป็ นหลักฐานทีป่ รากฏศักราชที่
เก่าทีส่ ุดในสมัยอยุธยา จารึกขุนศรีไชยรามมงคลเทพ (นม.78) สันนิษฐานอายุไว้ท่ี พ.ศ. 1974
จารึกพระราชมุนี (หลักที่ 314) พบที่ประเทศกัมพูชา สันนิษฐานอายุไว้ท่ี พ.ศ. 2126 จารึก
ปลียอดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราชหลักต่างๆ และเอกสารตัวเขียนเรื่อง ต้นทางฝรังเศส
่ พ.ศ.
2228 และบันทึกของออกพระวิสุทธสุนทร (โกษาปาน) ทีพ่ บใหม่ เป็ นต้น
นอกจากนี้ องค์ความรูท้ างด้านจารึกศึกษาได้พฒ
ั นาไปมาก จึงทาให้พบข้อมูลและ
ข้อสันนิษฐานใหม่ เช่น จารึกบนลานเงินวัดส่องคบ (ปั จจุบนั ใช้ช่อื จารึกว่า จารึกวัดส่องคบ 3)
หรือจารึกหลักที่ 44 เดิมกาหนดอายุไว้ท่ี พ.ศ. 1916 แต่ปัจจุบนั กาหนดอายุใหม่เป็ น พ.ศ. 1976
เนื่องจากมีการอ่านทวนใหม่เพื่อพิมพ์ลงในหนังสือจารึกในประเทศไทย เล่ม 5 ซึง่ พบว่า ศักราช
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เลขทะเบียนตัวแรกเป็ นทะเบียนของกองหอสมุดแห่งชาติ ซึ่งใช้ระบบตัวย่อชื่อจังหวัด
ตามด้วยลาดับการพบ ส่วนตัวหลังเป็ นลาดับการพิมพ์ลงในหนังสือประชุมศิลาจารึก ทัง้ นี้ จารึกบางหลักอาจมี
เพียงเลขทะเบียนของกองหอสมุดแห่งชาติ เนื่องจากไม่เคยพิมพ์ในหนังสือประชุมศิลาจารึก บางหลักมีเพียง
ลาดับการพิมพ์ในหนังสือประชุมศิลาจารึกเนื่องจากพบในต่างประเทศ และจารึกบางหลักอาจทัง้ ไม่เคยขึน้
ทะเบียนและพิมพ์ลงในหนังสือประชุมศิลาจารึก

7

ทีถ่ ูกต้องคือ พัน 9 ร้อย 716 (1976)17 เป็ นต้น ซึง่ การเปลีย่ นแปลงอายุจารึกหรือเอกสาร ย่อม
ทาให้ผลการศึกษาพัฒนาการของตัวอักษรต้องถูกแก้ไขตามไปด้วย
จากทีก่ ล่าวมาทัง้ หมดนี้ ผูศ้ กึ ษาจึงเลือกทีจ่ ะศึกษาในหัวข้อ “จารึกและเอกสารไทย
สมัยอยุธยา : การศึกษาเชิงอักขรวิทยา” โดยใช้หลักฐานทัง้ จารึกและเอกสารสมัยอยุธยาเฉพาะ
ทีใ่ ช้อกั ษรไทย ทัง้ ทีค่ น้ พบแต่เดิมและค้นพบใหม่ นามาศึกษาด้วยวิธที างด้านอักขรวิทยา เพื่อให้
เห็นถึงพัฒนาการโดยภาพรวมของอักษรไทยสมัยอยุธยา ซึง่ เป็ นเวลามากกว่า 4 ศตวรรษ อันจะ
ช่วยให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาเกี่ยวกับอักษรและเอกสารโบราณของไทยต่อไป โดยเฉพาะการใช้
กาหนดอายุเอกสารทีค่ าดว่าน่าจะสร้างขึน้ ในสมัยอยุธยา แต่ไม่ได้ระบุวนั เวลาทีส่ ร้างไว้
วัตถุประสงค์ของการวิ จยั
1. เพื่อศึกษาพัฒนาการของรูปอักษรไทยสมัยอยุธยา
2. เพื่อศึกษาอักขรวิธขี องอักษรไทยสมัยอยุธยา
ขอบเขตของการวิ จยั
การศึกษาครัง้ นี้จะศึกษาจารึกและเอกสารสมัยอยุธยา ซึ่งหมายถึงช่วงเวลาตัง้ แต่การ
สถาปนาอาณาจักรเมือ่ พ.ศ. 1893 ถึงการล่มสลายของอาณาจักรในคราวเสียกรุงศรีอยุธยาครัง้
ที่ 2 เมื่อ พ.ศ. 2310 และไม่มกี ารกลับมาใช้กรุงศรีอยุธยาเป็ นราชธานีอกี โดยจะศึกษาเฉพาะ
จารึกและเอกสารทีใ่ ช้อกั ษรไทย ได้แก่ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา ซึง่ เป็ นอักษรไทยทีใ่ ช้อยู่
ในสมัย อยุธ ยามีล ัก ษณะลายมือ ต่ างๆ กัน แต่ ไม่ใ ช่อ ักษรไทยย่อ กับ อักษรไทยย่อ ซึ่ง เป็ น
อักษรไทยทีเ่ ขียนประดิษฐ์ให้เส้นอักษรย่อเหลี่ยมหักมุมสวยงาม ไม่รวมถึงอักษรชนิดอื่นๆ เช่น
อักษรขอม อักษรขอมย่อ อักษรเฉียงพราหมณ์ โดยเลือกหลักฐานทีม่ ศี กั ราชระบุไว้ และตีพมิ พ์
แล้วเป็ นหลัก และเลือกหลักฐานทีไ่ ม่มศี กั ราชบางรายการทีส่ ามารถกาหนดอายุได้ค่อนข้างแน่
ชัดเพิม่ เติม สรุปหลักฐานที่ใช้ทงั ้ หมดในการวิจยั ครัง้ นี้ม ี 70 รายการ แบ่งเป็ นจารึก จานวน 42
รายการ เอกสารตัวเขียน จานวน 28 รายการ โดยรายชื่อหลักฐานทัง้ หมดทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้
มีดงั ในตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ต่อไปนี้
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จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 อักษรขอม อักษรธรรม และอักษรไทย พุทธศตวรรษที่
19 – 24 (กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 183.
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ตารางที่ 1 รายชื่อจารึกสมัยอยุธยาทีใ่ ช้อกั ษรไทย
ลาดับที่ พ.ศ.
1
1917

5

ชื่อจารึก
จารึกแผ่นดีบุก
วัดมหาธาตุ
1918
จารึกหลัง
พระพุทธรูปปางลีลา
พิพธิ ภัณฑสถาน
แห่งชาติ จันทรเกษม
1956
จารึกเจ้าเถรศรีเทพ
คิรมิ านนท์ 2
ประมาณ จารึกขุนศรีไชยราช
1974
มงคลเทพ
1976
จารึกวัดส่องคบ 3

6

2023

จารึกวัดตาหนัก

7

2047

8

2053

9

2057

10

2068

จารึกเจ้าเถร
พุทธสาคร 2
จารึกฐานพระอิศวร
กาแพงเพชร
จารึกเจ้าธรรมรังสี /
จารึกวัดเชตุพน
จารึกวัดพระเสด็จ

11

ประมาณ จารึกพระราชมุนี
2126
2159
จารึกปลียอด
พระบรมธาตุเจดีย์
นครศรีธรรมราช 2
(จ. 49)
2191
จารึกระฆัง วัดเชิงท่า
จ. ลพบุร ี

2

3
4

12

13

ทะเบียน
อย. 2 /
หลักที่ 42
อย. 77

อักษร
ไทยอยุธยา

ชน. 6 /
หลักที่ 51
นม. 78

ไทยอยุธยา

ไทยอยุธยา

ชื่อย่อในงานวิ จยั
อย.2/1917,
จารึกแผ่นดีบุก
อย.77/1918
จารึกหลังพระปางลีลา

ชน.6/1956,
จารึกเจ้าเถรศรีเทพ 2
ไทยอยุธยา นม.78/1974,
จารึกขุนศรีไชย
ชน. 4 /
ไทยอยุธยา / ชน.4/1976
หลักที่ 44 ขอม
พจ. 2 /
ไทยอยุธยา / พจ.2/2023
หลักที่ 102 ขอมอยุธยา
พจ. 3
ไทยอยุธยา / พจ.3/2047
ขอมอยุธยา
กพ. 2 /
ไทยอยุธยา กพ.2/2053,
หลักที่ 13
จารึกฐานพระอิศวร
สท. 43 /
ไทยสุโขทัย / สท.43/2057
หลักที่ 98 ขอมสุโขทัย
สท. 12 /
ไทยสุโขทัย / สท.12/2068
หลักที่ 15 ขอมสุโขทัย
K 1006 / ไทยอยุธยา K 1006/2126
หลักที่ 314
ไทยอยุธยา / จ.49/2159
ขอมอยุธยา

ไทยอยุธยา

ระฆังเชิงท่า/2190,
จารึกระฆัง เชิงท่า

9

ตารางที่ 1 รายชื่อจารึกสมัยอยุธยาทีใ่ ช้อกั ษรไทย (ต่อ)
ลาดับที่ พ.ศ.
14
2192

15

2211

16

2213

17

2220

18
19

2225
2225

20

2228

21

2230

22

2232

23

2270

ชื่อจารึก
ทะเบียน
จารึกปลียอด
พระบรมธาตุเจดีย์
นครศรีธรรมราช 4
(จ. 46)
จารึกปลียอด
พระบรมธาตุเจดีย์
นครศรีธรรมราช 5
(จ. 38)
จารึกปลียอดพระ
บรมธาตุเจดีย์
นครศรีธรรมราช 6
(จ. 41)
จารึกทีร่ ะฆังเหล็ก
พิพธิ ภัณฑสถาน
แห่งชาติจนั ทรเกษม
จารึกวัดจุฬามณี
พล. 4
จารึกแผ่นไม้บุษบก
ธรรมาสน์ วัดมณี
ชลขัณฑ์
จารึกวัดมหาธาตุ
หลักที่ 115
กรุงเทพฯ
จารึกปลียอด
พระบรมธาตุเจดีย์
นครศรีธรรมราช 8
(จ. 18)
จารึกวัดโพธิ ์หอม
สท. 35 /
หลักที่ 96
จารึกระฆัง วัดพระ
ศรีรตั นมหาธาตุ
จ.พิษณุโลก

อักษร
ชื่อย่อในงานวิ จยั
ไทยอยุธยา / จ.46/2192
ขอมอยุธยา

ไทยอยุธยา / จ.38/2211
ขอมอยุธยา

ไทยอยุธยา / จ.41/2213
ขอมอยุธยา

ไทยอยุธยา

ระฆังจันทรเกษม/2220,
จารึกระฆัง จันทรเกษม

ไทยย่อ
ไทยอยุธยา

พล.4/2225
บุษบก/2225,
จารึกบุษบกธรรมาสน์

ไทยย่อ

หลักที1่ 15/2228,
จารึกวัดมหาธาตุ
ไทยอยุธยา / จ.18/2230
ขอมอยุธยา

ไทยอยุธยา / สท.35/2232
ขอมอยุธยา
ไทยอยุธยา ระฆังวัดใหญ่/2270,
จารึกระฆัง พิษณุโลก
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ตารางที่ 1 รายชื่อจารึกสมัยอยุธยาทีใ่ ช้อกั ษรไทย (ต่อ)
ลาดับที่ พ.ศ.
24
2271
25

2271

ชื่อจารึก
ทะเบียน
จารึกชะลอพระพุทธ อท. 1
ไสยาสน์ วัดป่ าโมก
จารึกชะลอพระพุทธ อท. 7
ไสยาสน์และสร้าง
พระวิหาร วัดป่ าโมก
จารึกภาพจิตรกรรม
ฝาผนัง วัดเกาะแก้ว
สุทธาราม
จารึกวัดเทพจันทร์ อย.7 /
หลักที่ 91
จารึกแม่อกั ษรขอม อย. 43
ขุดปรอท
จารึกปลียอด
พระบรมธาตุเจดีย์
นครศรีธรรมราช 13
(จ.44)
จารึกบานประตูมกุ
หอพระมณเฑียรธรรม

อักษร
ไทยอยุธยา

จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์ 1

ไทยอยุธยา

อท.7/2271,
จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์ 2

26

2277

27

2279

28

2290

29

2290

30

2295

31

2296

จารึกบานประตู
วัดป่ าโมก

ไทยย่อ

32

2298

จารึกวัดศรีโพธิ ์

33
34

2298
2298

35

2298

อย. 4/
อย. 4 ก
จารึกวัดพระคันธกุฎี อย. 5
จารึกภาควิชา
โบราณคดี 1
จารึกภาควิชา
โบราณคดี 2

ชื่อย่อในงานวิ จยั
อท.1/2271,

ไทยอยุธยา

จิตรกรรม/2277,
จารึกภาพจิตรกรรม

ไทยอยุธยา

อย.7/2279

ไทยย่อ /
ขอมอยุธยา
ไทยอยุธยา

อย.43/2290,
จารึกแม่อกั ษรขอม
จ.44/2290

ไทยย่อ

ไทยอยุธยา

บานประตู1/2295,
จารึกบานประตู
มณเฑียรธรรม
บานประตู2/2296,
จารึกบานประตู
วิหารยอด
อย.4/2298

ไทยอยุธยา
ไทยอยุธยา

อย.5/2298
ภาคโบฯ1/2298,

ไทยอยุธยา

ภาคโบฯ2/2298,

11

ตารางที่ 1 รายชื่อจารึกสมัยอยุธยาทีใ่ ช้อกั ษรไทย (ต่อ)
ลาดับที่ พ.ศ.
36
2298

ชื่อจารึก
จารึกภาควิชาภาษา
ตะวันออก
จารึกประตูมกุ วิหาร
พระพุทธชินราช

ทะเบียน

อักษร
ไทยอยุธยา

ชื่อย่อในงานวิ จยั
ภาค ตวอ./2298,

ไทยย่อ

บานประตู3/2299,
จารึกบานประตู
พิษณุโลก
อย.8/2301

37

2299

38

2301

39

ไทยอยุธยา /
ขอมอยุธยา
พศว. 20 จารึกประดิษฐาน
กท. 59
ไทยอยุธยา /
พระธาตุ (แผ่นเงิน)
ขอมอยุธยา
พศว. 20 จารึกมหาเถรศรีเทพ กท. 58
ไทยอยุธยา /
(แผ่นเงิน)
ขอมอยุธยา
พศว. 23 จารึกทีเ่ จดียพ์ ระธาตุ หลักที่ 309 ไทยอยุธยา
เมาะเตา
เมืองหงสาวดี

40
41
42

จารึกพลับพลา
จตุรมุข
พศว. 20 จารึกวัดส่องคบ 2

อย. 8 /
หลักที่ 92
ชน. 8

ไทยอยุธยา

ชน.8/พศว.20
กท.59
กท.58
หลักที่ 309

ตารางที่ 2 รายชื่อเอกสารตัวเขียนสมัยอยุธยาทีใ่ ช้อกั ษรไทย
ลาดับที่ พ.ศ.
ชื่อเอกสาร
1
ประมาณ พระราชสาส์นสมเด็จพระเจ้า
2159
ทรงธรรม
2
2164
หนังสือออกญาไชยาธิบดีถงึ
เรฏอธิลมาศ
3
2164
หนังสือออกพระจอมเมืองศรีราช
โกษา กรมการเมืองตะนาวศรี
อนุญาตให้พ่อค้าเดนมาร์คเข้ามา
ค้าขายยังประเทศไทย
4
2164
หนังสือออกพระจอมเมืองศรีราช
โกษา อนุญาตให้พ่อค้าเดนมาร์ค
เข้ามาค้าขายยังประเทศไทย

อักษร
ไทยอยุธยา

ชื่อย่อในงานวิ จยั
พระราชสาส์น/2159

ไทยอยุธยา

ศุภอักษร/2164

ไทยอยุธยา

พระจอมเมือง1/2164,
หนังสือออกพระจอม
เมือง 1

ไทยอยุธยา

พระจอมเมือง2/2164,
หนังสือออกพระจอม
เมือง 2

12

ตารางที่ 2 รายชื่อเอกสารตัวเขียนสมัยอยุธยาทีใ่ ช้อกั ษรไทย (ต่อ)
ลาดับที่ พ.ศ.
5
2228
6
2228

ชื่อเอกสาร
ต้นทางฝรังเศส
่
บันทึกของโกษาปาน

อักษร
ไทยอยุธยา
ไทยอยุธยา

7

2230

หนังสือออกขุนพิพทั โกษา

ไทยย่อ

8

2230

ไทยย่อ

9

2231

10

2231

11

2237

12

2237

13
14
15
16

2241
2241
2279
2290

17

2291

หนังสือสัญญาไทย-ฝรังเศส
่
ครัง้ สมเด็จพระนารายณ์
หนังสือออกพระวิสุทสุนทรฯ
ถึงมูสสู งิ แฬร์ (จดหมายฉบับที่ 1)
หนังสือออกพระวิสุทสุนทรฯ
ถึงมูสลู ายิ (จดหมายฉบับที่ 2)
จดหมายเจ้าพระยาศรีธรรมราช
ถึงเมอซิเออร์ปงชาร์แตรง
จดหมายเจ้าพระยาศรีธรรมราชฯ
ถึงบาทหลวงเดอ ลาแชส
พระกัลปนาวัดเมืองพัทลุง
เรือ่ งท้ายพระกัลปนาวัดเมืองพัทลุง
นันโทปนันทสูตร
คาฉันท์สรรเสริญพระเกียรติสมเด็จ
พระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง
พระสมุดตาราแผนคชลักษณ์

18

พศว.23 สุปรีตธิ รรมราชชาดกคาหลวง

ไทยย่อ

19

พศว.23 พระราชพงศาวดารกรุงเก่า
ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ ์
พศว.23 ปูมราชธรรม (เอกสารสมัยอยุธยา
จากหอสมุดแห่งชาติกรุงปารีส)
พศว.23 ไตรภูมพิ ระมาลัย

ไทยอยุธยา

20
21

ไทยย่อ
ไทยอยุธยา
ไทยอยุธยา
ไทยอยุธยา
ไทยอยุธยา
ไทยอยุธยา
ไทยย่อ
ไทยอยุธยา
ไทยอยุธยา

ไทยย่อ /
ไทยอยุธยา
ไทยย่อ /
ไทยอยุธยา

ชื่อย่อในงานวิ จยั
ต้นทางฝรังเศส/2228
่
บันทึก/2228,
บันทึกโกษาปาน
ขุนพิพทั ฯ/2230
หนังสือขุนพิพทั โกษา
สนธิสญ
ั ญา/2230
จดหมาย1/2231,
จดหมายฉบับที่ 1
จดหมาย2/2231,
จดหมายฉบับที่ 2
จดหมาย3/2237,
จดหมายฉบับที่ 3
จดหมาย4/2237,
จดหมายฉบับที่ 4
กัลปนา/2241
เรือ่ งท้ายกัลปนา/2241
นันโทฯ/2279
คาฉันท์/2290,
คาฉันท์สรรเสริญ
ตาราช้าง/2291,
ตาราแผนคชลักษณ์
สุปรีต,ิ
สุปรีตธิ รรมราช
พงศาวดาร,
พระราชพงศาวดาร
ปูมราชธรรม
ไตรภูมพิ ระมาลัย

13

ตารางที่ 2 รายชื่อเอกสารตัวเขียนสมัยอยุธยาทีใ่ ช้อกั ษรไทย (ต่อ)
ลาดับที่ พ.ศ.
ชื่อเอกสาร
22
พศว.23 รวมพระสูตร
23
พศว.23 พระพุทธเยสู
24
25
26
27
28

พศว.23 แผนทีเ่ มืองนครศรีธรรมราช
จ.ศ. 977
พศว.23 สมุดภาพไตรภูมสิ มัยอยุธยา เลขที่ 5
ชื่อ แผนทีไ่ ตรภูมโิ ลกสัณฐาน
พศว.23 สมุดภาพไตรภูมสิ มัยอยุธยา เลขที่ 6
ชื่อ ไตรภูมโิ ลกสัณฐาน
พศว.23 สมุดภาพไตรภูมเิ ลขที่ 8
พศว.23 แผนทีไ่ ตรภูมโิ ลกวินิจฉัย เลขที่ 91

อักษร
ไทยอยุธยา
ไทยย่อ /
ไทยอยุธยา
ไทยอยุธยา

ชื่อย่อในงานวิ จยั
รวมพระสูตร
พระพุทธเยสู

ไทยย่อ

สมุดภาพ 5

ไทยย่อ

สมุดภาพ 6

ไทยอยุธยา
ไทยอยุธยา

สมุดภาพ 8
แผนทีไ่ ตรภูม ิ

แผนทีเ่ มืองนคร

ขัน้ ตอนการวิ จยั
1. ปริทศั น์วรรณกรรมทีเ่ กีย่ วข้อง เพื่อศึกษาแนวทางการศึกษาทางด้านอักขรวิทยา
ทีผ่ ่านมา และรวบรวมข้อมูลพืน้ ฐานในการวิจยั
2. กาหนดหัวข้อและขอบเขตทีจ่ ะทาการศึกษา
3. รวบรวมสาเนาและรูปเอกสารสมัยอยุธยาทีใ่ ช้อกั ษรไทย
3. เก็บข้อมูลทางด้านอักขรวิทยา
4. วิเคราะห์ขอ้ มูล
5. เรียบเรียงและนาเสนอผลการวิจยั
6. สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ
เอกสารและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
ที่ผ่ านมามีผู้สนใจศึกษาอักษรไทยสมัยอยุธ ยาอยู่บ้าง โดยมีจุดประสงค์ วิธ ีการ
ศึกษา จานวนหลักฐานแตกต่างกันไป ดังนี้
นลินี เหมนิ ธ ิ18 ได้ทาการศึก ษาอัก ษรไทยในจารึกสมัยอยุธ ยาโดยใช้จ ารึก และ
เอกสารจานวนทัง้ สิน้ 16 ชิน้ โดยได้นาเสนอการศึกษาด้านอักขรวิทยา คือ รูปภาพ ข้อมูลทัวไป
่
18

นลินี เหมนิธ.ิ “อักษรไทยในจารึกสมัยอยุธยาทีพ่ บในประเทศไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
บัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2512).

14

คาอ่าน วิธกี ารเขียน (อักขรวิธ)ี คาทีเ่ ขียนต่างไปจากปั จจุบนั ความหมายของคา เครื่องหมาย
ที่ใ ช้ ลัก ษณะพยัญ ชนะ ลัก ษณะสระ วรรณยุกต์ และข้อ สังเกตเพิ่มเติม ของหลักฐานแต่ ล ะ
รายการ แล้ว จึงนามาสรุปเป็ นวิวฒ
ั นาการของอักษรไทยในสมัยอยุธ ยา โดยสรุปพัฒนาการ
ตัวอักษรแต่ละตัวเป็ นช่วง 100 ปี รวมทัง้ รูปอักษรไทยย่อ และอักษรไทยหวัดมะขาม
อิง อร สุ พ ัน ธ์ว ณิช 19 ได้ศึก ษาวิว ัฒ นาการอัก ษรสมัย อยุธ ยาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
วิวฒ
ั นาการอักษรไทยสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น (พ.ศ.1835-2394) โดยใช้
จารึกและเอกสารไทยสมัยอยุธยาทัง้ สิ้น 25 รายการ การนาเสนอใช้ตารางแสดงวิวฒ
ั นาการ
ตัว อัก ษรแต่ ล ะตัว ซึ่ง แบ่ งเป็ น พยัญ ชนะ สระ วรรณยุก ต์ และเครื่อ งหมายต่ างๆ แล้ว สรุป
ความเปลีย่ นแปลงในแต่ละช่วงเวลาโดยไม่ได้แยกสมัยต่อเนื่องตัง้ แต่ พ.ศ.1835 ถึง พ.ศ.2394
นอกจากนี้ยงั ได้สรุปอักขรวิธ ี โดยแบ่งเป็ นการใช้อกั ษร และการประกอบรูปคา
จุไรรัตน์ ลักษณะศิร20ิ ได้ศกึ ษาอักษรไทยสมัยอยุธยาไว้เป็ นส่วนหนึ่งของหนังสือ
“จากลายสือไทยสู่อกั ษรไทย” ซึง่ เป็ นหนังสือที่ให้ขอ้ มูลตัวอักษรไทยสาหรับผูศ้ กึ ษาในเบือ้ งต้น
โดยแบ่ ง ยุค สมัย ออกเป็ น สมัยอยุธ ยาตอนต้น (พ.ศ.1893-2034) สมัย อยุธ ยาตอนกลาง
(พ.ศ.2034-2231) และสมัยอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ.2231-2310) ถึงสมัยกรุงธนบุร ี (พ.ศ. 23112324) ใช้หลักฐานทัง้ สิน้ 34 รายการ ผลการศึกษานาเสนอแบ่งเป็ นยุคตามทีไ่ ด้กล่าวไปแล้ว ซึง่
แต่ละยุคประกอบด้วยจานวนตัวอักษร รูปอักษร (สมัยอยุธยาตอนกลาง และสมัยอยุธยาตอน
ปลายถึงสมัยกรุงธนบุร ี แบ่งเป็ นอักษรแบบธรรมดากับอักษรไทยย่อ) และอักขรวิธ ี จากนัน้ สรุป
รูปแบบอักษรไทยสมัยอยุธยา ซึง่ แบ่งได้เป็ น 3 รูปแบบ คือ อักษรตัวบรรจง อักษรตัวหวัด และ
อักษรไทยย่อ
ส่วนในบทความเรือ่ ง “อักษรไทยย่อ : อักษรไทยทีถ่ ูกลืม”21 จุไรรัตน์ ลักษณะศิร ิ ได้
ศึก ษาอัก ษรไทยย่อ ซึ่งเป็ นอัก ษรชนิ ดหนึ่ งที่พ ฒ
ั นามาจากอัก ษรไทยชนิดตัว บรรจง เขีย น
ประดิษฐ์ให้สวยงามด้วยการย่อเหลีย่ มหักมุมเส้นอักษร และได้แบ่งพัฒนาการของอักษรไทยย่อ
เป็ น 4 ยุค คือ 1) ยุคจุดกาเนิดอักษรไทยย่อ ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 2) อักษรไทยย่อยุค
เริม่ ต้น ช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 – 22 3) อักษรไทยย่อยุคแบบแผน ซึง่ นับเป็ นอักษรไทยย่อ
อย่างแท้จริง ช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 4) อักษรไทยย่อยุคคลีค่ ลาย ช่วงพุทธศตวรรษที่ 24 หรือ
สมัยธนบุรแี ละสมัยรัตนโกสินทร์ วัสดุท่ใี ช้รองรับส่วนใหญ่เป็ นศิลา โลหะ สมุดไทย กระดาษ
เพลา และกระดาษฝรัง่ สาหรับสมุดไทยเขียนด้วยพู่กนั หนวดหนู เรียกว่า หนังสือเส้นชุบ สาเหตุ
19

อิงอร สุพนั ธุว์ ณิช, วิ วฒ
ั นาการอักษรไทยและอักขรวิ ธีไทย, พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพฯ :
โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550).
20
จุไรรัตน์ ลักษณะศิร,ิ จากลายสือไทยสู่อกั ษรไทย, พิมพ์ครัง้ ที่ 2 ฉบับปรับปรุง (กรุงเทพฯ :
สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554).
21
จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, “อักษรไทยย่อ : อักษรไทยทีถ่ ูกลืม,” อักษรศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย
ศิ ลปากร 33, 1 (2554): 7 - 42.
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ทีอ่ กั ษรไทยย่อเสื่อมความนิยมลงเนื่องจากการเขียนทีต่ ้องใช้เวลามากจึงไม่สอดคล้องกับสภาพ
บ้านเมืองยุคต้นรัตนโกสินทร์ และการเกิดการพิมพ์ขน้ึ ในช่วงใกล้เคียงกัน
ก่องแก้ว วีระประจักษ์ ได้ศกึ ษาคัมภีรใ์ บลานสมัยอยุธยาไว้ในหนังสือ “สารนิเทศ
จากคัมภีรใ์ บลานสมัยอยุธยา”22 โดยคัมภีรใ์ บลานสมัยอยุธยาทัง้ จากการวิจยั ภาคสนามและทีอ่ ยู่
ในหอสมุดแห่งชาติมที งั ้ สิน้ 82 คัมภีร์ มีอายุอยู่ในช่วง พ.ศ. 2158-2308 ส่วนใหญ่จารด้วยอักษร
ขอม ภาษาบาลี คัมภีร์ท่เี ก่ าที่สุ ด คือ คัมภีร์ส มนฺ ต ปาสาทิก า วินยฏฺ ฐกถา (ทุติย) ปาจิตฺ ติย
วณฺ ณา ฉบับชาดทึบ พ.ศ. 2158 รัชกาลสมเด็จพระเอกาทศรถ พบในหอสมุดแห่งชาติ การ
ศึกษาเชิงอักขรวิทยาพบว่า อาณาจักรอยุธยาได้รบั ทัง้ อักษรไทยและอักษรขอมจากอาณาจักร
สุโขทัย โดยอักษรไทยใช้เขียนภาษาไทย ส่วนอักษรขอมใช้เขียนทัง้ ภาษาบาลีและภาษาไทย
อักษรสมัยอยุธยาส่วนใหญ่จารึกหรือจารลงบนแผ่นทองคา เงิน ดีบุก และทองแดง กระดาษ
และใบลาน ไม่นิยมจารึกลงบนศิลา มีลกั ษณะต่างกันไป 3 ลักษณะ คือ อักษรตัวบรรจง อักษร
ตัวหวัด และอักษรตัวย่อหรือตัวประดิษฐ์ ในส่วนของอักษรขอมนิยมใช้บนั ทึกเรื่องทางพระพุทธ
ศาสนา ทัง้ ยังเป็ นพื้นฐานการศึกษาของคนไทยควบคู่ไปกับอักษรไทย พบ 2 ชนิด คือ อักษร
ขอมบรรจง และอักษรขอมหวัด แบ่งพัฒนาการได้เป็ น 3 ช่วง คือ 1) ช่วง พ.ศ. 2150-2199
เส้นอักษรโค้งมนเกือบกลม มีจดุ ต่อให้ตอ้ งยกมือเป็ นช่วงๆ หัวอักษรค่อนข้างใหญ่ 2) ช่วง พ.ศ.
2200-2249 เส้นอักษรทีเ่ คยต่อเป็ นช่วงๆ เปลีย่ นจากเส้นโค้งมนเป็ นเส้นหักมุม หัวอักษรเล็กลง
3) ช่วง พ.ศ. 2250-2308 เริม่ เขียนรูปอักษรให้หกั มุมบ้างแล้ว นอกจากนี้ ยังพบสิง่ ทีแ่ สดง
ให้เห็นถึงความรู้ความสามารถของผู้จารที่รจู้ กั นารูปอักษร 2 ชนิดมาใช้ร่วมกัน ด้วยการใช้
อักษรไทยเขียนแทรก และการใช้เครือ่ งหมายประกอบการเขียนของอักษรไทยมาใช้ เป็ นต้น
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องพบว่า การศึกษาตัวอักษรไทยสมัย
อยุธยาที่ผ่านมาศึกษารูปอักษรและอักขรวิธ ี แต่มกั เป็ นการศึกษาทีร่ วมอยู่ในสายวิวฒ
ั นาการ
อักษรไทยตัง้ แต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ ส่วนงานศึกษาเฉพาะก็เกิดขึน้ ในช่วงทีห่ ลักฐาน
ยังถูกค้นพบไม่มากนัก หรือเป็ นการศึกษาอักษรไทยเพียงบางชนิดหรืออักษรชนิดอื่นทีใ่ ช้อยู่ใน
สมัยอยุธยา ทาให้ผลการศึกษาอาจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์เท่าที่ควร ซึ่งการศึกษานี้จะได้ศึกษา
อักษรไทยเฉพาะสมัยอยุธยา และใช้หลักฐานทัง้ ที่พบแล้วแต่เดิมและที่พบใหม่เพิม่ เติม เพื่อ
ให้ผลการศึกษามีความครบถ้วนสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้

22

2545).

ก่องแก้ว วีระประจักษ์, สารนิ เทศจากคัมภีรใ์ บลานสมัยอยุธยา (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,

16

ประโยชน์ที่ได้รบั
1. ทราบถึงพัฒนาการของรูปอักษรไทยสมัยอยุธยา
2. ทราบถึงอักขรวิธขี องอักษรไทยสมัยอยุธยา
3. ทราบถึงพัฒนาการของอักษรไทยสมัยอยุธยา ซึง่ สามารถใช้ในการกาหนดอายุ
จารึกหลักฐานสมัยอยุธยาทีไ่ ม่มศี กั ราชได้
แหล่งข้อมูล
1. หอสมุดสาขา วังท่าพระ มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สานักหอสมุดแห่งชาติ
3. ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
5. รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ วิมลเกษม ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร
6. รองศาสตราจารย์จุไรรัตน์ ลักษณะศิร ิ ภาควิชาภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
7. รองศาสตราจารย์ ดร.ศานติ ภักดีคา ภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
8. Instructor BERNARD WIRTH ภาควิชาภาษาฝรังเศส
่
คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร
9. สถาบันทักษิณคดีศกึ ษา มหาวิทยาลัยทักษิณ
10. สานักพระราชวัง
11. สานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร
12. พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
13. พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์ จังหวัดลพบุร ี
14. วัดศรีโพธิ ์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
15. วัดเชิงท่า จังหวัดลพบุร ี
16. วัดพระศรีรตั นมหาธาตุ วรมหาวิหาร จังหวัดพิษณุโลก
17. วัดจุฬามณี จังหวัดพิษณุโลก
18. วัดป่ าโมก วรวิหาร จังหวัดอ่างทอง
19. วัดเกาะแก้วสุทธาราม จังหวัดเพชรบุร ี
20. เว็บไซต์ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร
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นิ ยามศัพท์เฉพาะ
1. สมัยอยุธยา คือ ช่วงเวลานับแต่การสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็ นราชธานีเมื่อ พ.ศ.
1893 จนถึงการเสียกรุงศรีอยุธยาครัง้ ที่ 2 คือ พ.ศ. 2310 ซึง่ ทาให้สน้ิ สุดการใช้กรุงศรีอยุธยา
เป็ นศูนย์กลางอาณาจักรของคนไทยในลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา โดยย้ายราชธานีไปอยู่ท่กี รุงธนบุร ี
และกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพมหานครในเวลาต่อมา แต่ยงั คงความสืบเนื่องในหลายๆ ด้าน
รวมทัง้ ตัวอักษรไทย และอักษรชนิดอื่นๆ ด้วย
2. อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา คือ อักษรไทยทีใ่ ช้อยูใ่ นสมัยอยุธยา ซึง่ ไม่จดั เป็ น
อักษรไทยย่อ มีความแตกต่างกันไปในลายมือ เช่น ลายมือบรรจง ลายมือหวัดแกมบรรจง และ
ลายมือบรรจง
3. อักษรไทยย่อ พบใช้ช่อื นี้เป็ นครัง้ แรกโดย ศาสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์23 รูปอักษร
เขียนอย่างบรรจงประดิษฐ์หกั เหลีย่ มย่อมุมเส้นอักษรให้งดงาม รวมถึงตวัดปลายเส้นอักษรให้
อ่อนโค้งสวยงาม24 เรียกได้ว่าเป็ นการเขียนประดิษฐ์เป็ นลวดลายเพื่ออวดฝีมอื 25 พัฒนามาจาก
อักษรไทยชนิดตัวบรรจงทีใ่ ช้อยูใ่ นราชสานัก มักใช้เขียนเอกสารสาคัญ
4. พยัญชนะตัวเชิง คือ พยัญชนะอีกชุดหนึ่งนอกเหนือไปจากพยัญชนะตัวเต็มหรือ
พยัญชนะที่เขียนไว้ในระดับบรรทัดปรกติ ใช้เขียนใต้พยัญชนะตัวเต็มเพื่อเป็ นตัวตามในภาษา
บาลี-สันสกฤต ตัวควบกล้าและตัวสะกดในภาษาไทยและภาษาเขมร โดยพยัญชนะตัวเชิงที่ใช้
ร่วมกับอักษรไทย คือ พยัญชนะตัวเชิงของอักษรขอมไทย
5. ส่วนประกอบต่างๆ ทีใ่ ช้ในการอธิบายรูปอักษรแต่ละตัวมีดงั นี้
5.1 หัวอักษร หมายถึง ส่วนที่เริม่ ต้นในการเขียนตัวอักษร 26 อาจเขียนเป็ น
เส้นตรงสัน้ ๆ วงโค้ง จุด หรือขมวดเป็ นวงก็ได้ เช่น
ก

ฃ

ค

จ

5.2 เส้นหน้า คือ เส้นแนวตัง้ เส้นซ้ายสุดของตัวอักษร เช่น
ก
23

ข

ผ

ภ

ยอร์ช เซเดส์, ตานานอักษรไทย ตานานพระพิ มพ์ การขุดค้นที่ พงตึก และศิ ลปะไทย
สมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, 2526), 18.
24
ก่องแก้ว วีระประจักษ์, 700 ปี ลายสือไทย (อักขรวิ ทยาไทย ฉบับย่อ), 26.
25
จุไรรัตน์ ลักษณะศิร,ิ “อักษรไทยย่อ: อักษรไทยทีถ่ ูกลืม,” อักษรศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย
ศิ ลปากร 33, 1 (2554): 18.
26
กรรณิการ์ วิมลเกษม, อักษรฝักขามที่พบในศิ ลาจารึกภาคเหนื อ (ภาควิชาภาษาตะวันออก
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2526), 2.
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5.3 เส้นหลัง คือ เส้นแนวตัง้ เส้นขวาสุดของตัวอักษร เช่น
ถ

ว

5.4 เส้นบน คือ เส้นแนวนอนเส้นบนสุดของตัวอักษร เช่น
ด

พ

ร

ห

5.5 เส้นล่าง คือ เส้นแนวนอนเส้นล่างสุดของตัวอักษร เช่น
จ

พ

ม

๒

5.6 เส้นกลางแนวตัง้ คือ เส้นแนวตัง้ ทีอ่ ยู่ระหว่างเส้นหน้ากับเส้นหลัง อาจมีเส้น
เดียวหรือมากกว่า 1 เส้นก็ได้ โดยหากมีมากกว่า 1 เส้น จะระบุลาดับของเส้นจากซ้ายไป
ขวา เช่น
ท

พ

๓

5.7 เส้นกลางแนวนอน คือ เส้นแนวนอนทีอ่ ยู่ระหว่างเส้นบนกับเส้นล่าง อาจมี
เส้นเดียวหรือมากกว่า 1 เส้นก็ได้ โดยหากมีมากกว่า 1 เส้น จะระบุลาดับของเส้นจากบนลง
ล่าง เช่น
ธ

ร

5.8 เส้นทแยง คือ เส้นทีล่ ากเฉียงจากซ้ายไปขวา หรือขวาไปซ้าย เช่น
ข

ธ

5.9 เส้นหาง คือ เส้นที่เขียนแยกหรือติดกับรูปอักษรซึ่งอยู่นอกเหนือจาก
โครงสร้างหลัก อาจมีมากกว่า 1 เส้นก็ได้ เช่น
ช

ฟ

ฤๅ

๙
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5.10 เส้นตัด คือ เส้นโค้งหรือเส้นตรงสัน้ ๆ ทีเ่ ขียนแยก โดยลากตัดเส้นหลังหรือ
เส้นบนของรูปพยัญชนะ ศ ษ และ ส เช่น
ศ

ส

ฮ

5.11 ส่วนเชิง คือ ส่วนของรูปอักษรที่อยู่ใต้ระดับพยัญชนะปรกติ แต่ไม่ใช่
พยัญชนะตัวเชิง เช่น
ญ

ฐ

5.12 ขมวดเส้นหน้า หรือขมวดหน้า คือ เส้นขมวดวงทีอ่ ยูป่ ลายเส้นหน้าด้านล่าง
ข้างซ้าย เช่น
ฆ

ม

5.13 ขมวดเส้นหลัง หรือขมวดหลัง คือ เส้นขมวดวงทีอ่ ยู่ปลายเส้นหลังด้านล่าง
ข้างขวา เช่น
ฉ

ณ

น

5.14 ขมวดเส้นกลาง หรือขมวดกลาง คือ เส้นขมวดวงทีเ่ ส้นกลาง อาจอยู่ปลาย
ด้านบนหรือด้านล่างข้างซ้ายก็ได้ เช่น
ฌ

ฒ

ห

5.15 ขมวดบน คือ เส้นขมวดทีอ่ ยูป่ ลายเส้นหลังทีล่ ากยาวขึน้ ไปเช่น
ฬ

20

5.16 หางอักษร คือ ส่วนสุดท้ายในการเขียนตัวอักษร27 เช่น
ณ

ด

ฝ

ว

17) หางอักษรหักเหลีย่ มแบบไทยย่อ
ฆ

ณ

บ

ข้อตกลงเบือ้ งต้น
1. จารึกและเอกสารไทยสมัยอยุธยาทีใ่ ช้อกั ษรชนิดอื่นๆ ทีไ่ ม่ใช่อกั ษรไทย เช่น
อักษรขอม อักษรขอมเฉียง อักษรเฉียงพราหมณ์ เป็ นต้น อยูน่ อกเหนือการวิจยั ครัง้ นี้
2. เอกสารทีค่ ดั ลอกขึน้ หลังสมัยอยุธยา แม้เนื้อหาเป็ นเรือ่ งสมัยอยุธยาหรือเป็ น
วรรณคดีทแ่ี ต่งขึน้ สมัยอยุธยา ไม่รวมอยูใ่ นการวิจยั ครัง้ นี้
3. หลักฐานบางรายการ แม้มศี กั ราชระบุและเคยตีพมิ พ์แล้ว แต่ไม่มสี าเนาหรือ
รูปทีเ่ ห็นตัวอักษรได้ชดั เจน ไม่สามารถใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ได้
4. หลักฐานบางรายการอาจเก็บข้อมูลได้ไม่ครบถ้วน เนื่องจากอยูใ่ นสภาพชารุด

27

เรื่องเดียวกัน, 4.

บทที่ 2
ที่มาและพัฒนาการอักษรไทยสมัยอยุธยา
อักษรไทยสมัยอยุธยา พบใช้ 2 ชนิด คือ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา ซึง่ ได้ใช้อยู่
ตลอดสมัยอยุธยา กับอักษรไทยย่อ ซึ่งเป็ นอักษรชนิด ที่เขียนอย่างประณีตงดงาม โดยพัฒนา
แยกจากอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา นอกจากอักษรไทยทัง้ 2 ชนิดแล้ว ในสมัยอยุธยายัง
พบใช้อกั ษรอีกชนิดหนึ่ง ซึง่ ใช้ควบคู่กบั อักษรไทยมาตัง้ แต่ในอาณาจักรสุโขทัยแล้ว คือ อักษร
ขอมไทย
อัก ษรไทยชนิ ด แรก คือ อัก ษรไทยอยุ ธ ยาแบบธรรมดา นัน้ ผ่ า นวิว ัฒ นาการ
ยาวนานถึงกว่า 400 ปี พบหลักฐานทีม่ ศี กั ราชทัง้ สิน้ 46 รายการ หลักฐานทีเ่ ก่าทีส่ ุด คือ จารึก
แผ่นดีบุก วัดมหาธาตุ พ.ศ. 1917 และหลักฐานทีม่ อี ายุหลังที่สุด คือ จารึกพลับพลาจัตุรมุข
พ.ศ. 2301 โดยในการวิจยั ครัง้ นี้ได้แบ่งอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาออกเป็ น 5 ยุค ตาม
ลักษณะร่วมของรูปอักษรในแต่ละยุคสมัย
อักษรไทยอีกชนิดหนึ่ง คือ อักษรไทยย่อนัน้ ปรากฏใช้อยู่ในสมัยอยุธยาราว 100 ปี
พบหลักฐานทีม่ ศี กั ราชทัง้ สิน้ 10 รายการ หลักฐานทีเ่ ก่าทีส่ ุด คือ จารึกวัดจุฬามณี พ.ศ. 2225
และหลักฐานที่มอี ายุหลังที่สุด คือ จารึกประตูมุก วิหารพระพุทธชินราช พ.ศ. 2299 แม้จะ
ปรากฏการใช้ไ ม่นานนัก แต่ ก็พ อจะมองเห็นลักษณะร่ว มของรูปอักษรในแต่ ล ะช่วงเวลาจน
สามารถแบ่งอักษรไทยย่อออกเป็ น 2 ยุคในการวิจยั ครัง้ นี้
นอกจากนี้ ยังมีการใช้อ ักษรขอมไทย ซึ่งเป็ นอักษรที่มรี ูปแบบคล้ายอักษรขอม
โบราณ แต่ ได้เ พิม่ ตัวอักษรและอักขรวิธ ีให้ส ามารถบันทึกระบบเสียงภาษาไทยได้ค รบถ้ว น
นอกเหนือไปจากรูปอักษรที่ต่ างไปจากอักษรไทยแล้ว อักษรขอมไทยยังมีการใช้พยัญชนะตัว
เชิง หรือพยัญชนะอีกชุดหนึ่งทีใ่ ช้เขียนไว้ใต้พยัญชนะตัวเต็ม ซึง่ จากการทีใ่ ช้ร่วมกับอักษรไทย
มาโดยตลอดตัง้ แต่ค รัง้ อาณาจัก รสุ โขทัย จึงพบการอิทธิพลของอักษรขอมไทยในการเขียน
อักษรไทยสมัยอยุธยาด้วย
สาหรับรายละเอียดทีม่ าของอักษรไทยสมัยอยุธยาและพัฒนาการอักษรไทยสมัย
อยุธยา มีดงั ต่อไปนี้
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ที่มาของอักษรไทยสมัยอยุธยา
อักษรไทยสมัยอยุธยาซึ่งได้พฒ
ั นาสืบต่อมาเป็ นอักษรไทยในปั จจุบนั นัน้ สามารถ
ย้อนต้นกาเนิดไปได้ถงึ 700 ปี คือ “ลายสือไทย” ในจารึกพ่อขุนรามคาแหงหรือจารึกหลักที่ 1
ซึง่ พ่อขุนรามคาแหงมหาราช พระมหากษัตริยร์ าชวงศ์พระร่วงแห่งอาณาจักรสุโขทัย ได้ทรง
ประดิษฐ์ขน้ึ เมื่อ พ.ศ. 1826 ดังปรากฏข้อความในด้านที่ 4 ของจารึกหลักนี้ว่า “เมื่อก่อนลายสือ
ไทยนี้บ่ม ี 1205 ศก ปี มะแม พ่อขุนรามคาแหงหาใคร่ใจในใจ แล่ใส่ลายสือไทยนี้ ลายสือไทยนี้จง่ึ
มีเพื่อขุนผูน้ นั ้ ใส่ไว้”1
หลักฐานที่สาคัญอีกชิ้นหนึ่งที่ช่วยยืนยันความถูกต้องของข้อมูลเรื่องการประดิษฐ์
อักษรไทยของพ่อขุนรามคาแหงมหาราชทีก่ ล่าวไว้ในจารึกหลักที่ 1 คือ หนังสือจินดามณี เล่ม 1
ของหอสมุดแห่งชาติ เลขที่ 11 ซึง่ มีขอ้ ความเหมือนกับหนังสือจินดามณี ฉบับพระเจ้าบรมโกศ
ทีศ่ าสตราจารย์ ขจร สุขพานิช ได้มาจากกรุงลอนดอน มีขอ้ ความว่า “อนึ่ง มีในจดหมายแต่ก่อน
ว่า ศักราช 645 มแมศก พญาร่วงเจ้าได้เมืองศรีสชั นาไลย ได้แต่งหนังสือไทย และจะได้แต่ งรูปก็
ดี แต่งแม่อกั ษรก็ดี มิได้ว่าไว้แจ้ง”2 และ “อนึ่ง แม่อกั ษรแต่ ก กา กน ฯลฯ ถึงเกอย เมืองขอมก็
แต่งมีอยู่แล้ว เหนว่าพญาร่วงเจ้าจะแต่งแต่รปู อักษรไทย”3 ศักราช 645 เป็ นจุลศักราช ตรงกับ
พ.ศ. 1826 สอดคล้องกับในจารึกหลักที่ 1 การที่หนังสือจินดามณี อันเป็ นหลักฐานในสมัย
หลังจากสมัยสุโขทัยค่อ นข้างมาก ยังคงระบุถึงปี ท่มี กี ารประดิษฐ์อกั ษรไทยของพระร่วงหรือ
พ่ อ ขุนรามค าแหงมหาราชได้อ ย่างถู ก ต้อ งแม่นยานัน้ ย่อ มแสดงให้เ ห็นถึง ความส าคัญ ของ
เหตุการณ์น้ี ทาให้ยงั มีความรับรูส้ บื เนื่องอย่างไม่ขาดสาย แม้จะผ่านไปหลายร้อยปี แล้วก็ตาม
ในการประดิษฐ์ลายสือไทยหรืออักษรไทยนัน้ พ่อขุนรามคาแหงมหาราช มิได้ทรง
ประดิษฐ์รูปอักษรขึน้ มาใหม่ทงั ้ หมด หากแต่ได้ทรงนารูปอักษรโบราณที่มอี ยู่ก่อนแล้วมาเป็ น
ต้นแบบในการดัดแปลง ทัง้ นี้เพื่อให้รูปอักษรเข้ากับการใช้เขียนภาษาไทยมากขึ้น 4 เช่น การ
เพิม่ สระจากชุดอักษรเดิม และการคิดค้นวรรณยุกต์เพิม่ เข้ามาซึง่ เข้ากับธรรมชาติของภาษาไทย
ทีเ่ สียงวรรณยุกต์สามารถใช้แยกความหมายได้
แต่เดิมนัน้ นักวิชาการที่ศกึ ษาอักษรไทยโบราณเป็ นรุ่นแรก ๆ คือ ศาสตราจารย์
ยอร์ช เซเดส์ ได้ตงั ้ ข้อสันนิษฐานไว้ว่า พ่อขุนรามคาแหงมหาราช ได้ทรงนาอักษรขอมหวัดซึ่ง

1

ประชุมจารึก ภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2548), 50.
ประเสริฐ ณ นคร, อักษร ภาษา จารึก วรรณกรรม (กรุงเทพฯ: มติชน, 2549), 5.
3
เรื่องเดียวกัน.
4
ตรงใจ หุตางกูร, “อักษรพ่อขุนรามคาแหง : ต้นแบบอักษรและอักขรวิธสี าหรับอักษรไทย
ปั จจุบนั ,” จดหมายข่าวศูนย์มานุษยวิ ทยาสิ รินธร (องค์การมหาชน) 14, 77 (กรกฎาคม – กันยายน
2555), 6.
2
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น่ าจะเป็ นอักษรทีใ่ ช้ในราชการเมืองครัง้ พวกขอมยังเป็ นใหญ่มาเปลีย่ นแปลงแก้ไข 5 ต่อมาได้ม ี
ข้อสันนิษฐานที่ต่างออกไป เช่น รองศาสตราจารย์ กรรณิการ์ วิมลเกษม สันนิษฐานว่า ลายสือ
ไทยน่าจะได้รบั อิทธิพลทัง้ จากอักษรขอมโบราณและอักษรมอญโบราณ 6 ซึง่ ล้วนแต่เป็ นอักษรที่
มีใช้ในดินแดนประเทศไทยอยู่ก่อนลายสือไทย แนวคิดนี้ถอื เป็ นแนวคิดทีส่ อดคล้องกับหลักฐาน
ทางประวัติศ าสตร์ส มัย สุ โ ขทัย ที่ม ีค วามสัม พัน ธ์กับ ทัง้ ดิน แดนที่ใ ช้อ ัก ษรขอมโบราณ คือ
อาณาจักรพระนครในประเทศกัมพูชา ดังปรากฏหลักฐานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในจารึกวัดศรีชุม
ว่า กษัตริยข์ อมได้พระราชทานลูกสาว คือ นางสุขรมหาเทวี พระแสงขรรค์ชยั ศรี กับทัง้ พระนาม
ศรีอินทรบดินทราทิตย์ แก่พ่อขุนผาเมือง 7 ซึ่งต่อมาพ่อขุนผาเมืองได้มอบต่อให้แก่พ่อขุนบาง
กลางหาว ในคราวทีไ่ ด้อภิเษกให้เป็ นกษัตริย์สุโขทัย นอกจากนี้ โบราณสถานและโบราณวัตถุท่ี
พบในกลุ่มเมืองโบราณของอาณาจักรสุโขทัยก็แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลจากศิลปกรรมขอมโบราณ
เช่น ศาลตาผาแดง และรูปเทวดา เทวนารีสลักจากหินทรายที่พบในศาสนสถานโบราณแห่งนี้
รวมทัง้ ปราสาทขอมทีว่ ดั พระพายหลวง เป็ นต้น8
ส่วนความสัมพันธ์กบั ดินแดนที่ใช้อกั ษรมอญโบราณนัน้ เห็นได้จากความสัมพันธ์
ระหว่ า งสุ โ ขทัย กับ อาณาจัก รล้า นนา ซึ่ง เป็ น อาณาจัก รที่ม ีก ารใช้อ ัก ษรมอญมาแต่ โ บราณ
โดยเฉพาะบริเวณจังหวัดลาพูนซึง่ เคยเป็ นทีต่ งั ้ ของอาณาจักรหริภุญไชย และต่อมายังได้มกี าร
ดัดแปลงอัก ษรมอญโบราณมาเป็ นอักษรของตนเอง คือ อักษรธรรมล้านนาด้ว ย โดยความ
สัมพันธ์ระหว่างสุ โขทัยกับล้านนาเห็นได้ชดั เจนจากสัมพันธไมตรีระหว่างพ่อขุนรามคาแหง
มหาราชและพญามังราย เมื่อ คราวพญามังรายได้เ ชิญ พ่อ ขุนรามค าแหงมหาราชมาช่ว ยคิด
วางแผนสร้า งเมือ งเชีย งใหม่ 9 นอกจากนี้ สุ โ ขทัย ยัง มีค วามสัม พัน ธ์กับ หัว เมือ งมอญด้ว ย
เนื่องจากหัวเมืองเหล่านี้อยู่ในเส้นทางออกสู่ทะเลของสุโขทัยผ่านทางอ่าวเมาะตะมะ ดังเห็นได้
จากเส้นทางทีม่ หาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามณี ใช้เดินทางไปแสวงบุญยังลังกาทวีป (ศรีลงั กา) ก็ใช้
เส้นทางจากสุโขทัยผ่านเมืองฝาง แพร่ ลาพูน ตาก เชียงทอง (ระแหง) ฉอด (แม่สอด) ดงทีโ่ ปรส
ช้าง แล้วลงเรือตามแม่น้าแกงหรือแกยงเข้าสู่หวั เมืองมอญ ได้แก่ เมืองเมาะตะมะและเมาะลาเลิง
5

ยอร์ช เซเดส์, ตานานอักษรไทย ตานานพระพิ มพ์ การขุดค้นที่ พงตึก และศิ ลปะไทย
สมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, 2526), 11-12.
6
กรรณิการ์ วิมลเกษม, “พัฒนาการของอักษรโบราณในประเทศไทย,” ใน สังคมและวัฒนธรรม
ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร, 2542), 321.
7
ประชุมจารึก ภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย, 105
8
สันติ เล็กสุขมุ , ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย (ฉบับย่อ) : การเริ่ มต้นและการสืบเนื่ องงานช่าง
ในศาสนา, พิมพ์ครัง้ ที่ 5 (กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2554), 93.
9
อรุณรัตน์ วิเชียรเชียว และเดวิด เค. วัยอาจ, ตานานพื้นเมืองเชี ยงใหม่ (เชียงใหม่: ตรัสวิน,
2543), 44.
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แล้วออกทะเลไปยังอินเดีย10 โดย ศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร ยังได้กล่าวว่า เส้นทาง
ผ่ า นแม่ส อดไปยัง เมือ งเมาะตะมะนี้ ยัง คงใช้เ ป็ น เส้น ทางค้า ขายกับ พม่า มาจน กระทัง่ สมัย
พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั 11
โดยสรุปแล้ว อักษรไทยที่พ่อขุนรามคาแหงมหาราชได้ทรงประดิษฐ์ขน้ึ เมื่อ พ.ศ.
1826 นัน้ พระองค์น่าจะทรงได้รบั เอารูปแบบอักษรโบราณทีม่ ใี ช้อยู่ก่อนหน้านัน้ ทัง้ อักษรขอม
โบราณ และอักษรมอญโบราณ มาดัดแปลงปรับเปลี่ยนเพื่อให้ เหมาะกับการเขียนภาษาไทย
มากขึ้น โดยตัด ส่ ว นประกอบอัก ษรที่เ ป็ นพยัญ ชนะตัว เชิงและรูปสระลอยออกไป คงอยู่แ ต่
พยัญชนะตัวเต็ม สระจม เครื่องหมาย และตัวเลข ทีส่ ามารถใช้ประกอบรูปคาภาษาไทยและคา
ยืมภาษาต่าง ๆ ได้ รวมทัง้ อาจมีพระราชประสงค์ในการสร้างอัตลักษณ์ (identity) อีกอย่างหนึ่ง
แก่คนไทยในอาณาจักรสุโขทัย หลังจากสุโขทัยสามารถเป็ นอิสระจากอาณาจักรพระนครของ
เขมรได้สาเร็จอีกด้วย ทัง้ นี้ ลายสือไทยของพ่อขุนรามคาแหงมหาราชนัน้ ได้ใช้และมีพฒ
ั นาการ
ต่อมาตลอดสมัยอาณาจักรสุโขทัยในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19-20
ที่มาของอักษรไทยสมัยอยุธยา
ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 หรือพระยาลิไทย (ครองราชย์ พ.ศ. 1890 - 1911)
อัก ษรไทยแบบที่พ่ อ ขุน รามค าแหงทรงประดิษ ฐ์ข้นึ เริ่ม มีค วามเปลี่ย นแปลงไปจากเดิม ทัง้
รูปอักษรและอักขรวิธ ี และในช่วงเวลาเดียวกันนี้เองทีส่ นั นิษฐานว่า อารยธรรมด้านตัว อักษรของ
สุโขทัยได้เ ผยแพร่ไปยังอาณาจักรใกล้เ คียงด้ว ย เช่น อาณาจักรล้านนา อาณาจักรล้านช้าง
รวมทัง้ อาณาจักรอยุธยา 12 ซึ่งอักษรไทยสุโขทัยที่เผยแพร่ไปยังอาณาจักรต่างๆ แล้ว ได้เกิด
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปจนมีลกั ษณะเฉพาะเป็ นของตนเอง เช่น อักษรไทยสุโขทัยทีเ่ ผยแพร่
เข้าไปในอาณาจักรล้านนาได้เปลีย่ นแปลงรูปอักษร กับทัง้ ได้นาอักขรวิธขี องอักษรธรรมล้านนา
เข้า มาผสม จนกลายเป็ น อัก ษรอีก ชนิ ด หนึ่ ง เรีย กกัน ว่ า อัก ษรฝั ก ขาม ซึ่ง อัก ษรชนิ ด นี้ ไ ด้
เผยแพร่ไปสู่อาณาจักรล้านช้าง และพัฒนาเป็ นอักษรไทยน้ อย อันเป็ นต้นเค้าของอักษรลาว
ปั จจุบนั
ในส่ วนของอักษรไทยที่ใช้ในอาณาจักรอยุ ธยา หรืออักษรไทยสมัยอยุธ ยานัน้ มี
หลักฐานและเหตุผลเพียงพอทีจ่ ะสรุปได้ว่า อักษรไทยสมัยอยุธยาก็มที ม่ี าจากอักษรไทยสุโขทัย
เช่นเดียวกัน ดังจะได้อภิปรายดังต่อไปนี้

10

ประเสริฐ ณ นคร, ประวัติศาสตร์เบ็ดเตล็ด, 27-28.
เรื่องเดียวกัน
12
ก่องแก้ว วีระประจักษ์, 700 ปี ลายสือไทย (อักขรวิ ทยาไทย ฉบับย่อ) (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์
พิฆเณศ, 2526), 24.
11
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1. ด้านอักขรวิ ทยา อักษรไทยทีพ่ บในช่วงเริม่ แรกของสมัยอยุธยาล้วนมีรปู อักษรที่
คล้ายคลึงกับอักษรไทยสุโขทัยในช่วงเดียวกันนัน้ คือ ในสมัยพระมหาธรรมราชาที่ 1 (ลิไทย)
และอักขรวิธที ใ่ี ช้กเ็ หมือนกัน โดยในส่วนของรูปอักษรนัน้ จะได้ยกตัวอย่างรูปอักษรไทยสุโขทัย
ในจารึกวัดป่ ามะม่วง ภาษาไทย หลักที่ 1 พ.ศ. 1904 มาเปรียบเทียบกับรูปอักษรไทยสมัย
อยุธยาในจารึกแผ่นดีบุก วัดมหาธาตุ (จารึกหลักที่ 42) พ.ศ. 1917 จารึกหลังพระพุทธรูปปางลีลา
พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม (อย. 77) พ.ศ. 1918 และจารึกขุนศรีไชยราชมงคลเทพ
(นม. 78) พ.ศ. 1974 ให้เห็นถึงความคล้ายคลึงกันของรูปอักษร ดังในตารางที่ 3 ต่อไปนี้
ตารางที่ 3 แสดงการเปรียบเทียบรูปอักษรไทยสุโขทัยกับอักษรไทยอยุธยาในระยะแรก
อักษรไทย
ปัจจุบนั

วัดป่ ามะม่วง
พ.ศ. 1904

จารึกแผ่นดีบุก
พ.ศ. 1917

จารึกหลังพระลีลา
พ.ศ. 1918

จารึกขุนศรีไชยฯ
พ.ศ. 1974

ก
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ฃ

-

ค
ญ

-

ด
ท
ธ
ป
ฟ
ม
ส
ห
อ
นิคหิต

-
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ในส่ ว นของอัก ขรวิธ ีข องอัก ษรไทยสมัย อยุธ ยานัน้ ก็เ หมือ นกับ อัก ขรวิธ ีข อง
อักษรไทยสุโขทัย คือ ประกอบด้วยส่วนต่างๆ ได้แก่ พยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ตัวเลข และ
เครื่องหมายต่างๆ ตามที่กล่าวมาแล้ว โดยตาแหน่ งการเขียนส่วนประกอบต่างๆ ก็เป็ นไปใน
ลักษณะเดียวกัน โดยเฉพาะสระทีว่ างไว้ตาแหน่งต่างๆ รอบพยัญชนะต้น นอกจากนี้ ยังพบการ
ใช้อกั ษรหันร่วมกับการใช้ไม้หนั อากาศ ซึง่ วางไว้บนตัวสะกดเช่นกันด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
การใช้อกั ษรหัน
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ฃ้าฟนน

ฆ่าฟั น

วัดป่ ามะม่วง

ทวว

ทัว่

จารึกแผ่นดีบุก

ทนน

ทัน

จารึกหลังพระปางลีลา

วนน

วัน

จารึกขุนศรีไชยฯ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ดงั

ดัง

วัดป่ ามะม่วง

ดงันิ

ดังนี้

จารึกแผ่นดีบุก

ทงันิ

ทัง้ นี้

จารึกหลังพระปางลีลา

ทงัหลาย

ทัง้ หลาย

จารึกขุนศรีไชยฯ

การใช้ไม้หนั อากาศ
คาที่ปรากฏ

ส่วนทิศทางการเขียนตัวอักษรส่วนใหญ่และการเขียนข้อความก็เป็ นการเขียนใน
แนวนอนจากซ้ายไปขวา และจากบนลงล่างเมือ่ ขึน้ บรรทัดใหม่เช่นเดียวกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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คาจารึก
ลายเหนเขาท่านบ่ใคร่พนี เหน
สีนท่านบ่ใคร่เดิดพตายไวแกลู
(ก)พีตายไวแก่นองซืผใู ดผิดวาง

คาปัจจุบนั
ลาย เห็นข้าวท่านบ่ใคร่พนิ เห็น
สินท่านบ่ใคร่เดือด พ่อตายไว้แก่ล-ู
ก พีต่ ายไว้แก่น้อง ซือผูใ้ ดผิดว้าง

ภาพที่ 3 รูปและคาอ่านจารึกวัดป่ ามะม่วง ภาษาไทย หลักที่ 1 ด้านที่ 1 บรรทัดที่ 17-19
ทีม่ า: ประชุมจารึก ภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2548), 75.

คาจารึก
ดวยกุสลผลกูขาหล่พระพุ
ทธพิมถว้นวนัเกอดทาบูชา
พระศรีรดันไตรยฟงัพระสดั
ปรกอรนาภิธรัมสรัพบริบูรน

คาปัจจุบนั
ด้วยกุศลผลกูขา้ หล่อพระพุทธพิมพ์ถว้ นวันเกิด ทาบูชา
พระศรีรตั นตรัย ฟั งพระสัตปรณาภิธรรม สรรพบริบูรณ์

ภาพที่ 4 รูปและคาอ่านจารึกแผ่นดีบุกวัดมหาธาตุ ด้านที่ 1 บรรทัดที่ 1-4
ทีม่ า: ประชุมจารึก ภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2548), 138.
2. ด้านประวัติศาสตร์ สุโขทัยและอยุธยาเป็ นอาณาจักรร่วมสมัยกัน ก่อนทีต่ ่อมา
อยุธยาจะสามารถผนวกเอาสุโขทัยเข้าไว้ในในฐานะหัวเมืองเหนือของอาณาจักรได้สาเร็จ ทัง้ นี้
มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า สุโขทัยได้ตดิ ต่อสัมพันธ์กบั บริเวณอาณาจักรอยุธยามาก่อนทีส่ มเด็จ
พระรามาธิบดีท่ี 1 หรือสมเด็จพระเจ้าอู่ทอง จะได้ทรงสถาปนาอาณาจักรขึน้ เมื่อ พ.ศ. 1983 แล้ว
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โดยเฉพาะในทางศาสนาและทางการค้า ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็ นกิจกรรมสาคัญ ที่ทาให้เกิดการ
แพร่กระจายอักษรไทยสุโขทัยเข้าสู่อยุธยา
ในด้านศาสนานัน้ มีเอกสารลายลักษณ์อกั ษรบันทึกเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
จากสุโขทัยไปยังอยุธยา ดังปรากฏในตานานมูลศาสนาว่า หลังจากทีพ่ ระสุมนเถระ ชาวสุโขทัยได้
นาพระพุทธศาสนาแบบลังกาวงศ์จากนครพันมาประดิษฐานในอาณาจักรสุโขทัยแล้ว สุโขทัยก็ได้
กลายเป็ นเมืองที่มคี วามสาคัญทางพุทธศาสนา โดยอาณาจักรใกล้เคียงต่างรับเอาพุทธศาสนา
จากสุโขทัยเข้าไปประดิษฐานในอาณาจักรของตนเอง ในส่วนของอยุธยานัน้ ตานานมูลศาสนา
ฝ่ ายวัดสวนดอก ซึง่ มีตน้ กาเนิดจากพระสุมนเถระ ได้กล่าวถึงเจ้าปิ ยทัสสี พระภิกษุรปู หนึ่งได้นา
พระพุทธศาสนาไปประดิษฐานในอโยธยาด้วย13
หลักฐานอีกอย่างหนึ่งทีเ่ ป็ นประจักษ์พยานของความสัมพันธ์ทางศาสนาระหว่าง
สุโขทัยในฐานะต้นทางกับอยุธยาในฐานะปลายทางทีร่ บั อิทธิพล คือ รูปแบบศิลปะของพระพุทธรูป
โดยพระพุทธรูปที่พบในบริเวณอาณาจักรอยุธยาตัง้ แต่ก่อนการสถาปนาอาณาจักร ราวพุทธ
ศตวรรษที่ 19-20 พบว่าได้รบั อิทธิพลจากพระพุทธรูปแบบสุโขทัยแล้ว เช่น พระพุทธไตรรัตน
นายก วัดพนัญเชิง ซึ่งทางประวัติศาสตร์ศิลปะเรียกพระพุทธรูปในรุ่นนี้ว่า พระพุทธรูปแบบ
อู่ทองรุ่นที่ 2 และต่อมาในพุทธศตวรรษที่ 20 อิทธิพลพระพุทธรูปแบบสุโขทัยยิง่ ปรากฏใน
พระพุทธรูปอยุธยามากขึน้ ซึง่ เรียกว่าพระพุทธรูปแบบอู่ทองรุน่ ที่ 314
ความสัมพันธ์ทางศาสนานัน้ ถือว่ามีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการเผยแพร่
ตัวอักษรโดยตรง เนื่องจากการเผยแผ่พุทธศาสนาย่อมต้องมีการนาคัมภีรท์ างศาสนา ซึง่ บันทึก
ด้วยอักษรของอาณาจักรต้นทางไปสู่อกี อาณาจักรหนึ่งด้วย ทาให้เกิดการถ่ายทอดตัวอักษรจาก
อาณาจักรต้นทางไปสู่อาณาจักรปลายทางได้ โดยมีพระภิกษุซง่ึ ได้เดินทางไปเผยแผ่ศาสนานัน้
เป็ นสื่อ กลาง และมี ว ัด เป็ นศู น ย์ ก ลางทางการศึ ก ษา ท าให้ ต ัว อั ก ษรที่เ ข้ า มาพร้ อ มกั บ
พระพุทธศาสนาแบบใหม่สามารถถ่ายทอดไปสู่ประชาชนในวงกว้างได้ ดังพบว่าหลั กฐานสมัย
อยุธยาที่บนั ทึกด้วยอักษรไทยตัง้ แต่ยุคแรกเริม่ แม้จะเป็ นเรื่องการสร้างกุศลกรรมทางศาสนา
แต่กม็ กั ปรากฏพระนามหรือชื่อผูก้ ระทากุศลกรรมทีเ่ ป็ นฆราวาสอยูด่ ว้ ย
ในด้านการค้า สุโขทัยกับอยุธยามีร่องรอยหลักฐานว่าน่ าจะได้ตดิ ต่อค้าขายกันมา
ช้านานตัง้ แต่ก่อนการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาแล้ว โดยสังเกตได้จากเส้นทางที่พระมหาเถร
ศรีศรัทธาราชจุฬามุนีใช้เดินทางกลับจากศรีลงั กาซึ่งย่อมเป็ นเส้นทางการค้าโบราณด้วยนัน้ ได้
ข้ามเรือกลับมาขึ้นฝั ง่ ที่เ มืองตะนาวศรี แล้วเดินทางทางบกไปผ่านทางเมืองเพชรบุร ี ราชบุร ี

13

ตานานมูลศาสนา (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พระจันทร์, 2518), 194.
สันติ เล็กสุขมุ , ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย (ฉบับย่อ) : การเริ่มต้นและการสืบเนื่ องงานช่าง
ในศาสนา, 152.
14
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อโยธยาศรีรามเทพนคร กาพงครอง (ชัยนาท) นครสวรรค์ ก่อนกลับถึงสุโขทัย 15 จะเห็นได้ว่า
ส่วนหนึ่งของเส้นทางดังกล่าวเป็ นเส้นทางจากอโยธยาหรือกรุงศรีอยุธยาไปยังสุโขทัย จึงเป็ นไป
ได้ว่าอาณาจักรทัง้ สองคงได้ตดิ ต่อค้าขายกันผ่านเส้นทางนี้มาเป็ นเวลานานแล้ว
นอกจากนี้ ในหลักฐานที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรอย่างชินกาลมาลีปกรณ์ คัมภีร์
ทางพุทธศาสนาที่รจนาขึ้นในอาณาจักรล้านนาเมื่อพุทธศตวรรษที่ 21 ยังปรากฏเรื่องราวที่
สะท้อนการค้าขายระหว่างทัง้ สองอาณาจักรในช่วงเริม่ แรกของการสถาปนากรุงศรีอยุธยา คือ
เรื่องในสมัยทีพ่ ระยาลิไทยทรงครองราชย์อยู่นนั ้ ได้เกิดทุพภิกขภัยขึน้ ในเมืองชัยนาท คือเมือง
พิษณุ โลก พระเจ้ารามาธิบดี กษัตริย์อโยชฌปุระ คือ สมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 1 หรือพระเจ้า
อู่ทอง ปฐมกษัตริยแ์ ห่งอาณาจักรอยุธยา ได้ทรงทาทีว่านาข้าวมาขายในเมืองนัน้ แล้วกลับยึด
เมืองไว้16
การสื่อสารเป็ นสิง่ ที่จาเป็ นอย่างมากในการติดต่อค้าขาย และย่อมจบลงด้วยการ
บันทึกเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเพื่อความชัดเจน ซึง่ แน่นอนว่าคู่คา้ ย่อมจะต้องได้ศกึ ษาตัวอักษรของ
กันและกันไม่มากก็น้อย เพื่อให้การติดต่อทางการค้าเป็ นไปโดยสะดวก ดังเช่นการทีจ่ นี ได้จดั ทา
ลิปิกรมไทยจีนสมัยอยุธยาไว้
จากการที่อาณาจักรสุโขทัยและอยุธยาได้ตดิ ต่อสัมพันธ์กนั ในด้านต่างๆ ดังได้
กล่าวมาทัง้ หมดนี้ ย่อมเป็ นไปได้ท่อี าณาจักรอยุธยาจะได้รบั เอาอักษรไทยสุโขทัยเข้ามาใช้ใน
อาณาจักรของตนเอง
เรื่องที่บนั ทึกด้วยอักษรไทยสมัยอยุธยา
เรื่องที่ใช้อกั ษรไทยสมัยอยุธยาบันทึกมีความหลากหลายค่อนข้างมาก แต่พอสรุป
ได้เป็ น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ
1. เรื่องทางโลก ส่วนใหญ่บนั ทึกลงบนวัสดุทเ่ี ป็ นกระดาษ เช่น สมุดไทย และสมุด
ฝรัง่ มีเพียงบางเรือ่ งทีเ่ ป็ นจารึก เรือ่ งทางโลกทีบ่ นั ทึกทัง้ หมดเกีย่ วกับกลุ่มผูป้ กครอง ได้แก่
1.1 พระราชพงศาวดาร เช่น พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐ
อักษรนิติ ์
1.2 การสงคราม ได้แก่ จารึกขุนศรีไชยราชมงคลเทพ
1.3 การเจริญสัมพันธไมตรี มีทงั ้ ที่เป็ นพระราชสาส์นระหว่างพระมหากษัตริย์
กรุงศรีอยุธยากับกษัตริยต์ ่างชาติ และจดหมายระหว่างขุนนางระดับสูงของสยามกับต่างชาติ
1.4 สัญญากับต่างประเทศ ได้แก่ หนังสือสัญญากับประเทศต่างๆ ในยุโรป เช่น
โปรตุเกส เดนมาร์ก ฝรังเศส
่ และฮอลันดา เป็ นต้น
15
16

ประเสริฐ ณ นคร, ประวัติศาสตร์เบ็ดเตล็ด, 28.
ชิ นกาลมาลีปกรณ์, 114-115.
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1.5 การชลประทาน ได้แก่ จารึกฐานพระอิศวร ซึ่งกล่าวถึงการทาท่อตามแนว
ท่อทีพ่ ระยาร่วงสร้างไว้ไปเลีย้ งนา ให้เกิดระบบเหมืองฝาย
1.6 แผนที่ ได้แก่ แผนทีเ่ มืองพัทลุง และแผนทีต่ ่างๆ ในสมุดภาพไตรภูม ิ
1.7 ตารา ได้แก่ ตาราคชลักษณ์ ซึง่ เป็ นตาราลักษณะช้างสมัยกรุงศรีอยุธยา
1.8 บันทึกส่วนตัว ได้แก่ บันทึกของโกษาปาน ขณะมียศเป็ นออกพระวิสุทธสุนทร
และได้รบั โปรดเกล้าฯ ให้เป็ นราชทูตออกไปเจริญสัมพันธไมตรีกบั ฝรังเศส
่ เมือ่ พ.ศ. 2231
1.9 วรรณกรรม ได้แก่ วรรณกรรมเรื่อ ง ต้นทางฝรังเศส
่
ซึ่ง เป็ นวรรณกรรม
ประเภทนิราศ บันทึกขึน้ โดยผูแ้ ต่งทีร่ ่วมเดินทางไปกับคณะทูตซึง่ ออกไปเจริญสัมพันธไมตรีกบั
ฝรังเศส
่ เมือ่ พ.ศ. 2231 และปูมราชธรรม ซึง่ เป็ นวรรณกรรมคาสอนพระราชา
2. เรื่องทางธรรม ส่วนใหญ่เป็ นจารึกซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างกุศลกรรมใน
พระพุทธศาสนา เช่น จารึกแผ่นดีบุก วัดมหาธาตุ (หลักที่ 42) กล่าวถึงการทาบุญด้วยการสร้าง
พระพิมพ์จานวนเท่าวันของอายุ จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์ กล่าวถึง สมเด็จพระสรรเพชญ์
ที่ 9 หรือพระเจ้าท้ายสระ มีพระราชโองการให้ชะลอพระพุทธไสยาสน์ วัดตลาด หรือวัดป่ าโมก
วรวิหาร จังหวัดอ่างทอง ในปั จจุบนั นอกจากนี้ ยังมีวรรณกรรมอันเนื่องในพระพุทธศาสนา
เช่น สมุดภาพและวรรณกรรมเรื่องไตรภูม ิ และพระสูตรต่างๆ เป็ นต้น ทัง้ นี้พบว่ามีวรรณกรรม
ทางคริสต์ศาสนาในสมัยอยุธยาด้วย ได้แก่ พระพุทธเยสู ซึง่ เป็ นเรื่องประวัตพิ ระเยซูคริสต์ อัน
เป็ นหลักฐานยืนยันถึงการเข้ามาเผยแผ่คริสต์ศาสนาของชาวตะวันตก
การแพร่กระจายการใช้อกั ษรไทยสมัยอยุธยา
อยุธยาเป็ นอาณาจักรที่มคี วามเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆ อย่างมาก และสามารถ
ดารงความเป็ นอิสระอยู่ได้นานถึง 417 ปี ตลอดระยะเวลาดังกล่าวได้ขยายอานาจไปยังดินแดน
ใกล้เคียงได้อย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ดี การแพร่กระจายการใช้อกั ษรไทยสมัยอยุธยากลับพบ
ในบริเวณจากัด คือพบในบริเวณภาคกลาง และภาคใต้ของไทยเป็ นส่วนมาก โดยเฉพาะบริเวณ
ใกล้เคียงกับศูนย์กลางอานาจ คือจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เช่น จารึกลานโลหะแผ่นต่างๆ ซึ่ง
พบทีว่ ดั ส่องคบ จังหวัด ชัยนาท จารึกระฆัง วัดเชิงท่า และจารึกแผ่นไม้บุษบกธรรมาสน์ พบใน
พืน้ ทีจ่ งั หวัดลพบุร ี และจารึกอันเนื่องด้วยวัดป่ าโมก พบในเขตจังหวัด อ่างทอง เป็ นต้น กับส่วน
ภูมภิ าคทีเ่ ป็ นหัวเมือง มีผปู้ กครองที่มกั ส่งไปจากส่วนกลาง อันได้แก่ คาบสมุทรภาคใต้ ดังพบ
จารึกแผ่นทองทีป่ ลียอดพระบรมธาตุเจดียน์ ครศรีธรรมราชจานวนมาก และเอกสารเกี่ยวกับการ
กัลปนาและแผนทีข่ องจังหวัดพัทลุง เป็ นต้น ส่วนดินแดนอื่นๆ ที่แม้อยู่ใต้อานาจของอยุธยาแต่
ยังคงมีผู้ปกครองเป็ นคนท้องถิ่นมักยังคงใช้ตวั อักษรท้องถิ่นที่เคยใช้อยู่เดิม เช่น ล้านนาใช้
อักษรฝั กขามและอักษรธรรมล้านนา ล้านช้างใช้อกั ษรไทยน้อยและอักษรธรรมอีสานหรืออักษร
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ธรรมลาว และอาณาจักรขอมใช้อกั ษรขอม เป็ นต้น ดังนัน้ จึงอาจสรุป ได้ว่า ปั จจัยที่สาคัญต่อ
การแพร่กระจายการใช้อกั ษรไทยสมัยอยุธยา คือ ความใกล้ชดิ กับศูนย์อานาจที่กรุงศรีอยุธยา
ทัง้ นี้ ในกรณีทพ่ี บเอกสารทีใ่ ช้อกั ษรไทยสมัยอยุธยาในประเทศทีอ่ ยู่ห่างไกลออกไป
โดยเฉพาะประเทศในทวีปยุโรป เป็ นกรณีทต่ี ้องอธิบายแยกจากกัน เพราะกรณีน้ีไม่ ได้เกี่ยวข้อง
กับการแพร่กระจายการใช้อกั ษรไทยสมัยอยุธยา หากแต่เป็ นการนาเอกสารไทยสมัยอยุธยาทีม่ ี
อยูแ่ ล้วกลับออกไปยังประเทศของตน หรือเป็ นเอกสารไทยทีส่ ่งไปยังประเทศเหล่านัน้ ซึง่ เกี่ยวข้อง
กับ ความสัมพัน ธ์ทางการค้า และการเจริญ สัมพัน ธไมตรีทางการทูต ระหว่า งกั น อัน เกิด ขึ้น
เรื่อ ยมาตัง้ แต่ อ าณาจัก รอยุธ ยาได้เ ริ่ม มีค วามสัมพันธ์ทางการทูต กับ ชาวยุโ รปชาติแรก คือ
โปรตุเกส เมื่อ พ.ศ. 2054 ในสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีท่ี 2 (ครองราชย์ พ.ศ. 2034 – 2072)17
ประเทศทีพ่ บว่าได้เก็บรักษาเอกสารไทยสมัยอยุธยาไว้มากทีส่ ุด คือ ฝรังเศส
่
ซึง่ เป็ นชาติท่มี ี
ความสัมพันธ์ทางการทูตที่ใกล้ชดิ เป็ นอย่างมากในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช การพบ
เอกสารไทยสมัยอยุธยาจานวนมากที่ฝรังเศส
่
คงเกิดจากความสนใจเอกสารไทย อันเป็ นผล
จากความต้องการศึก ษาวัฒนธรรมของไทย ที่ถือ เป็ นของแปลกใหม่แ ละมีเสน่ ห์สาหรับชาติ
ตะวันตก18
อีกกรณีหนึ่งที่น่าสนใจ คือ การพบจารึกอักษรไทยสมัยอยุธยาในประเทศกัมพูชา
หรืออาณาจักรขอมโบราณในอดีต ซึ่งได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่ามีอกั ษรใช้เป็ นของตนเอง โดย
พบอักษรไทยในจารึกพระราชมุนี (จารึกหลักที่ 314 ในหนังสือประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 7 หรือ
จารึก K 1006 ในหนังสือประชุมจารึกกัมพูชา) และในประเทศเมียนมา ซึง่ ในอดีตก็ไม่ได้ตกอยู่
ใต้อานาจของอยุธยาแต่อย่างใด กับทัง้ มีอกั ษรพม่าใช้เป็ นของตนเองเช่นกัน แต่ได้พบจารึกที่
เจดียพ์ ระธาตุเมาะเตาหรือมุเตา เมืองหงสาวดี (จารึกหลักที่ 309 ในหนังสือประชุมศิลาจารึก ภาค
ที่ 7) กรณีน้ีไม่สามารถอธิบายว่าเป็ นการแพร่กระจายการใช้อกั ษรไทยสมัยอยุธยาได้ เช่นกัน
เพราะในประเทศทัง้ สองมีรายงานการพบจารึกอักษรไทยสมัยอยุธยาเพียงประเทศละหนึ่งหลัก
เท่านัน้ ซึง่ แสดงถึงการใช้ทไ่ี ม่แพร่หลาย และเมื่อพิจารณาเนื้อหาในจารึกแล้วจะพบว่าเป็ นเรื่อง
เกี่ยวกับการศาสนาในลักษณะของการสร้างกุศลกรรมทัง้ สิน้ กอปรกับเมื่อ ดูถงึ สถานที่พบแล้ว
กล่าวคือ จารึกพระราชมุนี พบทีพ่ นมกุเลน และจารึกที่เจดียพ์ ระธาตุมุเตา พบทีพ่ ระธาตุมุเตา
ก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่า ล้วนแต่เป็ นสถานที่ศกั ดิ ์สิทธิ ์ ดังนัน้ กรณีท่พี บจารึกอักษรไทยสมัย
อยุธยาในประเทศกัมพูชาและเมียนมานัน้ สามารถอธิบายได้ว่าเกี่ยวเนื่องกับการทาบุญของชาว
ไทยสมัยอยุธยา ทีไ่ ด้เดินทางไปแสวงบุญสักการะปูชนียสถานอันศักดิ ์สิทธิ ์ในดินแดนเพื่อนบ้าน
หรืออาจเป็ นการสร้างบุญกุศลของกลุ่มชาวอยุธยาทีถ่ ูกกวาดต้อนไปอยูใ่ นอาณาจักรใกล้เคียง
17

ปรีดี พิศภูมวิ ถิ ,ี กระดานทองสองแผ่นดิ น, 33-34.
ดูรายละเอียดใน ปรีดี พิศภูมวิ ถิ ,ี “ความสนใจเอกสารไทยของชาวฝรังเศสในรั
่
ชสมัยสมเด็จ
พระนารายณ์มหาราช,” ใน จากบางเจ้าพระยาสู่ปารีส (กรุงเทพฯ: มติชน, 2551), 13-25.
18
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อีกกรณีหนึ่งที่สาคัญในประเด็นการแพร่กระจายการใช้ คือ การแพร่กระจายที่เกิด
ขึน้ หลังสมัยอยุธยา ที่เป็ นไปในลักษณะการสืบทอดการใช้อกั ษรไทยสมัยอยุธยาไปสู่ราชธานี
แห่งใหม่ของอาณาจัก รคนไทยลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาที่กรุงธนบุรแี ละกรุงรัตนโกสินทร์ตามลาดับ
เนื่องจากราชธานีแห่งใหม่ล้วนสถาปนาขึน้ โดยกลุ่มคนจากสมัยอยุธยา และกลุ่มคนทีอ่ ยู่อาศัย
ก็คอื คนจากสมัยอยุธยาทัง้ สิ้น ดังนัน้ ผลการศึกษาอักษรไทยช่วงเปลี่ยนผ่านจากสมัยอยุธยา
ไปสู่สมัยรัตนโกสินทร์จงึ พบว่ารูปอักษรไม่มคี วามแตกต่างกัน 19 โดยอักษรชนิดต่างๆ ที่มใี ช้ใน
สมัยอยุธยา มีอกั ษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา อักษรไทยย่อ และอักษรขอมอยุธยา เป็ นต้น ต่างก็
ได้ใช้สบื ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ทงั ้ สิ้น อนึ่ง อักษรไทยย่อที่เกิดขึ้นในราชสานักช่วงปลาย
สมัยอยุธยานี้ ได้ใช้ในราชสานักต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์ดว้ ย เช่น ข้อความในเหรียญกษาปณ์
สมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า เจ้าอยู่หวั (ดูภาพที่ 5) และใช้เรื่อยมาอย่างน้ อยจนถึงสมัย
พระบาทสมเด็จ พระมงกุ ฎ เกล้า เจ้า อยู่ห ัว ดัง ปรากฏอัก ษรไทยย่ อ ในจารึก เรื่อ งการสร้า ง
โรงพยาบาลปั จญจมาธิราชอุทศิ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2455 (ดูภาพที่ 6)

ภาพที่ 5 เหรียญกษาปณ์สมัยรัชกาลที่ 4 มีขอ้ ความอักษรไทยย่อว่า “กรุงสยาม”
ทีม่ า: ฉวีวรรณ วิรยิ ะบุศย์, เหรียญกษาปณ์ ในประเทศไทย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2517), 67.
โดยสรุปแล้ว การแพร่กระจายการใช้อกั ษรไทยสมัยอยุธยาอยู่ในพื้นที่ท่คี ่อนข้าง
จากัด โดยขึน้ อยู่กบั ปั จจัยสาคัญ คือ ความใกล้ชดิ กับศูนย์กลางอานาจที่กรุงศรีอยุธยา จึงทาให้
หลัก ฐานที่บนั ทึก ด้ว ยอัก ษรไทยสมัยอยุธ ยาพบมากที่สุ ด บริเ วณภาคกลางและภาคใต้ข อง
ประเทศไทย โดยเฉพาะในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึง่ เป็ นราชธานีของอาณาจักรอยุธยา และ
19

คนึงนิจ จันทร์กระวี, “ลักษณะอักษรและอักขรวิธไี ทยในพุทธศตวรรษที่ 24 ตอนต้น.”
(วิท ยานิ พนธ์ป ริญ ญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึก ภาษาไทย ภาควิช าภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533), 122.
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จังหวัดที่อยู่โดยรอบ เช่น อ่างทอง ลพบุร ี และชัยนาท เป็ นต้น ส่วนการพบเอกสารไทยสมัย
อยุธ ยาในบางประเทศของทวีป ยุโรปไม่เ กี่ยวข้อ งกับการแพร่ก ระจายการใช้อ ักษรไทยสมัย
อยุธยา แต่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอาณาจักรอยุธยากับประเทศเหล่านัน้ ขณะทีอ่ กี กรณี
หนึ่ง คือ การพบจารึกอักษรไทยสมัยอยุธยาทีป่ ูชนียสถานอันศักดิ ์สิทธิ ์ในประเทศกัมพูชาและ
เมียนมาร์นัน้ ก็ไม่ถอื เป็ นการแพร่กระจายการใช้อกั ษรไทยสมัยอยุธยาเช่นกัน แต่เป็ นจารึกที่
เกิดขึน้ เนื่องด้วยการสร้างบุญกุศลในสถานที่ดงั กล่าวโดยคนไทยสมัยอยุธยา ทัง้ นี้ อักษรไทย
สมัยอยุธยายังได้รบั สืบทอดนามาใช้ในราชธานีแห่งใหม่ คือ กรุงธนบุรแี ละกรุงรัตนโกสินทร์ดว้ ย

ภาพที่ 6 จารึกเรือ่ งการสร้างโรงพยาบาลปั จญจมาธิราชอุทศิ พ.ศ. 2455 ด้านที่ 1
ที่มา: หนังสื อที่ ระลึก 100 ปี โรงพยาบาลปั ญจมาธิ ราชอุทิศ (พุทธศักราช 2455-2555)
พระนครศรีอยุธยา: บริษทั เทียนวัฒนา พริน้ ท์ตง้ิ จากัด, 2555), 44.
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พัฒนาการของอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา
อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาเป็ นอักษรที่พฒ
ั นามาจากอักษรไทยสุโขทัยดังได้
กล่าวมาแล้วข้างต้น ในการวิจยั ครัง้ นี้ใช้หลักฐานทีม่ ศี กั ราชทัง้ สิ้น 46 รายการ หลักฐานทีเ่ ก่า
ที่สุด คือ จารึกแผ่นดีบุก วัดมหาธาตุ พ.ศ. 1917 และหลักฐานที่มอี ายุหลังที่สุด คือ จารึก
พลับพลาจัตุรมุข พ.ศ. 2301 โดยในการวิจยั ครัง้ นี้ได้แบ่งอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาออกเป็ น
5 ยุค ตามลักษณะลายมือร่วมที่ต่างกันในแต่ละช่วงเวลา เช่น ขนาดของตัวอักษร และความ
เอียงของตัวอักษร ดังนี้
ระยะที่หนึ่ง ช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 พบหลักฐานที่มศี กั ราชทัง้ สิ้น 5 รายการ
หลักฐานทีเ่ ก่าทีส่ ุด คือ จารึกแผ่นดีบุก วัดมหาธาตุ พ.ศ. 1917 และหลักฐานทีม่ อี ายุหลังทีส่ ุด
คือ จารึกวัดส่องคบ 3 (ชน. 4) พ.ศ. 1976 (ดูรายชื่อในภาคผนวก จ) ในระยะนี้รปู อักษรส่วน
ใหญ่ยงั คงใกล้เคียงกับอักษรไทยสุโขทัย สัณฐานอักษรค่อนข้างใหญ่และกว้าง
ระยะทีส่ อง ช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 หลักฐานทีม่ ศี กั ราชทัง้ สิน้ 5 รายการ หลักฐานที่
เก่าทีส่ ุด คือ จารึกวัดตาหนัก พ.ศ. 2023 และหลักฐานทีม่ อี ายุหลังทีส่ ุด คือ จารึกวัดพระเสด็จ
พ.ศ. 2068 (ดูรายชื่อในภาคผนวก จ) ในระยะนี้รูปอักษรเริม่ เขียนให้มขี นาดเล็กหรือแคบลง
กว่าเดิมบ้าง
ระยะทีส่ าม ช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 หลักฐานทีม่ ศี กั ราชทัง้ สิน้ 8 รายการ หลักฐาน
ทีเ่ ก่าทีส่ ุด คือ จารึกพระราชมุนี ประมาณ พ.ศ. 2126 และหลักฐานทีม่ อี ายุหลังที่สุด คือ จารึก
ปลียอดพระบรมธาตุเจดียน์ ครศรีธรรมราช 4 (จ. 46) พ.ศ. 2192 (ดูรายชื่อในภาคผนวก จ)
ในระยะนี้สณ
ั ฐานอักษรจะแคบลงอีก และส่วนใหญ่จะเริม่ เอียงไปทางขวา นอกจากนี้ ยังเริม่ พบ
หลักฐานลายมือหวัดในช่วงนี้ดว้ ย
ระยะทีส่ ่ี ช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 จนถึงประมาณ พ.ศ. 2280 หลักฐานทีม่ ศี กั ราช
ทัง้ สิน้ 18 รายการ หลักฐานทีเ่ ก่าที่สุด คือ จารึกปลียอดพระบรมธาตุเจดียน์ ครศรีธรรมราช 5
(จ. 38) พ.ศ. 2211 และหลักฐานทีม่ อี ายุหลังทีส่ ุด คือ จารึกวัดเทพจันทร์ พ.ศ. 2279 (ดูรายชื่อ
ในภาคผนวก จ) ถือเป็ นระยะเปลีย่ นผ่านทีส่ าคัญ เนื่องจากรูปอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาจะ
เริม่ เหมือนรูปอักษรปั จจุบนั ขึน้ มาก สัณฐานอักษรในระยะนี้ยงั คงเอียงไปทางขวา โดยเฉพาะใน
ลายมือหวัด
ระยะทีห่ า้ ช่วงประมาณ พ.ศ. 2281 จนถึงสิน้ สมัยอยุธยา หลักฐานทีม่ ศี กั ราชทัง้ สิน้
9 รายการ หลักฐานทีเ่ ก่าทีส่ ุด คือ จารึกปลียอดพระบรมธาตุเจดียน์ ครศรีธรรมราช 13 (จ. 44)
และคาฉันท์สรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290 ส่วน
หลักฐานทีม่ อี ายุหลังที่สุด คือ จารึกพลับพลาจัตุรมุข พ.ศ. 2301 (ดูรายชื่อในภาคผนวก จ)
ระยะนี้เป็ นช่วงที่รปู อักษรพัฒนาจนเหมือนหรือใกล้เคียงกับรูปอักษรปั จจุบนั มากโดยเฉพาะใน
หลักฐานทีเ่ ป็ นเอกสารตัวเขียน โดยสัณฐานอักษรกลับมาตัง้ ตรงหรือเอียงเพียงเล็กน้อยเท่านัน้
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รูปอักษรทีพ่ บแบ่งเป็ นรูปพยัญชนะ 42 รูป ได้แก่ 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 ไม่พบเพียง ฌ กับ ฮ
เท่านัน้ รูปพยัญชนะตัวเชิง 16 รูป ได้แก่ ค ง จ ญ ฐ ต ธ น ป ภ ม ย ร ล ว ส รูปสระ 29 รูป
ได้แก่ สระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอะ เอ แอะ แอ เอีย เอือ อัว โอะ โอ เอาะ ออ เออะ เออ อา ใอ
ไอ เอา ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ ไม่พบเพียงสระเอียะ เอือะ และอัวะ รูปวรรณยุกต์ 2 รูป คือ ไม้เอก และ
ไม้โ ท รูป ตัว เลขพบทัง้ 10 รู ป คือ เลข ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ และรู ป เครื่อ งหมาย
ประกอบการเขียนพบ 14 รูป ดังรายละเอียดพัฒนาการรูปอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาทีจ่ ะได้
กล่าวถึงต่อไปนี้
รูปพยัญชนะ
รูปอักษรทีพ่ บแบ่งเป็ นรูปพยัญชนะ 42 รูป ได้แก่ 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 ไม่พบเพียง ฌ กับ ฮ
ดังรายละเอียดต่อไปนี้
พยัญชนะ ก ระยะทีห่ นึ่ง รูปอักษรประกอบด้วยเส้นในแนวตัง้ 3 เส้น คือ เส้นหน้า
เส้นกลาง และเส้นหลัง และเส้นแนวนอน 1 เส้น คือ เส้นบน โดยการเขียนเริม่ จากลากเส้นกลาง
ลง จากนัน้ ยกมือหรือลากเส้นกลางย้อนกลับทับเส้นเดิมขึน้ ไปเล็กน้อย แล้วจึงลากเส้นหน้าออก
ไปทางซ้ายแล้วโค้งขึน้ ด้านบนต่อกับเส้นบนทีล่ ากไปทางขวา จากนัน้ จึงลากเส้นหลังลงด้านล่าง
ระยะทีส่ องจนถึงระยะทีส่ ่ี จานวนเส้นอักษรยังคงเดิม แต่เส้นหน้าจะเขียนแยกออก
จากเส้นกลางในระดับสูงขึน้ และสัณฐานอักษรจะค่อยๆ แคบลง
ระยะทีห่ ้า เกิดพัฒนาการที่สาคัญขึน้ คือ เส้นกลางได้หายไป รวมทัง้ มีการเปลี่ยน
ทิศทางการเขียน กล่าวคือ จากเดิมที่เริม่ เขียนจากเส้นกลางที่ลากลงแล้วจึงลากเส้นหน้ าต่ อ
ออกไป เป็ นลากเส้นหน้าเพียงเส้นเดียวขึน้ ด้านบน มีหยักทีป่ ลายเส้นแทน จนมีรปู ใกล้เคียงกับ
พยัญชนะ ก ในปั จจุบนั มาก ตัวอย่างรูปอักษร ก มีดงั ต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

อย.2/1917
อย.77/1918
ชน.4/1976

กพ.2/2053

พระราชสาส์น/2159
พระจอมเมือง1/2164

บุษบก/2225
จดหมาย4/2237
อย.7/2279

คาฉันท์/2290
อย.4/2298
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พยัญชนะ ข ระยะทีห่ นึ่ง ประกอบด้วยเส้นอักษร 5 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นบน เส้น
ทแยงจากทางซ้ายลงไปทางขวา เส้นหน้า และเส้นล่าง โดยเริม่ เขียนจากหัวอักษรเป็ นเส้นโค้ง
คว่าเล็กๆ ลากจากขวาไปซ้าย ลากเส้นบนต่อออกไปทางขวา ต่อด้วยเส้นทแยงลากเป็ นเส้นโค้ง
หงายลงไปทางซ้าย ลากเส้นหน้าลงสัน้ ๆ ต่อกับเส้นล่างทีล่ ากไปทางขวา ปลายหางตวัดขึน้ ไป
บรรจบหรือเกือบบรรจบกับเส้นทแยง
ระยะทีส่ อง รูปอักษรเขียนให้แคบลง จึงเริม่ มีความเปลีย่ นแปลงตาแหน่ งเส้นอักษร
โดยเส้นทแยงเปลีย่ นเป็ นเส้นหน้า เส้นหน้ากลายเป็ นเส้นล่าง เส้นล่างเปลีย่ นเป็ นเส้นหลัง
ระยะที่สาม เส้นอักษรลดลง โดยเส้นบนเริม่ หายไป กลายเป็ นหัวอักษรที่เป็ นเส้น
โค้งคว่ า ต้นเส้นขมวดเป็ นเข้า และสัณฐานอักษรเริม่ เปลี่ยนมาอยู่ใ นแกนตัง้ โดยยังเอียงไป
ทางขวาเล็กน้อย โดยจะตัง้ ตรงหรือเกือบตัง้ ตรงจนเส้นหน้าและหลังขนานกันในระยะสุดท้าย
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

อย.2/1917
อย.77/1918

กพ.2/2053
สท.12/2068

พระราชสาส์น/2159
ศุภอักษร/2164

จดหมาย4/2237
อย.7/2279

คาฉันท์/2290
อย.5/2298

พยัญชนะ ฃ รูปอักษรเหมือน ข แต่มหี ยักเพิม่ โดยในระยะที่หนึ่งหยักยังมักอยู่ท่ี
ส่วนต่อระหว่างเส้นบนกับเส้นทแยง แต่กพ็ บแบบทีอ่ ยูก่ ลางเส้นหัวอักษรด้วย ส่วนระยะทีส่ องถึง
ห้าหัวอักษรจะอยู่ทก่ี ลางเส้นหัวอักษรโดยตลอด พัฒนาการของ ฃ จึงเหมือนกับ ข ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

อย.77/1918
ชน.6/1956

กพ.2/2053

พระราชสาส์น/2159
ศุภอักษร/2164

บันทึก/2228

อย.5/2298
ภาค ตวอ./2298
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พยัญชนะ ค ระยะทีห่ นึ่ง ประกอบด้วย 6 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นกลางแนวตัง้ เส้น
ล่าง เส้นหน้า เส้นบน และเส้นหลัง โดยเริม่ จากหัวอักษรเป็ นเส้นแนวนอนสัน้ ๆ หรือวงโค้งเล็กๆ
ลากจากขวาไปซ้าย ลากเส้นกลางลง ลากเส้นล่างไปทางซ้ายสัน้ ๆ แล้วลากเส้นหน้าขึน้ จากนัน้
ลากเส้นบนไปทางขวา แล้วจึงลากเส้นหลังลงด้านล่าง ในช่วงปลายระยะทีห่ นึ่งนี้เองทีเ่ ส้นล่าง
ได้เริม่ หายไป โดยเขียนเส้นกลางต่อกับเส้นหน้าเป็ นมุมแหลมหรือโค้งแคบๆ แทน
ระยะทีส่ องถึงระยะทีห่ า้ ไม่มกี ารเพิม่ ลดเส้นอักษร แต่มคี วามเปลีย่ นแปลงในลายมือ
ทีเ่ ขียนให้แคบลงเรือ่ ยๆ ทาให้เส้นหน้ามักเขียนทับเส้นกลางสูงขึน้ ไปเรือ่ ยๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

อย.77/1918
อย.2/1917
ชน.4/1976

สท.12/2068

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ศุภอักษร/2164
ระฆัง จันทรเกษม/2220
พระจอมเมือง1/2164
บุษบก/2225

ระยะที่ห้า

คาฉันท์/2290
ภาคโบฯ2/2298

พยัญชนะ ฅ มีพฒ
ั นาการเหมือนกับรูปพยัญชนะ ค แต่มหี ยักที่กลางเส้นบน ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

พงศาวดาร/2223
ต้นทางฝรังเศส/2228
่

ตาราช้าง/2291

ชน.6/1956

กพ.2/2053

-

พยัญชนะ ฆ พบครัง้ แรกในระยะที่สอง รูปอักษรคล้ายกับรูปในปั จจุบนั ประกอบ
ด้วย 6 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า ขมวดหน้า เส้นล่าง ขมวดหลัง และเส้นหลัง โดยเริม่ เขียน
จากหัวอักษรซึง่ เป็ นโค้งลากจากซ้ายไปขวามีหยักกลาง ต่อกับเส้นหน้าลากลงด้านล่าง จากนัน้
ขมวดหน้าในลักษณะเส้นทีล่ ากทับกันกลับไปต่อกับเส้นล่าง ขมวดหลังในลักษณะเดียวกับขมวด
หน้ า อีก ทีห นึ่ ง แล้ว ลากเส้น หลัง ขึ้น ไป รูป ที่ม ีท ัง้ ขมวดหน้ า และหลัง นี้ เ ป็ น รูป ที่เ หมือ นกับ
อักษรไทยสุโขทัย
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ระยะที่ส าม มีพฒ
ั นาการของรูปอักษรเกิดขึ้น คือ ขมวดหลังหายไป เหลือ เพียง
ขมวดหน้ า และคงลักษณะเช่นนี้ไม่เ ปลี่ยนแปลงไปตลอดสมัยอยุธ ยาเรื่อยมาจนปั จจุบนั ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

สท.43/2057
สท.12/2068

พระราชสาส์น/
2159

บันทึก/2228

ภาค ตวอ./2298

-

พยัญชนะ ง ในระยะแรกพบรูปอักษร 2 แบบ แบบแรก ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
หัวอักษร เส้นบน เส้นหลัง และเส้นล่าง เริม่ เขียนจากหัวอักษรเป็ นเส้นตรงสัน้ ๆ ลากเส้นบนไป
ทางขวา จากนัน้ ลากเส้นหลังลงด้านล่าง แล้วหักมุมลากเส้นล่างไปทางซ้ายสัน้ ๆ กับแบบทีส่ อง
ซึง่ เป็ นรูปที่พฒ
ั นามาจากแบบแรก คือ เส้นบนได้หายไป โดยเขียนหัวอักษรเป็ นเส้นโค้งขมวด
เข้าด้านในหรือขมวดเป็ นวงแทน ซึ่งทัง้ สองรูปนี้จะพบร่วมกันไปจนระยะที่สาม นอกจากนี้
เฉพาะในระยะแรกจะพบการเขียนเส้นหลังหักมุมแล้วลากเฉียงต่อลงไปทางซ้าย
ส่วนการเปลี่ยนแปลงที่พอมองเห็นได้อีกประการหนึ่ง คือ ตัง้ แต่ระยะที่ส าม หัว
อักษรจะเริม่ ขมวดเป็ นวง และเส้นล่างจะเริม่ งอเฉียงขึน้ ไปทางซ้ายมากขึน้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

อย.77/1918
นม.78/1974
ชน.4/1976

กพ.2/2053
สท.12/2068

ศุภอักษร/2164
พระจอมเมือง1/2164

พล.4/2225
อท.7/2271

ภาค ตวอ./2298

พยัญชนะ จ ระยะทีห่ นึ่ง ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นล่าง เส้น
หลัง และเส้นบน เริม่ เขียนจากหัวอักษรเป็ นเส้นตรงสัน้ ๆ หรือโค้งคว่าจากซ้ายไปขวา ลากเส้น
หน้าต่อลงมาด้านล่างให้ปลายเฉียงไปทางซ้ายเล็กน้อย จากนัน้ ลากเส้นหลังต่อไปทางขวา หัก
มุมลากเส้นหลังขึน้ ไปด้านบน แล้วโค้งไปทางซ้ายเป็ นเส้นบน
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ระยะที่สอง มีพฒ
ั นาการเกิดขึน้ คือ เส้นล่างหายไป กลายเป็ นส่วนต้นของเส้นหลัง
โดยเขียนทับไปกับปลายเส้นหน้าทีเ่ ขียนโค้งไปทางซ้าย
ระยะที่ส ามถึง ห้า สัณ ฐานอัก ษรตัง้ ตรงมากขึ้น แต่ จ านวนเส้น อัก ษรไม่ ม ีก าร
เปลี่ยนแปลง ทัง้ นี้ ในช่วงระยะที่ส่พี บการเขียนรูปพยัญชนะ จ ที่ได้รบั อิทธิพลจากอักษรไทย
ย่อซึง่ มีเส้นล่างเหมือนในระยะทีห่ นึ่งด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

อย.2/1917
นม.78/1974

พจ.2/2023

K 1006/2126
ศุภอักษร/2164
พระจอมเมือง2/2164

ต้นทางฝรังเศส/2228
่
บันทึก/2228

อย.8/2301

พยัญชนะ ฉ ในระยะทีห่ นึ่งถึงสาม รูปอักษรประกอบด้วย 7 ส่วน หัวอักษร เส้น
หน้า เส้นล่าง ขมวดหลัง เส้นหลัง เส้นบน และเส้นหาง เริม่ เขียนจากหัวอักษรเป็ นเส้นตรงสัน้ ๆ
หรือเส้นโค้งคว่ าเล็กจากซ้ายไปขวาแล้วลากเส้นหน้าต่อลงมา จากนัน้ ลากเส้นหลังไปทางขวา
ขมวดหลังไปต่อกับเส้นหลังขึ้นไปด้านบน แล้วหักมุมหรือโค้งต่อกับเส้นบนที่ ลากไปทางซ้าย
สุดท้ายลากเส้นหางเฉียงขึน้ ไปทางซ้าย อาจสัน้ ยาวต่างกันไป
ในระยะทีส่ ่ี ปรากฏพัฒนาการ คือ เส้นหางเริม่ หายไป แต่กย็ งั ปรากฏรูปทีม่ เี ส้นหาง
ร่วมด้วยไปจนสิน้ สมัยอยุธยา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

อย.2/1917

สท.12/2068

พระราชสาส์น/2159
ระฆัง เชิงท่า/2190

จดหมาย3/2237
อท.7/2271

ตาราช้าง/2291
อย.8/2301

พยัญชนะ ช เป็ นมีความเปลีย่ นแปลงในลักษณะเดียวกับ ข โดยในระยะแรก มี
ส่วนประกอบ คือ หัวอักษร เส้นบน เส้นทแยง เส้นหน้า เส้นล่าง และเส้นหาง รวมทัง้ สิน้ 6 ส่วน
วิธกี ารเขียนเหมือน ข เพียงแต่ลากเส้นหางต่อจากปลายเส้นลางทีต่ วัดขึน้ ไปหาเส้นทแยง โดย
ลากเฉียงขึน้ ไปทางขวา ในระยะแรกนี้เริม่ พบรูปทีเ่ ขียนไม่มเี ส้นบนแล้ว โดยมาเขียนหัวอักษร
ให้เป็ นเส้นโค้งคว่าขนาดใหญ่ ทีต่ อนต้นขมวดเป็ นเส้นโค้งหงายเล็กๆ
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ในระยะทีส่ อง เส้นต่างๆ ได้เปลีย่ นตาแหน่ง เนื่องจากสัณฐานอักษรเริม่ เอียงก่อนที่
จะเริม่ ปรับไปอยูใ่ นแกนตัง้ โดยเส้นทแยงกลายเป็ นเส้นหน้า เส้นหน้ากลายเป็ นเส้นล่าง และเส้น
ล่างกลายเป็ นเส้นหลัง
รูปอัก ษร ช เริม่ เห็นเค้าที่เ ปลี่ยนมาอยู่ในแนวตัง้ ในระยะที่สามเหมือ น ข แต่ ยงั
ค่อนข้างเอียงไปทางขวา แต่หลังจากนัน้ จะค่อยๆ ตัง้ ตรงมากขึน้ ในระยะสุดท้าย จนเส้นหน้าและ
เส้นหลังดูขนานกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

อย.2/1917
ชน.4/1976

สท.43/2057

พระราชสาส์น/2159
พระจอมเมือง1/2164

ต้นทางฝรังเศส/2228
่
บันทึก/2228

คาฉันท์/2290
อย.5/2298

พยัญชนะ ซ มีรปู อักษรและพัฒนาการเหมือนพยัญชนะ ช แต่มหี ยักตรงกลางทีห่ วั
อักษร การเปลี่ยนแปลงตาแหน่ งเส้นต่างๆ สอดคล้องกันไปกับ ช เว้นแต่ในระยะที่หนึ่งซึ่งพบ
ตัวอย่างเฉพาะรูปอักษรทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปบ้างแล้ว คือ หัวอักษรและเส้นบนเปลีย่ นเป็ นหัวอักษร
ขนาดใหญ่ท่มี หี ยักกลาง และตาแหน่ งเส้นต่างๆ ปรับไปเหมือน ช ในระยะที่ สอง ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

อย.77/1918

สท.12/2068

ศุภอักษร/2164
พระจอมเมือง1/2164

ต้นทางฝรังเศส/2228
่
อท.1/2271

คาฉันท์/2290
อย.8/2301

พยัญชนะ ฌ ไม่พบในข้อมูลที่ใช้ในการวิจยั แต่ปรากฏในบันทึกของลาลูแบร์
ประมาณ พ.ศ. 2230 จึงได้ยกมาประกอบเป็ นตัวอย่างแทน รูปอักษรไม่ต่างจากปั จจุบนั คือ
ประกอบด้วย 7 ส่วน ได้แก่ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นบน เส้นกลางแนวตัง้ ขมวดกลาง เส้นล่าง
และเส้นหลัง เริม่ เขียนจากหัวอักษรเป็ นวงกลม เขียนเส้นหน้าต่อขึน้ ไปด้านบนมีหยักที่ปลาย
เส้น จากนัน้ ลากเส้นบนไปทางขวาโค้งลงมาเป็ นเส้นกลาง ขมวดกลางไปเป็ นเส้นล่าง แล้วหัก
มุมลากเส้นหลังขึน้ ไปด้านบน ดังอย่างต่อไปนี้
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ระยะที่สี่

ลาลูแบร์/2230
พยัญชนะ ญ เป็ นรูปพยัญชนะทีเ่ ปลีย่ นแปลงจานวนส่วนประกอบรูปอักษรตลอด
สมัยอยุธยา โดยมี 7 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นบน เส้นกลางแนวตัง้ เส้นล่าง เส้นหลัง
และส่วนเชิง เริม่ เขียนจากหัวอักษรซึ่งอาจเป็ นโค้งหงายหรือจากขวาไปซ้าย หรือเป็ นวงกลม
เต็มวง ลากเส้นหน้าขึ้นไปด้านบนต่อกับเส้นบนที่ลากไปทางขวา โดยในระยะแรกพบบางรูป
เขียนหยักกลางเส้นด้วย จากนัน้ ลากเส้นกลางลงด้านบนโดยปลายเส้นโค้งไปทางซ้ายเล็กน้อย
จากนัน้ ลากเส้นล่างไปทางขวาแล้วลากเส้นหลังต่อขึน้ ไปด้านบน สุดท้ายจึงเขียนส่วนเชิงเป็ น
เส้นโค้งเริม่ จากทางขวาใต้เส้นล่างไปทางซ้าย
รูปอักษรอาจต่างกันไปตามลายมือในบางส่วน เช่น เส้นหน้าเริม่ มีหยักในระยะที่ส่ี
และเส้นส่วนเชิงในระยะที่สองมีการขมวดเป็ นวงที่ตอนต้น แต่ระยะที่สามเป็ นต้นไปจะขมวดที่
ปลาย และส่วนเชิงในระยะสุดท้ายจะมีขนาดเล็ก ทัง้ นี้ ส่วนเชิงในสมัยอยุธยามีทศิ ทางการเขียน
จากขวาไปซ้าย ตรงข้ามกับปั จจุบนั ทีเ่ ขียนจากซ้ายไปขวา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

อย.2/1917
อย.77/1918

สท.12/2068

ศุภอักษร/2164

จดหมาย3/2237
อท.1/2271

คาฉันท์/2290
อย.8/2301

พยัญชนะ ฎ พบใช้น้อยในสมัยอยุธยา พบครัง้ แรกในระยะทีส่ าม ประกอบด้วย 4
ส่ ว น คือ หัว อัก ษร เส้นบน เส้นหลัง และเส้นล่ าง เริม่ เขียนจากหัว อักษรขมวดเป็ น วงกลม
ลากเส้นบนต่อไปทางขวา ปลายเส้นเฉียงขึน้ เล็กน้อย จากนัน้ ลากเส้นหลังทับปลายเส้นบนที่
เฉียงขึน้ ยาวเลยเส้นบรรทัดลงด้านล่าง แล้วลากเส้นล่างไปทางซ้ายก่อนตวัดหางกลับมาทางขวา
เหนือเส้นล่าง
ระยะที่ส่ี มีพฒ
ั นาเกิดขึ้น คือ มีเส้นบนเพิม่ ทัง้ นี้เนื่องจากเส้นบนตัง้ ขึ้นกลายเป็ น
เส้นหน้ามีหยักที่ปลายเส้น จึงต้องเพิม่ เส้นหลังเข้ามาเชื่อมเส้นหน้ากับเส้นหลัง รูปอักษรที่อยู่
เหนือบรรทัดจึงเหมือน ภ ส่วนหางอักษรยังคงตวัดกลับไปทางขวาเช่นเดิม
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ระยะสุดท้าย เกิดขมวดทีป่ ลายเส้นล่างต่อกับหางทีล่ ากไปทางขวา แทนทีก่ ารตวัด
โค้งกลับไปธรรมดาแบบเดิม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

-

-

-

-

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

พระราชสาส์น/2159

จดหมาย4/2237
อย.7/2279

คาฉันท์/2290
อย.8/2301

พยัญชนะ ฏ พบในหลักฐานทีใ่ ช้อกั ษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาเพียงชิน้ เดียว คือ
คาฉันท์สรรเสริญพระพุทธเจ้าปราสาททอง พ.ศ. 2290 มีรปู เหมือน ฎ ในระยะสุดท้าย แต่เส้น
ล่างมีหยักกลาง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่ห้า

คาฉันท์/2290

พยัญชนะ ฐ พบใช้น้อยมากในสมัยอยุธยา พบครัง้ แรกในระยะที่สาม ในเอกสาร
เรื่องพระพุทธเยสู มีเพียงรูปอักษรส่วนบนเท่านัน้ ลักษณะคล้ายรูปพยัญชนะ จ รุ่นที่ยงั มีเส้น
ล่าง แต่เขียนขมวดทีป่ ลายเส้นหลังลากหางออกไปทางขวาเหมือน ฬ โดยไม่มเี ส้นบน
ระยะทีส่ ่ี ยังพบเฉพาะรูปอักษรส่วนบน แต่มพี ฒ
ั นาการ คือ เส้นล่างเริม่ หายไป และ
เปลีย่ นวิธ๊เขียนจากขมวดปลายเส้นหลัง กลายเป็ นเขียนเส้น 3 เส้น คือ เส้นกลางแนวนอน เส้น
บน และเส้นหางแทน
ระยะที่ห้า มีพฒ
ั นาการเกิดขึ้น คือ มีส่วนเชิงเพิม่ ขึ้น ลักษณะเหมือนส่ วนใต้เส้น
บรรทัดของ ฏ แต่ มขี มวดส่ วนต้นเป็ นวง ทัง้ นี้ยงั พบร่ว มกับรูปที่ไม่มสี ่ ว นเชิงด้ว ย ทัง้ นี้ ใน
เอกสารเรื่องพระพุทธเยสู ได้พบรูป ฐ ส่วนบนใช้ร่วมกับเชิง ฐ จนเหมือนรูป ฐ ที่มที งั ้ ส่วนบน
และส่วนล่าง แต่เมือ่ พิจารณาว่าในคาเดียวกันนัน้ สามารถใช้ ถ แทนรูป ฐ ส่วนบนได้ กับทัง้ เมื่อ
พิจารณาจากรูปอักษรในระยะที่ส่ซี ่งึ ยังไม่ปรากฏส่วนเชิงแล้ว จึงสันนิษฐานว่า ฐ ในเรื่องพระ
พุทธเยสู ประกอบด้วยรูปพยัญชนะ ฐ แบบทีม่ เี ฉพาะส่วนบน กับเชิง ฐ ขอมไทย

43

ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

-

-

-

-

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

พระพุทธเยสู

กัลปนา/2241
อท.1/2271

คาฉันท์/2290
ภาคโบฯ1/2298

พยัญชนะ ฑ ลักษณะเหมือนรูปพยัญชนะ ท มีหยักทีห่ วั อักษร พบน้อยเหมือนกับ
พยัญชนะวรรค ฏ ตัวอื่นๆ โดยพบครัง้ แรกในจารึกภาพจิตรกรรมฝาผนัง วัดเกาะแก้วสุทธาราม
พ.ศ. 2277 ซึง่ เป็ นปลายระยะทีส่ แ่ี ล้ว รูปอักษรในระยะนี้ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ หัวอักษร เส้น
หน้า เส้นกลางแนวตัง้ เส้นบน และเส้นหลัง เริม่ เขียนจากหัวอักษรขมวดเป็ นวงแล้วลากโค้งไป
ทางขวา มีหยักกลาง ลากเส้นหน้าต่อลงไปด้านล่าง ลากเส้นกลางทับขึน้ ไปเล็กน้อยแล้วเฉียงขึน้
ไปทางขวาต่อกับเส้นบนทีล่ ากไปทางขวา จากนัน้ จึงลากเส้นหลังลงด้านล่าง
ระยะที่ห้า รูปอักษรมีพฒ
ั นาการ คือ เส้นบนหายไป เนื่องจากแนวโน้ มการเขียน
รูปอักษรทีแ่ คบลงเรือ่ ยๆ แต่กย็ งั พบร่วมกับแบบทีม่ เี ส้นบน
ทัง้ นี้ มีข้อสังเกตว่าไม่เคยพบตัวอย่างรูปอักษร ฑ เลยตัง้ แต่มอี กั ษรไทยมา 20 จน
พบรูปอักษรไทยย่อในจารึกหลักที่ 115 พ.ศ. 2228 เป็ นครัง้ แรก ส่วนรูปอักษรขอมไทยก็เริม่ พบ
รูปตัวเต็มในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 2321 จึงอาจสันนิษฐานได้ว่า ฑ เป็ นรูปอักษรที่เพิง่ เกิดขึน้
ใหม่ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 นี้เอง ตัวอย่างรูปอักษร ฑ มีดงั นี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

-

-

-

-

-

-

20

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

จิตรกรรม/2277

อย.5/2298
ภาค ตวอ./2298

อิงอร สุพนั ธุ์วณิช , วิ วฒ
ั นาการอักษรและอักขรวิ ธีไทย, พิมพ์ครัง้ ที่ 2 (กรุงเทพฯ:
โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550, 184.
21
ก่องแก้ว วีระประจักษ์, “อักษรขอมของไทย,” ใน สายธารแห่งความคิ ด 2, วุฒชิ ยั มูลศิลป์ ,
บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: กองทุนเพื่อวิชาการวรุณยุพา สินทวงศ์ฯ, 2544), 333.
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พยัญชนะ ฒ พบเพียงครัง้ เดียวในจารึกภาควิชาโบราณคดี 1 พ.ศ. 2298
มีรูปคล้ายปั จจุบนั ประกอบด้วย 7 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นบน เส้นกลางแนวตัง้ เส้น
ล่าง เส้นหลัง และขมวดกลาง เริม่ เขียนจากหัวอักษรซึ่งขมวดเป็ นวง ลากเส้นหน้ าต่อขึ้นไป
ด้านบน ต่อด้วยเส้นบนที่ลากไปทางขวา มีหยักกลาง จากนัน้ ลากเส้นกลางลงด้านล่าง ขมวด
กลางไปต่อกับเส้นล่างทีล่ ากไปทางขวา แล้วลากเส้นหลังขึน้ ด้านบน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่ห้า

ภาคโบฯ1/2298
พยัญชนะ ณ เป็ นรูปอักษรทีไ่ ม่มพี ฒ
ั นาการตลอดสมัยอยุธยา ประกอบด้วย 7 ส่วน
คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นบน เส้นกลางแนวตัง้ เส้นล่าง เส้นหลัง และขมวดหลัง เริม่ เขียนจาก
หัวอักษรที่ขมวดเป็ นวง หรือเป็ นวงโค้งหงาย ลากเส้นหน้ าต่อขึน้ ไปด้านบน ต่อด้วยเส้นบนที่
ลากไปทางขวา จากนัน้ ลากเส้นกลางลงด้านล่าง ลากเส้นล่างไปทางขวา แล้วขมวดหลังต่อกั บ
เส้นหลังทีล่ ากขึน้ ด้านบน
ทัง้ นี้ มีข้อ สังเกตว่า มักมีการเขียนขมวดผิดเส้นในหลักฐานบางชิ้น โดยพบการ
ขมวดกลางแทนการขมวดหลังจนดูเหมือนรูปพยัญชนะ ฌ และบางครัง้ พบการขมวดทัง้ ที่เส้น
กลางและเส้นหลัง ซึ่งคงเป็ นเพราะลายมือหวัดที่ทาให้เขียนสลับกันได้ง่าย อนึ่ง หยั กที่ปลาย
เส้นหน้านัน้ เริม่ ปรากฏในระยะทีส่ ่ี ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

กพ.2/2053

ศุภอักษร/2164
พระจอมเมือง1/2164

บันทึก/2228
อท.7/2271

คาฉันท์/2290
อย.8/2301

-

พยัญชนะ ด ระยะทีห่ นึ่ง ประกอบด้วย 6 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นกลางแนวตัง้ เส้น
ล่าง เส้นหน้า เส้นบน และเส้นหลัง เริม่ เขียนจากหัวอักษรทีเ่ ป็ นเส้นตรงสัน้ ๆ หรือเส้นโค้งจาก
ซ้ายไปขวา ต่อกับเส้นกลางทีล่ ากลงด้านล่าง จากนัน้ ลากเส้นล่างไปทางซ้ายสัน้ ๆ แล้วลากเส้น
หน้าขึน้ ไปด้านบน โค้งลากเส้นบนไปทางขวา แล้วโค้งลากลงด้านล่างเป็ นเส้นหลัง ทัง้ นี้ พบ
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รูปอักษรทีไ่ ม่มหี วั อักษร โดยเขียนเส้นกลางลากลงด้านล่าง แล้วลากเส้นโค้งโดยรอบแทนเส้น
หน้า เส้นบน และเส้นหลัง
ในช่วงปลายระยะทีห่ นึ่ง เส้นล่างเริม่ หายไป โดยเขียนเส้นกลางกับเส้นหน้าต่อกัน
เป็ นมุมแหลมหรือโค้งแคบๆ หลังจากนัน้ ไม่พบพัฒนาการอีก แต่รูปอักษรอาจต่างกันไปตาม
ลักษณะลายมือทีน่ ิยมในแต่ละช่วงเวลา โดยเฉพาะรอยต่อระหว่างเส้นกลางกับเส้นหน้าทีจ่ ะแคบ
ลงเรือ่ ยๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

อย.2/1917
นม.78/1974
ชน.4/1976

สท.12/2068

ศุภอักษร/2164
ระฆัง เชิงท่า/2190

จดหมาย3/2237

คาฉันท์/2290
อย.8/2301

พยัญชนะ ต มีพฒ
ั นาการอย่างเดียวกับรูปพยัญชนะ ด ทีม่ ลี กั ษณะอย่างเดียวกัน
แต่รปู พยัญชนะ ต มีหยักกลางทีเ่ ส้นบน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

อย.2/1917
ชน.6/1956
นม.78/1974

สท.12/2068

ศุภอักษร/2164
ระฆัง เชิงท่า/2190

จดหมาย3/2237
ต้นทางฝรังเศส/2228
่
จดหมาย4/2237

อย.5/2298

พยัญชนะ ถ เป็ นรูปอักษรทีไ่ ม่มพี ฒ
ั นาการตลอดสมัยอยุธยา ประกอบด้วย 4 ส่วน
คือ หัว อัก ษร เส้น หน้ า เส้น บน และเส้น หลัง เริ่ม จากเขีย นหัว อัก ษรเป็ น เส้น โค้ง หงายใน
ระยะแรกหรือขมวดเป็ นวงในระยะหลัง จากนัน้ ลากเส้นหน้ าต่อขึ้นไปด้านบน ลากเส้นบนไป
ทางขวา แล้วลากเส้นหลังลงด้านล่าง
อนึ่ ง หยัก ที่เ ส้น หน้ า นั ้น เริ่ม พบตัง้ แต่ ใ นระยะแรก แต่ พ บไม่ ส ม่ า เสมอ ต่ อ มา
รูปอักษรทีพ่ บในระยะทีส่ องถึงห้าต่างมีหยักทีเ่ ส้นหน้าโดยตลอด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

อย.2/1917

สท.12/2068

ศุภอักษร/2164
พระจอมเมือง1/2164

พงศาวดาร/2223
พล.4/2225
อท.7/2271

อย.4/2298

พยัญชนะ ท ระยะทีห่ นึ่งและสอง ประกอบด้วย 6 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้น
ล่าง เส้นกลางแนวตัง้ เส้นบน และเส้นหลัง เริม่ เขียนจากหัวอักษรทีเ่ ป็ นเส้นโค้งคว่าจากซ้ายไป
ขวา ลากเส้นหน้าต่อลงมาด้านล่าง ลากเส้นล่างไปทางขวาเล็กน้อย จากนัน้ ลากเส้นกลางขึน้
ด้านบน ลากเส้นบนต่อไปทางขวา แล้วจึงลากเส้นหลังลงมาด้านล่าง
ระยะทีส่ าม เกิดพัฒนาการขึน้ คือ เส้นล่างเริม่ หายไป เนื่องจากสัณฐานอักษรทีแ่ คบ
ลง โดยเส้นหน้ากับเส้นกลางจะเขียนต่อกันโดยลากเส้นกลางทับเส้นหน้าขึน้ ไปเล็กน้อย หรือ
อาจเขียนเป็ นโค้งแคบๆ ก็ได้ ส่วนเส้นบนเขียนเป็ นโค้งแคบลง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง ระยะที่สอง

อย.2/1917

สท.12/2068

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

ศุภอักษร/2164
ระฆัง เชิงท่า/2190

บุษบก/2225
จดหมาย4/2237

อย.4/2298
อย.8/2301

พยัญชนะ ธ ระยะทีห่ นึ่ง ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นทแยงทางขวาลง
มาทางซ้าย เส้นล่าง และเส้นทแยงทางขวาขึน้ ไปทางซ้าย เริม่ เขียนจากหัวอักษรเป็ นเส้นโค้ง
คว่าจากซ้ายไปขวา อาจมีหยักกลางหรือไม่มกี ไ็ ด้ จากนัน้ ลากเส้นทแยงลงไปทางซ้าย ลากเส้น
ล่างต่อกลับไปทางขวา อาจมีหยักหรือไม่มกี ไ็ ด้ แล้วลากเส้นทแยงขึน้ ไปทางซ้าย หางอักษรอาจ
งอเข้าด้านในล้อกับหัวอักษร หรือลากโค้งเลยหัวอักษรขึน้ ไปก็ได้
ระยะทีส่ อง เฉพาะแบบทีห่ วั อักษรมีหยักกลาง และหางอักษรโค้งยาวขึน้ ไป
ระยะทีส่ าม เกิดพัฒนาการขึน้ 2 ประการ ประการแรก หัวอักษรเริม่ หายไป และ
ประการทีส่ อง หางอักษรทีเ่ ดิมลากโค้งขึน้ ไปด้านบนเริม่ เปลีย่ นมาหักไปทางขวาเกิดเป็ นเส้นบน
เพิม่ เข้ามา ส่วนเส้นทแยงทีต่ ่อจากหัวอักษรลงไปทางซ้ายเปลีย่ นตาแหน่งเป็ นเส้นหน้า
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ระยะทีส่ ่ี เกิดพัฒนาอีกครัง้ เนื่องจากรูปอักษรตัง้ ตรงขึน้ เส้นทแยงเส้นทีส่ องซึง่ ลาก
จากทางขวาขึน้ ไปทางซ้ายจึงกลายเป็ นเส้นหลัง และเกิดเส้นอักษรเพิม่ มา 1 เส้น คือ เส้นกลาง
แนวนอน เชื่อมระหว่างเส้นหลังกับเส้นบน
ระยะทีห่ ้า รูปอักษรค่อนข้างคงที่ โดยประกอบด้วย 5 ส่วน คือ เส้นหน้า เส้นล่าง
เส้ น หลัง เส้ น กลางแนวนอน และเส้ น บน ซึ่ง เป็ น รู ป ที่ส ืบ เนื่ อ งลงมาจนปั จ จุ บ ัน อย่ า งไม่
เปลีย่ นแปลง อนึ่ง ยังพบรูปอักษรแบบทีเ่ ขียนหัวอักษรร่วมอยูด่ ว้ ยบ้าง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

อย.2/1917
อย.77/1918
ชน.4/1976

สท.12/2068

ระฆัง เชิงท่า/2190
จ.46/2192

บุษบก/2225
ต้นทางฝรังเศส/2228
่
จดหมาย4/2237
ระฆัง วัดใหญ่/2270
อย.7/2279
อย.7/2279

คาฉันท์/2290
อย.8/2301

พยัญชนะ น เป็ นรูปพยัญชนะที่ไม่มพี ฒ
ั นาการตลอดสมัยอยุธยา ประกอบด้วย 5
ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นล่าง เส้นหลัง และขมวดหลัง เริม่ จากเขียนหัวอักษรเส้นโค้งคว่า
หรือ ขมวดเป็ นวงจากซ้ายไปขวา ลากเส้นหน้ าต่ อ ลงมาด้านล่ าง จากนัน้ ลากเส้นล่ างต่ อ ไป
ทางขวา ขมวดหลังแล้วลากเส้นหลังขึน้ ไปด้านบน ทัง้ นี้ อาจเขียนต่างไปจากนี้บา้ ง เช่น เขียน
ไม่มหี วั อักษร หรือเขียนขมวดเส้นหน้าด้วย ซึง่ เป็ นลักษณะเฉพาะทีพ่ บในบางลายมือ
ตัวอย่างรูปอักษร น มีดงั ต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

อย.2/1917
นม.78/1974

กพ.2/2053
สท.12/2068

ศุภอักษร/2164
พระจอมเมือง2/2164

สท.35/2232
จดหมาย4/2237

ตาราช้าง/2291
ภาคโบฯ2/2298
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พยัญชนะ บ เป็ นรูปพยัญชนะที่ไม่มพี ฒ
ั นาการตลอดสมัยอยุธยา ประกอบด้วย 4
ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นล่าง และเส้นหลัง เริม่ จากเขียนหัวอักษรเป็ นเส้นสัน้ ๆ โค้งคว่า
หรือขมวดเป็ นวงจากซ้ายไปขวา ต่อ ด้วยเส้นหน้ าลากลงด้านล่าง จากนัน้ ลากเส้นล่างต่อไป
ทางขวา แล้วลากเส้นหลังขึน้ ไปด้านบน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

อย.2/1917
ชน.6/1956

กพ.2/2053

สท.12/2068
ศุภอักษร/2164

พงศาวดาร/2223
จดหมาย3/2237

ภาค ตวอ./2298

พยัญชนะ ป ระยะที่หนึ่งนี้มพี ฒ
ั นาการเกิดขึน้ แล้ว กล่าวคือ ในช่วงแรกรูปอักษร
ประกอบด้วย 6 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นล่าง และเส้นหลัง เหมือนรูปพยัญชนะ บ กับ
เส้นหาง 2 เส้น แต่ในช่วงครึง่ หลังของศตวรรษที่ 20 เส้นหางเริม่ หายไป 1 เส้น ซึง่ จะคงลักษณะ
นี้ในระยะทีส่ องด้วย
ระยะทีส่ าม เกิดพัฒนาการอีกครัง้ หนึ่ง คือ เส้นหางหายไป โดยรวมเข้ากับเส้นหลัง
เป็ นเส้นเดียวกัน ทีร่ อยต่อเขียนให้เส้นหลังโค้งไปทางซ้าย หักมุมกลับมาทางขวา แล้วโค้งขึน้ ไป
เป็ นส่วนทีเ่ ป็ นเส้นหางเดิม ทัง้ นี้ เริม่ พบแบบทีเ่ ขียนหางโดยไม่หกั มุมด้วย
ระยะที่ส่แี ละห้าไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงจานวนเส้น อักษร แต่การเขียนเส้นหลังอาจ
ต่างกันไปบ้าง โดยแนวโน้มการเขียนจะหักมุมน้อยลงจนเปลี่ยนเป็ นการลากหางยาวขึน้ ไปก่อน
หักมุมทีป่ ลายเพียงเล็กน้อย และลากยาวโดยไม่หกั มุมในทีส่ ุด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

อย.2/1917
นม.78/1974

กพ.2/2053

จ.49/2159
พระราชสาส์น/2159
ศุภอักษร/2164

ต้นทางฝรังเศส/2228
่
จดหมาย3/2237

คาฉันท์/2290
อย.5/2298
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พยัญชนะ ผ เป็ นรูปพยัญชนะทีไ่ ม่มพี ฒ
ั นาการตลอดสมัยอยุธยา ประกอบด้วย 4
ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นล่าง และเส้นหลัง เริม่ จากเขียนหัวอักษรเป็ นเส้นโค้งคว่าหรือ
ขมวดเป็ นวงจากขวาไปซ้าย ลากเส้นหน้าลงด้านล่าง จากนัน้ ลากเส้นล่างมีหยักต่อไปทางขวา
แล้วลากเส้นหลังขึน้ ไปด้านบน
อนึ่ง รูปอักษร ผ ที่มหี ยักกลางเส้นหน้ าปรากฏเฉพาะในช่วงระยะที่หนึ่งเท่านัน้
ส่วนหยักที่เส้นล่างนัน้ ในช่วงระยะทีห่ นึ่งและสองจะอยู่ตรงกลาง ส่วนระยะทีส่ ามจนสิน้ สุดสมัย
อยุธยาจะเขียนหยักค่อนมาทางเส้นหน้า โดยจะเขียนเส้นล่างทับเส้นหน้าขึน้ ไปเล็กน้อยก่อน
หยักเป็ นโค้งคว่าไปทางขวา แล้วจึงโค้งเชื่อมต่อกับเส้นหลัง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

อย.2/1917

สท.12/2068

พระจอมเมือง
2/2164

พงศาวดาร/2223
จดหมาย4/2237

ตาราช้าง/2291
อย.8/2301

พยัญชนะ ฝ ระยะทีห่ นึ่ง ประกอบด้วย 6 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นล่าง และ
เส้นหลัง เหมือนรูปพยัญชนะ ผ กับเส้นหาง 2 เส้น ทีห่ วั อักษร และเส้นหลัง
ระยะทีส่ อง เกิดพัฒนาการ คือ เส้นหางหายไป 1 เส้น เหลือเพียงเส้นหางทีเ่ ส้นหลัง
ทัง้ นี้ สันนิษ ฐานว่าพัฒนาการนี้อ าจเกิดขึ้นพร้อมกับรูปพยัญ ชนะ ป ตัง้ แต่ค รึ่งหลังของพุทธ
ศตวรรษที่ 20 ก็ได้ แต่ไม่มหี ลักฐานรูปอักษร ฝ ในช่วงดังกล่าวอย่างเพียงพอ
ระยะที่ส่ี เกิดพัฒนาการอีกครัง้ หนึ่ง คือ เส้นหางหายไป โดยรวมเข้ากับเส้นหลัง
เป็ นเส้นเดียวกัน ทีร่ อยต่อเขียนให้เส้นหลังโค้งไปทางซ้าย หักมุมกลับมาทางขวา แล้วลากเส้น
ยาวขึน้ ไปเป็ นส่วนที่เป็ นเส้นหางเดิม ทัง้ นี้ สันนิษฐานว่าพัฒนาการนี้อาจเกิดขึน้ พร้อมกับรูป
พยัญชนะ ป ตัง้ แต่ช่วงระยะทีส่ าม แต่ไม่มหี ลักฐานรูปอักษร ฝ ในช่วงดังกล่าวอย่างเพียงพอ
ระยะที่ห้าไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงจานวนเส้นอักษร แต่การเขียนเส้นหลังอาจต่างกัน
ไปบ้าง โดยแนวโน้มการเขียนตรงทีเ่ ป็ นจุดเชื่อมของเส้นหลังกับเส้นหางเดิมจะหักมุมน้อยลงจน
เปลีย่ นเป็ นการลากหางยาวขึน้ ไปก่อนหักมุมที่ปลายเพียงเล็กน้อย และกลายเป็ นลากยาวโดย
ไม่หกั มุมในทีส่ ุด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

นม.78/1974

สท.12/2068

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

พระจอมเมือง1/2164 ต้นทางฝรังเศส/2228
่
เรื่องท้ายกัลปนา/2241

ระยะที่ห้า

คาฉันท์/2290
ตาราช้าง/2291
ภาคโบฯ2/2298

พยัญชนะ พ ระยะทีห่ นึ่ง ประกอบด้วย 9 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นล่างซ้าย
เส้นล่างเส้นทีห่ นึ่ง เส้นกลางแนวตัง้ เส้นทีห่ นึ่ง เส้นบน เส้นกลางแนวตัง้ เส้นทีส่ อง เส้นล่างเส้นที่
สอง และเส้นหลัง เริม่ เขียนจากหัวอักษรเป็ นเส้นหรือโค้งสัน้ ๆ จากซ้ายไปขวา ต่อด้วยเส้นหน้า
ลากลงด้า นล่ าง ลากเส้นล่ างเส้นที่ห นึ่งไปทางขวา แล้ว ลากเส้นกลางเส้นที่หนึ่ง ขึ้นด้านบน
ลากเส้นบนไปทางขวา จากนัน้ ลากเส้นกลางเส้นทีส่ องลงด้านล่าง ต่อด้วยเส้นล่างเส้นทีส่ องลาก
ไปทางขวา แล้วลากเส้นหลังขึน้ ด้านบน รูปอักษรนี้ปรากฏถึงในระยะทีส่ าม
ระยะทีส่ าม เกิดพัฒนาการ คือ เส้นล่างทัง้ 2 เส้น และเส้นบนเริม่ หายไป กลายเป็ น
เส้นหน้าทีล่ ากทับกับเส้นกลางเส้นทีห่ นึ่ง และเส้นกลางเส้นทีส่ องลากทับเส้นหลัง ส่วนเส้นกลาง
ทัง้ 2 เส้น อาจเขียนต่อกันเป็ นมุมหรือโค้งแคบๆ ก็ได้
ระยะที่ส่ี ยังปรากฏรูปอักษรทัง้ แบบเก่าและใหม่ร่วมกันอยู่ อนึ่ง ปรากฏรูปอักษรที่
สันนิษฐานว่าเกิดจากการผสมระหว่างรูปอักษรแบบธรรมดากับอักษรไทยย่อ เช่น ในบันทึกโกษา
ปาน พ.ศ. 2228 ซึง่ เป็ นรูปอักษรทีเ่ กิดพัฒนาการในระยะทีส่ น่ี ้ีแล้ว คือ เหลือเพียง 5 ส่วน ได้แก่ หัว
อักษร เส้นหน้า เส้นกลาง 2 เส้น และเส้นหลัง แต่มเี ส้นล่างในตาแหน่งของเส้นล่างเส้นทีห่ นึ่งเดิมเพิม่
เข้ามาด้วย
ระยะทีห่ า้ รูปอักษรแทบทัง้ หมดเป็ นแบบทีไ่ ม่มเี ส้นล่างและเส้นบน ดังตัวอย่างรูปอักษร
ต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

อย.2/1917

พจ.2/2023
กพ.2/2053

ศุภอักษร/2164
พระจอมเมือง1/2164

ต้นทางฝรังเศส/2228
่
บันทึก/2228
บันทึก/2228

คาฉันท์/2290
อย.5/2298
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พยัญชนะ ฟ ระยะทีห่ นึ่ง ประกอบด้วย 11 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นล่าง
ซ้าย เส้นล่างเส้นทีห่ นึ่ง เส้นกลางแนวตัง้ เส้นทีห่ นึ่ง เส้นบน เส้นกลางแนวตัง้ เส้นทีส่ อง เส้นล่าง
เส้นทีส่ อง และเส้นหลัง เหมือนรูปพยัญชนะ พ กับเส้นหางอีก 2 เส้น เหนือหัวอักษรและปลาย
เส้นหลัง
ระยะทีส่ อง เกิดพัฒนาการ คือ เส้นหางหายไป 1 เส้น เหลือเพียงเส้นหางทีเ่ ส้นหลัง
ทัง้ นี้ สันนิษ ฐานว่าพัฒนาการนี้อ าจเกิดขึ้นพร้อมกับรูปพยัญ ชนะ ป ตัง้ แต่ค รึ่งหลังของพุทธ
ศตวรรษที่ 20 ก็ได้ แต่ไม่มหี ลักฐานรูปอักษร ฟ ในช่วงดังกล่าวอย่างเพียงพอ
ระยะทีส่ ่ี เกิดพัฒนาการอีกครัง้ หนึ่ง คือ เปลีย่ นมากเขียนเส้นหางเชื่อมกับเส้นหลัง
ทีร่ อยต่อเขียนให้เส้นหลังโค้งไปทางซ้าย หักมุมกลับมาทางขวา แล้วลากเส้นยาวขึน้ ไปเป็ นส่วน
ทีเ่ ป็ นเส้นหางเดิม ทัง้ นี้ สันนิษฐานว่าพัฒนาการนี้อาจเกิดขึน้ พร้อมกับรูปพยัญชนะ ป ตัง้ แต่
ช่วงระยะทีส่ าม แต่ไม่มหี ลักฐานรูปอักษร ฟ ในช่วงดังกล่าวอย่างเพียงพอ
นอกจากนี้ ยัง พบรูป อัก ษร ฟ ที่เ ส้น บนกับ เส้น ล่ า งทัง้ 2 เส้น หายไป ถือ เป็ น
พัฒนาการตามทีม่ หี ลักฐานปรากฏอีกอย่างหนึ่ง ทัง้ นี้ สันนิษฐานว่าพัฒนาการนี้อาจเกิดตัง้ แต่
ระยะที่สาม ล้อไปกับพัฒนาการของรูปอักษร พ แต่ไม่มหี ลักฐานรูปอักษร ฟ ในช่วงดังกล่าว
อย่างเพียงพอ
ระยะที่หา้ ไม่มพี ฒ
ั นาการเพิม่ แต่ แต่หางทีเ่ คยหักมุมอย่างชัดเจนจะเหลือเพียงหัก
มุมที่ปลายหางสัน้ ๆ ทัง้ นี้ ยังได้ปรากฏรูปอักษรที่เขียนเส้นหางแยกจากเส้นหลังบ้าง เช่นใน
จารึกภาควิชาภาษาตะวันออก พ.ศ. 2298 ซึง่ อาจเป็ นอิทธิพลของรูปอักษรไทยย่อทีเ่ ขียนเส้น
หางแยกในลักษณะดังกล่าว หรือเป็ นลักษณะเฉพาะของลายมือก็ได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง ระยะที่สอง

อย.2/1917

สท.12/2068

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

พระราชสาส์น/2159

ต้นทางฝรังเศส/2228
่
บันทึก/2228
จดหมาย4/2237

คาฉันท์/2290
ตาราช้าง/2291
ภาค ตวอ./2298

พยัญชนะ ภ เป็ นรูปพยัญชนะทีไ่ ม่มพี ฒ
ั นาการตลอดสมัยอยุธยา ประกอบด้วย 4
ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นบน และเส้นหลัง เริม่ จากเขียนหัวอักษรเป็ นเส้นโค้งหงายหรือ
ขมวดเป็ นวงหรือเกือบเป็ นวงจากซ้ายไปขวา ลากเส้นหน้าขึน้ ด้านบน ปลายเส้นโค้งหรือหักมุม
ออกทางซ้ายเล็กน้อย จากนัน้ ลากเส้นบนต่อออกไปทางขวา แล้วลากเส้นหลังลงด้านล่าง

52

ทัง้ นี้ หัวอักษรที่ในระยะแรกเป็ นเส้นโค้งหงายยื่นออกไปจากโครงสร้างหลักของ
รูปอักษรค่อนข้างมาก ทาให้ในระยะต่อมาที่หวั อักษรเริม่ ขมวดเข้าจึงมักไม่เขียนเป็ นวงติดกับ
เส้นหน้า แต่จะเขียนเป็ นเส้นโค้งหงายมีขมวดเป็ นวงทีต่ อนต้น โดยการเขียนหัวอักษรเช่นนี้พบ
ต่อเนื่องไปจนถึงระยะทีห่ า้ ด้วย ส่วนหัวอักษรทีเ่ ขียนเป็ นวงติดกับเส้นหน้าเหมือนในปั จจุบนั เริม่
พบในระยะที่สาม อนึ่ง รอยต่อระหว่างเส้นหน้ากับเส้นบนในระยะแรกค่อนข้างจะเป็ นเส้นโค้ง
ต่อมาในระยะทีส่ องจึงเริม่ ปรากฏรอยต่อทีเ่ ป็ นมุมแหลม และค่อยๆ กลายเป็ นหยักหน้าอย่างใน
ปั จจุบนั ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

อย.2/1917

พจ.2/2023
สท.43/2057

พระราชสาส์น/2159
ศุภอักษร/2164

ต้นทางฝรังเศส/2228
่
บันทึก/2228

คาฉันท์/2290
อย.4/2298

พยัญชนะ ม ระยะทีห่ นึ่ง รูปอักษรประกอบด้วย 4 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้น
ล่าง และเส้นหลัง เริม่ เขียนจากหัวอักษรเป็ นเส้นหรือโค้งคว่าสัน้ ๆ ลากจากซ้ายไปขวา ลากเส้น
หน้าลงมาด้านล่าง ต่อด้วยเส้นล่างทีล่ ากไปทางขวา มีหยักกลาง แล้วลากเส้นหลังขึน้ ไปด้านบน
รูปอักษรลักษณะนี้คอื รูปทีร่ บั มาจากอักษรไทยสุโขทัย
ระยะทีส่ อง เกิดพัฒนาการขึน้ คือ มีขมวดหน้าเพิม่ ขึน้ มา ซึง่ เห็นแนวโน้มได้จาก
รูปอักษรในระยะทีห่ นึ่งทีเ่ ขียนปลายเส้นหน้าโค้งไปทางซ้ายก่อนลากเส้นล่างกลับมา เมื่อรอยต่อ
เขียนให้งา่ ยเข้าจึงกลายเป็ นขมวดหน้า รูปอักษรทีม่ ขี มวดหน้าเช่นนี้ได้ใช้สบื เนื่องไปตลอดสมัย
อยุธยา และใช้ต่อมาจนปั จจุบนั เพียงแต่อาจเขียนต่างกันไปตามลายมือบ้าง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

อย.2/1917
อย.77/1918

พจ.2/2023
กพ.2/2053

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

K 1006/2126
ระฆัง จันทรเกษม/2220
พระราชสาส์น/2159
จดหมาย3/2237

ระยะที่ห้า

คาฉันท์/2290
อย.5/2298
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พยัญชนะ ย เป็ นรูปพยัญชนะทีไ่ ม่มพี ฒ
ั นาการตลอดสมัยอยุธยา ประกอบด้วย 4
ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นล่าง และเส้นหลัง เริม่ จากเขียนหัวอักษรเป็ นเส้นโค้งคว่าหรือ
ขมวดเป็ นวงจากขวาไปซ้าย ลากเส้นหน้าต่อลงมาด้านล่าง มีหยักทีเ่ ส้นหน้า เส้นล่างลากต่อไป
ทางขวา แล้วลากเส้นหลังต่อขึน้ ไปด้านบน
ทัง้ นี้ หยักทีเ่ ส้นหน้าระยะแรกมักเป็ นเส้นโค้งหรือหักมุม ต่อมาในระยะทีส่ ามได้เริม่
เขียนหยักให้เป็ นเส้นทับกันยืน่ เข้าไปในตัวอักษรอย่างในปั จจุบนั ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

อย.2/1917
ชน.6/1956

กพ.2/2053
สท.12/2068

พระราชสาส์น/2159
พระจอมเมือง1/2164

ระฆัง เชิงท่า/2190
จดหมาย2/2231

คาฉันท์/2290
อย.4/2298

พยัญชนะ ร ระยะทีห่ นึ่งและสอง ส่วนใหญ่จะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ หัวอักษร
เส้นล่ าง เส้น หลัง และเส้นบน เริม่ เขียนจากหัว อัก ษรเป็ นเส้นแนวตัง้ สัน้ ๆ ลากเส้นล่ างไป
ทางขวา ลากเส้นหลังขึน้ ไปโดยโค้งหรือเบีย่ งไปทางซ้ายเล็กน้อย จากนัน้ หักมุมแล้วลากเส้นบน
ต่อออกไปทางขวา ทัง้ นี้ อาจเขียนส่วนประกอบลดลงไปบ้าง เช่น หัวอักษร และเส้นล่าง
ตามแต่ละลายมือ
จากนัน้ ในระยะที่สามเกิดพัฒนาขึน้ คือ เส้นล่างหายไป หัวอักษรเริม่ ขมวดเป็ นวง
และเริม่ มีเส้นกลางแนวนอนเพิม่ เข้ามาเชื่อมระหว่างเส้นหลังทีต่ งั ้ ตรงขึน้ กับเส้นบน และคงรูป
เช่นนี้ไปตลอดสมัยอยุธยา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

อย.2/1917
อย.77/1918
ชน.4/1976

พจ.2/2023
สท.12/2068

ศุภอักษร/2164
พระจอมเมือง
1/2164

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

ระฆัง จันทรเกษม/2220 คาฉันท์/2290
จดหมาย3/2237
ภาค ตวอ./2298
อท.7/2271
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พยัญชนะ ล เป็ นรูปพยัญชนะทีไ่ ม่มพี ฒ
ั นาการตลอดสมัยอยุธยา ประกอบด้วย 4
ส่วน คือ หัวอักษร เส้นล่าง เส้นหลัง และเส้นบน เริม่ เขียนจากหัวอักษรเป็ นเส้นหรือโค้งสัน้ ๆ
หรือขมวดเป็ นวงจากขวาไปซ้าย จากนัน้ ลากเส้นล่างโค้งกลับไปทางขวา หักมุมแล้วลากเส้น
หลังขึน้ ไปด้านบน แล้วโค้งไปทางซ้ายลากเส้นบนต่อออกไป ทัง้ นี้ พบการเล่นหางให้เฉียงขึน้
หรือตวัดกลับเล็กน้อยตัง้ แต่ระยะทีห่ นึ่งถึงระยะทีส่ าม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

อย.2/1917
ชน.6/1956

กพ.2/2053
สท.43/2057

ศุภอักษร/2164
พระจอมเมือง1/2164

บุษบก/2225
จดหมาย3/2237

ตาราช้าง/2291
อย.5/2298

พยัญชนะ ว ระยะทีห่ นึ่ง ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นล่าง เส้นหลัง และ
เส้นบน เริม่ เขียนจากหัวอักษรเป็ นเส้นหรือโค้งคว่า หรือเป็ นเส้นเฉียงลงจากขวาไปซ้าย จากนัน้
ลากเส้น ล่ า งต่ อ ไปทางขวา โค้ง หรือ หักมุม ลากเส้น หลัง ขึ้น ไปด้า นบน แล้ว โค้ง ไปทางซ้า ย
ลากเส้นบนต่อออกไป อาจเล่นหางให้เฉียงขึน้ เล็กน้อยก็ได้
ระยะทีส่ อง เกิดพัฒนาการ คือ เส้นล่างหายไป กลายเป็ นส่วนหนึ่งของหัวอักษร ทา
ให้หวั อักษรเขียนเป็ นเส้นโค้งหงายขนาดใหญ่ และต่อมาในระยะทีส่ ามได้เริม่ ขมวดเป็ นวงขนาด
เล็กเหมือนในปั จจุบนั ส่วนหางอักษรเริม่ ไม่นิยมเขียนตัง้ แต่ระยะทีส่ าม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

อย.2/1917
ชน.6/1956

พจ.2/2023
สท.12/2068

ศุภอักษร/2164
พระจอมเมือง1/2164

บันทึก/2228
อท.7/2271

ตาราช้าง/2291
อย.5/2298

พยัญชนะ ศ มีรูป เหมือนรูปพยัญชนะ ค แต่มเี ส้นตัดเพิม่ มาอีกเส้นหนึ่ง จึงมี
พัฒนาการอย่างเดียวกับ ค คือ เส้นล่างหายไปในระยะทีห่ นึ่ง ส่วนเส้นตัดนัน้ พบทัง้ ทีล่ ากตัดเส้น
หลังออกไปทางขวา และตัดเส้นบนตอนปลายเฉียงขึน้ ไปทางขวา
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ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

อย.2/1917
ชน.6/1956

กพ.2/2053
สท.43/2057

ศุภอักษร/2164

ต้นทางฝรังเศส/2228
่
จดหมาย3/2237

คาฉันท์/2290
อย.8/2301

พยัญชนะ ษ เป็ นรูปพยัญชนะที่ไม่มพี ฒ
ั นาการตลอดสมัยอยุธยา ประกอบด้วย 5
ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นล่าง และเส้นหลัง เหมือนรูปพยัญชนะ บ แต่มเี ส้นตัดเพิม่ อีก
เส้นหนึ่ง ลากตัดเส้นหลังออกไปทางขวา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง ระยะที่สอง

ชน.4/1976

กพ.2/2053

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

พระราชสาส์น/2159
พระจอมเมือง1/2164

ต้นทางฝรังเศส/2228
่
อท.7/2271

ตาราช้าง/2291
อย.5/2298

พยัญชนะ ส เป็ นรูปพยัญชนะทีไ่ ม่มพี ฒ
ั นาการตลอดสมัยอยุธยา ประกอบด้วย 5
ส่วน คือ หัวอักษร เส้นล่าง เส้นหลัง และเส้นบน เหมือนรูปพยัญชนะ ล แต่มเี ส้นตัดเพิม่ อีกเส้น
หนึ่ง เริม่ เขียนจากหัวอักษรเป็ นเส้นหรือโค้งสัน้ ๆ หรือขมวดเป็ นวงจากขวาไปซ้าย จากนัน้
ลากเส้นล่างโค้งกลับไปทางขวา หักมุมแล้วลากเส้นหลังขึน้ ไปด้านบน โค้งไปทางซ้ายลากเส้น
บนต่อออกไป แล้วลากเส้นตัดเส้นหลังหรือเส้นบนออกไป ทัง้ นี้ พบการเล่นหางเส้นบนให้เฉียง
ขึน้ หรือตวัดกลับเล็กน้อยตัง้ แต่ระยะทีห่ นึ่งถึงระยะทีส่ าม อาจเล่นหางให้เฉียงขึน้ หรือตวัดกลับ
เล็กน้อยก็ได้
อนึ่ง ตาแหน่ งของเส้นตัดในระยะแรกจะลากตัดเส้นหลังออกไปทางขวา หรือเฉียง
ขึน้ ไปเล็กน้อยบริเวณรอยต่อเส้นหลังกับเส้นบน จากนัน้ ในระยะทีส่ เ่ี ป็ นต้นมาจะเริม่ พบเส้นตัดที่
ลากตัดเส้นบนเฉียงขึน้ ไปทางขวาเป็ นส่วนมาก ซึ่งตาแหน่ งเส้นตัดนี้คอื ตาแหน่ งที่สบื เนื่องลง
มาถึงปั จจุบนั
รูปพยัญชนะ ส มีดงั ตัวอย่างต่อไปนี้
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ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

อย.2/1917
ชน.4/1976

กพ.2/2053
สท.43/2057

K 1006/2126
ศุภอักษร/2164

ระฆังจันทรเกษม/2220
อท.7/2271

คาฉันท์/2290
อย.8/2301

พยัญชนะ ห ระยะทีห่ นึ่ง รูปอักษรประกอบด้วย 7 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้น
ล่าง เส้นกลางแนวตัง้ ขมวดเส้นกลางด้านบน เส้นบน และเส้นหลัง เริม่ เขียนจากหัวอักษรเส้น
โค้งคว่ าเล็กๆ จากซ้ายไปขวา ลากเส้นหน้ าต่อลงมาด้านล่าง ต่อด้วยเส้นล่างลากไปทางขวา
จากนัน้ ลากเส้นกลางขึน้ ไปด้านบน ขมวดที่ปลายเส้นกลางต่อไปยังเส้นบนสัน้ ๆ ปลายโค้งขึน้
เล็กน้อย แล้วจึงลากเส้นหลังต่อลงด้านล่าง รูปอักษรทีม่ สี ่ วนประกอบดังนี้ยงั คงใช้สบื เนื่องไปใน
ระยะทีส่ อง
ระยะที่ส าม รูปอัก ษรเกิดพัฒนา คือ เส้นล่ างหายไป โดยเส้นหน้ า กับเส้นกลาง
ต่อเชื่อมกันโดยตรง รูปอักษรนี้พบในลายมือหวัดก่อน โดยยังพบร่วมกับรูปอักษรแบบเดิมใน
เอกสารลายมือบรรจง รูปอักษรที่เกิดจากพัฒนาการนี้ คือรูปทีใ่ ช้ไปตลอดสมัยอยุธยา โดยเส้น
บนยังเหลือเป็ นเส้นสัน้ ๆ และเฉียงลงเพื่อล้อไปกับการเขียนเส้นหลังทีล่ ากลงให้เขียนง่ายขึน้ ใน
ระยะทีห่ า้
รูปพยัญชนะ ห มีดงั ตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

ชน.6/1956
ชน.4/1976

กพ.2/2053

K 1006/2126
ศุภอักษร/2164

บันทึก/2228
เรื่องท้ายกัลปนา/2241

คาฉันท์/2290
อย.8/2301

พยัญชนะ ฬ เริม่ พบในระยะทีส่ ่ี พบรูปอักษร 2 แบบ รูปอักษรแบบแรกมีลกั ษณะ
เป็ นรูปพยัญชนะ พ ซึง่ อยู่ในช่วงทีเ่ ส้นล่าง 2 เส้น และเส้นบนเริม่ หายไปแล้ว เส้นหลังลากยาว
เหนือเส้นบรรทัดขึ้นไปเล็กน้ อยแล้วขมวดตวัดไปทางขวา ซึ่งเป็ นรูปอักษรแบบที่ใช้มาจนถึง
ปั จจุบนั ทัง้ นี้ พบร่วมกับรูปอักษรแบบทีส่ ่วนล่างเป็ นรูป พ แบบผสมระหว่างอักษรไทยแบบ
ธรรมดากับอักษรไทยย่อ ซึ่งมีเส้นล่าง 1 เส้น และแบบที่ได้รบั อิทธิพลจากอักษรไทยย่ อ ซึ่งมี
เส้นบน และเส้นล่าง 2 เส้นด้วย
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ส่วนรูปอักษรอีกแบบหนึ่งมีลกั ษณะเป็ นรูปพยัญชนะ พ ซึ่งอยู่ในช่วงที่เส้นล่าง 2
เส้น และเส้นบนเริม่ หายไปแล้วเช่นเดียวกับแบบแรก กับมีส่วนเชิงเพิม่ มา ลักษณะเป็ นเส้นโค้ง
เริม่ เขียนจากใต้มุมทีเ่ ส้นกลางกับเส้นหลังเชื่อมต่อกัน แล้วลากยาวขนานขึน้ ไปกับเส้นหลังโค้ง
เข้าหาปลายเส้นหลัง หักมุมหรือขมวดแล้วลากโค้งยาวขึน้ ไปด้านบนเหนือเส้นบรรทัดเล็กน้อย
ปลายเส้นขมวดออกไปทางขวา ทัง้ นี้ พบร่วมกับรูปอักษรแบบที่ส่วนล่างเป็ นรูป พ แบบผสม
ระหว่างอักษรไทยแบบธรรมดากับอักษรไทยย่อ ซึง่ มีเส้นล่าง 1 เส้นด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ทศวรรษ 2230

ทศวรรษ 2230

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

ไตรภูมิ พระมาลัย

ปูมราชธรรม

เรื่องท้ายกัลปนา/2241

ตาราช้าง/2291
อย.5/2298

อนึ่ง ส่วนเชิงของรูปอักษรแบบทีส่ องสันนิษฐานว่ามาจากส่วนเชิงของรูป ฬ อักษร
ขอมไทย ซึง่ มีรปู ดังนี้22
ต้นพุทธศตวรรษที่ 23

ฬ อักษรขอมไทย
รูป อัก ษรแบบที่ห นึ่ ง พบต่ อ มาในระยะที่ห้า และใช้ส ืบ เนื่ อ งมาจนปั จ จุบ ัน ส่ ว น
รูปอักษรแบบที่สองไม่ปรากฏหลักฐานในระยะที่ห้า แต่ยงั ปรากฏการใช้ในสมัยรัตนโกสินทร์
คือในวรรณกรรมภาคใต้เรื่อง พระวรวงศ์ สานวนจังหวัดสุราษฎร์ธานี จ.ศ. 1283 ตรงกับ พ.ศ.
2464 สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หวั โดยพบในคาว่า ล่อ 23 รูปอักษรที่พบได้
เปลีย่ นไปเป็ นแบบทีห่ นึ่งประกอบกับส่วนเชิงตามแบบทีส่ อง ดังนี้24
22

ก่องแก้ว วีระประจักษ์, “อักษรขอมของไทย,” ใน สายธารแห่งความคิ ด 2, 344.
ประพนธ์ เรืองณรงค์, “พระวรวงศ์” วรรณกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี : การศึกษาเชิงวิเคราะห์”
(วิท ยานิ พนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาจาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวัน ออก บัณฑิต วิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523), 72.
24
เรื่องเดียวกัน.
23
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รัตนโกสิ นทร์

พระวรวงศ์/2464

พยัญชนะ อ เป็ นรูปพยัญชนะทีไ่ ม่มพี ฒ
ั นาการตลอดสมัยอยุธยา ประกอบด้วย 5
ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นล่าง เส้นหลัง และเส้นบน เริม่ เขียนจากหัวอักษรเป็ นขีดสัน้ ๆ
และเริม่ ขมวดเป็ นวงในระยะที่ห้า ลากเส้นหน้ าลงด้านล่าง จากนัน้ ลากเส้นล่ างโค้งหรือตรง
กลับไปทางขวา ลากเส้นหลังขึน้ ไปด้านบน แล้วโค้งไปทางซ้ายลากเส้นบนต่อออกไป
ทัง้ นี้ ในระยะแรกพบรูปทีเ่ ริม่ เขียนจากเส้นบน จากซ้ายไปขวา จากนัน้ เขียนเส้น
ต่างๆ จนกลับมาบรรจบกับต้นเส้นบน แล้วจึงหักเข้าด้านในเป็ นเส้นหัวอักษร ทิศทางการเขียน
แบบนี้คงเป็ นลักษณะเฉพาะลายมือ เพราะไม่เกีย่ วข้องกับสายพัฒนาการ ส่วนในระยะสุดท้าย
หัวอักษรจะขมวดเป็ นวงอย่างชัดเจนต่างจากในระยะอื่นๆ
ระยะที่หนึ่ ง ระยะที่สอง

อย.2/1917
นม.78/1974

สท.12/2068

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

ศุภอักษร/2164
พระจอมเมือง1/2164

ระฆัง จันทรเกษม/2220
จดหมาย3/2237
อท.7/2271
อย.7/2279

คาฉันท์/2290
อย.5/2298

รูปพยัญชนะตัวเชิ ง
อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา พบการใช้รูปพยัญชนะตัวเชิงร่วมด้วยจานวนหนึ่ง
ซึง่ เป็ นอิทธิพลอักขรวิธจี ากอักษรอีกชนิดทีพ่ บใช้ค่กู บั อักษรไทยสมัยอยุธยา คือ อักษรขอมไทย
พบทัง้ หมด 16 รูป ส่วนใหญ่นามาจากรูปพยัญชนะตัวเชิงอักษรขอมไทยในสมัยเดียวกัน 14 รูป
คือ ค ง จ ญ ฐ ต ธ น ป ภ ม ย ร ล ว และ ส อีก 2 รูป เป็ นส่วนเชิงของอักษรไทย คือ ญ 1
และใช้รปู อักษรไทย คือ ต ดังนี้ (ดูตวั อย่างการใช้ในบทที่ 3 หน้า 162)
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1. รูปพยัญชนะตัวเชิ งอักษรขอมไทย
1.1 ตัวเชิ ง ค พบในจารึก กท.59 ราวพุทธศตวรรษที่ 20 มีรปู เหมือนพยัญชนะ
ตัวเชิง ค ของอักษรขอมไทย แต่ไม่มหี วั อักษรทีป่ ลายเส้นข้างซ้าย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
พุทธศตวรรษที่ 20

กท.59

1.2 ตัวเชิ ง ง พบในเอกสารช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 เรื่องพระพุทธเยสู มีรูป
เหมือนพยัญชนะตัวเชิง ง อักษรขอมไทย คือมีรปู คล้ายไม้หนั อากาศ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ต้นพุทธศตวรรษที่ 23

พระพุทธเยสู

1.3 ตัวเชิ ง จ พบในตาราแผนคชลักษณ์ พ.ศ. 2291 มีรปู เหมือนพยัญชนะตัว
เชิง จ อักษรขอมไทย เริม่ เขียนจากเส้นหน้ าเฉียงลงมาทางซ้าย ลากเส้นล่างไปทางขวาสัน้ ๆ
แล้วลากเส้นหลังเฉียงขึน้ ไปด้านบนบรรจบหรือเกือบกับต้นเส้นหน้า ดังตัวอย่างต่อไปนี้
พ.ศ.2291

ตาราช้าง/2291

1.4 ตัวเชิ ง ฐ เป็ นรูปตัวเชิงอีกตัวหนึ่งทีพ่ บใช้บ่อยครัง้ พบตัง้ แต่ในช่วงระยะที่
สอง คือพุทธศตวรรษที่ 21 มีรปู เหมือนตัวเชิงของอักษรขอมไทย เริม่ เขียนจากเส้นหลังลากลง
โค้งหรือหักมุมไปทางซ้ายเป็ นเส้นล่างมีหยักกลาง จากนัน้ โค้งหรือหักมุม ลากเส้นบนกลับขึน้ ไป
ทางขวาบรรจบหรือตัดกับเส้นหลัง ทัง้ นี้ อาจพบรูปทีต่ ่างไปบ้างตามแต่ละลายมือ ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
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ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

บันทึก/2228
อย.7/2279

อย.4/2298

สท.12/2068

-

1.5 ตัวเชิ ง ธ พบครัง้ แรกในจารึก สท.43 พ.ศ. 2057 มีรปู เหมือนพยัญชนะตัว
เชิงอักษรขอมไทย คือเขียนเส้นบนเฉียงลงไปทางซ้าย ลากเส้นหน้าลงด้านล่าง จากนัน้ ลากเส้น
ล่างกลับไปทางขวา มีหยักกลาง แล้วลากเส้นหลังกลับขึน้ ไปบรรจบกับต้นเส้นบน ต่อมาพบอีก
ครัง้ ในตาราแผนคชลักษณ์ พ.ศ. 2291 รูปอักษรมีขนาดเล็กลงมาก เริม่ เขียนจากลากเส้นหน้า
ตรงเฉียงลงไปทางซ้าย จากนัน้ หักมุมแล้วลากหลังโค้งกลับไปบรรจบกับต้นเส้นหน้า มีหยักตรง
กลางเส้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
2057

2291

สท.43/2057

ตาราช้าง/2291

1.6 ตัวเชิ ง น มีรูปเหมือนพยัญชนะตัวเชิง น อักษรขอมไทย โดยวิธเี ขียนเริม่
จากเส้นหน้าลากลงแล้วขมวดหน้าเหมือนเขียน ม อักษรไทย วนไปทางขวาเป็ นเส้นล่าง ปลาย
หางตวัดขึน้ งอเข้าด้านในเล็กน้อย ทัง้ นี้ ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 พบว่าหลักฐานบางชิน้ ใช้
รูปทีเ่ ขียนเหมือน น ตัวเต็มของอักษรขอมไทย คือ มีเส้นบนอีก 1 เส้น และบางครัง้ เขียนหวัด
โดยลากปลายหางเส้นล่างเฉียงขึน้ ไปทางซ้ายตัดกับเส้นหน้า แล้วตวัดกลับไปทางขวาเป็ นเส้น
บน ซึ่งเป็ น รูป ที่พ บใช้ใ นใบลานสมัยอยุธ ยาตอนปลายเช่ น เดีย วกัน 25 รูปเชิง น มีต ัว อย่า ง
ดังต่อไปนี้

25

สุรนี แก้วกลม, “อักษรขอมที่ใช้บนั ทึกภาษาไทย” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาจารึกภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523), 63.
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2057

ต้นพุทธศตวรรษที่ 23

สท.43/2057

พระพุทธเยสู

ไตรภูมพิ ระมาลัย

ปูมราชธรรม

1.7 ตัวเชิ ง ป พบในเอกสารช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 เรื่องพระพุทธเยสู และ
ไตรภูมพิ ระมาลัย มีรปู เหมือนตัวเชิง ป อักษรขอมไทย คือเขียนคล้าย ฝ อักษรไทย ส่วนตัวอยู่
ใต้บรรทัด แล้วลากหางยาวเลยบรรทัดขึน้ มาทางขวาเท่าความสูงของพยัญชนะด้านบน ปลาย
หางหักเหลีย่ มเล็กน้อย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ต้นพุทธศตวรรษที่ 23

พระพุทธเยสู

ไตรภูมพิ ระมาลัย

1.8 ตัวเชิ ง ภ พบในเอกสารช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 เรื่องไตรภูมพิ ระมาลัย มี
รูปเหมือนพยัญชนะตัวเชิงอักษรขอมไทย ซึง่ มีรปู ใกล้เคียงกับ ภ อักษรไทย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ต้นพุทธศตวรรษที่ 23

ไตรภูมพิ ระมาลัย

1.9 ตัวเชิ ง ม พบใช้ครัง้ แรกในจารึกช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 – 21 และพบอีก
ครัง้ ในเอกสารช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 เรื่องพระพุทธเยสู มีรูปเหมือนพยัญชนะตัวเชิง ม
อัก ษรขอมไทย เริม่ จากเขียนเส้น หลัง ลงมาแล้ว ขมวดหลังเหมือ นเขีย นพยัญ ชนะ น วนไป
ทางซ้าย แล้วลากเส้นล่างยาวออกไป ปลายหางอาจตวัดขึน้ เล็กน้อย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
1976

2057

ต้นพุทธศตวรรษที่ 23

ชน.4/1976

สท.43/2057

พระพุทธเยสู
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1.10 ตัวเชิ ง ย มีรปู เหมือนพยัญชนะตัวเชิง ย อักษรขอมไทย เริม่ เขียนจากหัว
อักษรซึ่งอาจโค้งเข้าหรือออกก็ได้ ลากเส้นหน้าต่อลงมาแล้วลากเส้นล่างไปทางขวา หรืออาจ
ลากเส้นล่างโค้งต่อจากหัวอักษรเลยก็ได้ จากนัน้ ลากเส้นหลังยาวขึน้ ไปข้างอักษรตัวเต็มด้านบน
จนเท่ากัน ปลายหางอาจหักมุมให้สวยงาม
ทัง้ นี้ พัฒนาการรูปตัวเชิง ย ของอักษรขอมไทย ปรากฏการใช้รูปอักษรที่หวั
อักษรโค้งออกและโค้งเข้าร่วมกันเรือ่ ยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์26 แต่รปู อักษรทีป่ รากฏร่วมกับ
อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา พบเฉพาะรูปทีห่ วั อักษรโค้งเข้าตัง้ แต่ พ.ศ. 2057 ดังนี้
1976

2057

ต้นพุทธศตวรรษที่ 23

ชน.4/1976

สท.43/2057

พระพุทธเยสู
ไตรภูมพิ ระมาลัย

1.11 ตัวเชิ ง ร เป็ นรูปตัวเชิงทีพ่ บใช้บ่อยอีกตัวหนึ่ง พบครัง้ แรกในจารึก อย. 77
พ.ศ. 1918 เป็ นรูปเส้นโค้งจากขวาไปซ้าย ต่อมาปลายหางจะค่อยๆ ตวัดขึน้ โดยในระยะทีส่ อง
หรือช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 ปลายหางเริม่ ลากยาวขึน้ ไปในจารึก สท.12 พ.ศ. 2068 จากนัน้ พบ
รูปตัวเชิง ร อีกครัง้ ในต้นพุทธศตวรรษที่ 23 ซึ่งหางอักษรที่ลากขึน้ ไปทางซ้ายจะโค้งกลับมา
ทางขวาเหนือพยัญชนะ และพบรูปทีห่ างอักษรไม่ลากขึน้ ไปด้านบน แต่หกั มุมแล้วลากย้อนกลับ
มาทางขวาเล็กน้อยด้วย
ทัง้ นี้ การพบรูปอักษรที่ไม่ลากหางขึน้ ไปในเอกสารช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23
น่าจะเป็ นข้อยกเว้น เพราะรูปตัวเชิง ร อักษรขอมไทย ตัง้ แต่ พ.ศ. 2232 เป็ นต้นมา พบแต่รปู ที่
ลากหางยาวขึน้ ไปทัง้ สิน้ 27 ดังตัวอย่างต่อไปนี้

26
27

ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ต้นพุทธศตวรรษที่ 23

อย.77/1918
ชน.6/1956

สท.43/2057
สท.12/2068

ไตรภูมิ พระมาลัย
ปูมราชธรรม

สุรนี แก้วกลม, “อักษรขอมทีใ่ ช้บนั ทึกภาษาไทย”, 80-83.
เรื่องเดียวกัน, 83–84.
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1.12 ตัวเชิ ง ล มีรปู เหมือนพยัญชนะตัวเชิง ล อักษรขอมไทย คือเขียนเป็ นรูป
คล้ายครึง่ ล่างของ ล อักษรไทย เริม่ จากหัวอักษรที่เป็ นเส้นสัน้ ๆ หรือโค้งหงายลากจากขวาไป
ซ้าย ต่อด้วยเส้นล่างทีเ่ ป็ นเส้นโค้งคว่า จากนัน้ ลากเส้นโค้งหงาย ปลายหางระดับเท่ากับส่วนสูง
เส้นล่าง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
2057

ต้นพุทธศตวรรษที่ 23

สท.43/2057

พระพุทธเยสู
ไตรภูมพิ ระมาลัย

1.13 ตัวเชิ ง ว มีรูปเหมือนพยัญชนะตัวเชิง ว อักษรขอมไทย ในช่วงแรกทีพ่ บ
เขียนเส้นหลังลงด้านล่างแล้ววนเป็ นวงกลับมาบรรจบกับเส้นเดิม จากนัน้ ค่อยๆ เปลี่ยนเป็ นรูป
ทางยาวเรียว มีรปู เหมือนเชิง จ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
พุทธศตวรรษที่ 20

2057

ต้นพุทธศตวรรษที่ 23

2291

กท.59

สท.43/2057

พระพุทธเยสู

ตาราช้าง/2291

1.14 ตัวเชิ ง ส พบครัง้ แรกใน จารึก สท.43/2057 มีรปู คล้ายเชิง ล แต่ลากหาง
ยาวขึ้นไปข้างขวาของพยัญชนะด้านบน และมีเส้นตัดส่วนที่ลากยาวขึ้นไปนัน้ ต่อมาพบใน
เอกสารช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 รูปอักษรด้านล่างเขียนคล้ายเชิง ย แต่หวั อักษรออกด้านนอก
เส้นตัดทีห่ างซึง่ ลากยาวขึน้ ไปอาจมีหรือไม่มกี ไ็ ด้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
2057

ต้นพุทธศตวรรษที่ 23

สท.43/2057

พระพุทธเยสู
ไตรภูมพิ ระมาลัย
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2. รูปอักษรไทย
ตัวเชิ ง ต พบครัง้ เดียวในเอกสารเรื่องไตรภูมพิ ระมาลัย ซึ่งใช้รปู ต อักษรไทย
ไม่ใช้รปู อักษรขอมไทยทีไ่ ม่มหี ยักกลางเส้นบนคล้ายรูป ด
ต้นพุทธศตวรรษที่ 23

ไตรภูมพิ ระมาลัย

3. ส่วนเชิ งอักษรไทย
ตัว เชิ ง ญ เป็ น รูปตัว เชิงที่พบใช้บ่อ ยครัง้ โดยพบตัง้ แต่ ระยะที่ส อง คือ พุท ธ
ศตวรรษที่ 21 มักใช้เป็ นตัวตาม ช ในคายืมภาษาสันสกฤตว่า สรรเพชฺญ มีรูปเหมือนส่วนเชิง
ของ ญ อักษรไทยในแต่ละสมัยในหลักฐานชิ้นนัน้ ๆ มักเป็ นเส้นโค้งลากจากขวาไปซ้าย อาจมี
การขมวดให้สวยงามทีห่ วั และหางอักษรให้สวยงามตามแต่ละลายมือ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

-

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

กัลปนา/2241
กัลปนา/2241
อท.1/2271

อย.5/2298
อย.4/2298

สท.12/2068

-

รูปสระ
รูปสระพบทัง้ หมด 29 รูป ได้แก่ สระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอะ เอ แอะ แอ เอีย เอือ
อัว โอะ โอ เอาะ ออ เออะ เออ อา ใอ ไอ เอา ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ ไม่พบเพียงสระเอียะ เอือะ และอัวะ
ดังจะได้กล่าวในรายละเอียดต่อไปนี้
สระอะ ระยะทีห่ นึ่งมีรปู เป็ นเส้นในแนวนอน 2 เส้น ลากจากซ้ายไปขวา มีหวั อักษร
อยู่ทางซ้ายเป็ นโค้งเล็กๆ ลากจากซ้ายไปขวา และพบรูปทีเ่ ขียนหวัดให้ทงั ้ สองเส้นติดเป็ นเส้น
เดียวกันด้วย
ในระยะต่อมา พบการเขียนรูปที่แผกไปบ้าง เช่น เขียนเฉพาะหัวอักษรเป็ นจุดทึบ
หรือวงกลม หรือเขียนเฉพาะเส้นแนวนอนไม่มหี วั อักษรก็ได้ แต่ไม่ถอื เป็ นพัฒนาการเนื่องจาก
เป็ นลักษณะลายมือทีเ่ ขียนต่างไปเท่านัน้
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ระยะที่สาม เกิดพัฒนาการขึน้ คือ ทิศทางการเขียนหัวอักษรเปลี่ยน โดยเขียนวน
จากขวาไปซ้ายแทน สอดคล้องกับเส้นแนวนอนทีแ่ ต่เดิมเขียนเป็ นเส้นโค้งคว่าได้เปลีย่ นเป็ นโค้ง
หงาย ทัง้ นี้ พัฒนาการอาจเกิดจากรูปแผกทีเ่ ขียนเฉพาะหัวอักษรเป็ น จุดทึบหรือวงกลมแล้วได้
เปลีย่ นทิศทางการวน จนเกิดการเปลีย่ นแปลงรูปอักษรในทีส่ ุด
ในระยะที่ส่แี ละห้า รูปอักษรไม่ม ีพฒ
ั นาการเพิม่ เติม แต่ใช้ร่วมกับแบบที่เขียนเป็ น
จุดทึบหรือวงกลมด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

อย.2/1917
ชน.6/1956
นม.78/1974

พจ.2/2023
กพ.2/2053
สท.43/2057

พระราชสาส์น/2159
ศุภอักษร/2164
พระจอมเมือง1/2164
ระฆัง เชิงท่า/2190
จ.46/2192

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

ระฆังจันทรเกษม/2220 คาฉันท์/2290
พงศาวดาร/2223
อย.8/2301

สระอา เป็ นรูปพยัญชนะทีไ่ ม่มพี ฒ
ั นาการตลอดสมัยอยุธยา ประกอบด้วย 2 ส่วน
คือ เส้นบน และเส้นหลัง เริม่ เขียนจากเส้นบนเป็ นเส้นตรงเฉียงขึน้ หรือเส้นโค้งจากซ้ายไปขวา
แล้วลากเส้นหลังลงด้านล่าง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

อย.2/1917
ชน.4/1976

กพ.2/2053
สท.12/2068

ศุภอักษร/2164
พระจอมเมือง2/2164

บุษบก/2225
จดหมาย4/2237

คาฉันท์/2290
อย.4/2298

สระอิ ระยะทีห่ นึ่ง เป็ นรูปวงกลม อาจมีช่องว่างด้านล่างเล็กน้อย ทาให้ทราบได้ว่า
จุดเริม่ ต้นการเขียนอยู่ทด่ี า้ นล่าง ลากวนไปทางซ้ายโค้งกลับไปทางขวา
ระยะที่สาม รูปอักษรเกิดพัฒนาการ โดยเส้นทีเ่ ป็ นวงโค้งได้คลีค่ ลายมาเป็ นเส้นใน
แนวนอน 2 เส้น คือ เส้นบนกับเส้นล่าง อย่างในปั จจุบนั ทัง้ นี้ การเปลีย่ นแปลงคงเกิดเนื่องจาก
ลายมือทีเ่ ขียนเอียงขึน้ ทาให้จุดเริม่ ต้น ของเส้นหน้าเดิมได้เลื่อนมาอยู่ในจุดเริม่ ต้นของเส้นล่าง
ทางขวา และความนิ ยมเขียนรูปอักษรให้เ ป็ นเหลี่ย มมากขึ้นได้ท าให้เ กิดจุดหักมุม ขึ้น ก่ อ น
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ลากเส้นบนกลับไปทางขวา และรูปอักษรนี้ได้ใช้ต่ อไปจนสิ้นสมัยอยุธยา และสืบเนื่องมาจน
ปั จจุบนั แต่ต่างกันไปตามลายมือ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

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

พจ.2/2023
กพ.2/2053
สท.43/2057

พระราชสาส์น/2159
ศุภอักษร/2164
จ.46/2192

ต้นทาง
ฝรังเศส/2228
่
จดหมาย4/2237

คาฉันท์/2290
ภาค ตวอ./2298

สระอี ระยะที่หนึ่ง พบรูปสระ 2 แบบ คือ สระลอยและสระจม โดยในส่วนของ
สระลอยนัน้ พบครัง้ เดียวในจารึก นม.78/1974 และไม่พบอีกตลอดสมัยอยุธยา ดังรูปตัวอย่าง
ต่อไปนี้ (ดูตวั อย่างการใช้ในบทที่ 3 หัวข้อส่วนสระ)
ระยะที่หนึ่ ง

นม.78/1974

ส่ ว นรูปสระจมนัน้ มีพ ัฒนาการเหมือ นสระอิ แต่ มเี ส้น ตัดเพิ่ม 1 เส้น โดยใน
ระยะแรกเป็ นวงกลม อาจมีช่องว่างด้านล่างเล็กน้อย แล้วลากเส้นตัดเส้นบนขึน้ ไป หรือลากตัด
เส้นหลังออกไปทางขวา บางครัง้ พบการเขียนหวัดให้จบในครัง้ เดียว เริม่ จากเส้นตัดลากตรงลง
มา แล้ววนไปทางซ้ายขมวดใหญ่วนกลับมาตัดเส้นตัดทางขวา แล้ววนโค้งลงด้านล่าง
ในระยะที่สาม ได้เกิดพัฒนาการอย่างสระอิขน้ึ คือ เส้นที่เป็ นวงโค้งได้คลีค่ ลายมา
เป็ นเส้นในแนวนอน 2 เส้น ส่วนเส้นตัดเปลีย่ นเป็ นเส้นแนวตัง้ สัน้ ๆ ทีเ่ หนือกลางเส้นบน รูปนี้
ได้ใช้ไปจนสิน้ สมัยอยุธยา ทัง้ นี้ ในระยะทีห่ า้ ตาแหน่งของเส้นตัดในหลักฐานบางชิน้ ได้เลื่อนไป
อยูท่ างขวาอย่างในปั จจุบนั แล้ว ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

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

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

พระราชสาส์น/2159 ต้นทางฝรังเศส/2228
่
คาฉันท์/2290
ศุภอักษร/2164
จดหมาย4/2237 ตาราช้าง/2291
ระฆัง เชิงท่า/2190
อย.8/2301

สระอึ พบครัง้ แรกในจารึกแผ่นไม้บุษบกธรรมาสน์ วัดมณีชลขัณฑ์ พ.ศ. 2225 ซึง่
อยูใ่ นระยะทีส่ แ่ี ล้ว มีรปู เป็ นสระอิแบบทีเ่ ขียนเส้นแนวนอน 2 เส้น มีวงกลมโปร่งหรือทึบอยู่
ด้านบน ทัง้ นี้ พบรูปทีต่ ่างไปในจารึก อท.7 พ.ศ. 2271 และตาราแผนคชลักษณ์ พ.ศ. 2291 ซึง่
เขียนเส้นตัดเส้นบนถัดจากวงกลมเหนือไปอิไปทางขวา 1 เส้น ดูคล้ายรูปวรรณยุกต์เอก แต่ไม่
ถือเป็ นพัฒนาการ เพราะพบใช้ในเอกสารบางชิน้ บางช่วงเวลา ไม่พบใช้สบื ทอดลงมาในสมัย
หลังด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

บุษบก/2225
จดหมาย4/2237
อท.7/2271

คาฉันท์/2290
ตาราช้าง/2291
อย.8/2301

สระอือ ในระยะแรกจะใช้สระอิและสระอีแทน จนกระทังในระยะที
่
ส่ ามจึงพบสระอือ
ทีเ่ ขียนเป็ นรูปสระอิ มีเส้นในแนวตัง้ ด้านบน 2 เส้น ทัง้ นี้ รูปแรกทีพ่ บในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่
22 นัน้ สระอิยงั เป็ นเป็ นรูปโค้ง ทีม่ กี ารหักมุม 2 ครัง้ จนดูเหมือนประกอบด้วย 3 เส้น คือ เส้น
หน้ า เส้น บน และเส้นหลัง แต่ใ นช่วงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 22 นัน้ รูปสระอิได้เกิด
พัฒนาการเปลีย่ นมาเป็ นเส้นในแนวนอน 2 เส้น อนึ่ง พบการเขียนแบบหวัด โดยขมวดเล็กๆ ที่
ปลายเส้นบนกลับไปทางซ้ายขึน้ ไปด้านบนเป็ นเส้นแนวตัง้ เส้นทีส่ อง แล้วจึงเติมเส้นแนวตัง้ เส้น
ทีห่ นึ่งทีหลัง ส่วนในระยะทีส่ แ่ี ละห้าไม่มพี ฒ
ั นาการเกิดขึน้ เพิม่ เติม
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ระยะที่หนึ่ ง ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

K 1006/2126
พระราชสาส์น/2159
ศุภอักษร/2164
พระจอมเมือง2/2164

บันทึก/2228
อย.7/2279
จดหมาย3/2237
อท.7/2271

คาฉันท์/2290
อย.5/2298
ตาราช้าง/2291
ภาค ตวอ./2298

ชน.4/1976

-

สระอุ ระยะทีห่ นึ่ง ช่วงครีง่ แรกจะมีเพียงเส้นในแนวตัง้ เพียงเส้นเดียว ปลายหาง
ขมวดเป็ นเส้นโค้งไปทางซ้ายเล็กน้อย ส่วนในช่วงครึง่ หลังเกิดพัฒนาการขึน้ คือ มีหวั อักษรเป็ น
เส้นสัน้ ๆ ก่อนหักมุมลากเส้นแนวตัง้ ลงมาด้านล่าง ซึง่ ในระยะต่อๆ ไปจะได้ค่อยๆ เปลีย่ นเป็ น
ขมวดวงในทีส่ ุด ระยะต่อจากนี้ไม่มพี ฒ
ั นาการอื่นใดอีก อาจเขียนหางอักษรให้สวยงามต่างกันไป
บ้าง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

อย.2/1917
ชน.4/1976

กพ.2/2053
สท.43/2057

ศุภอักษร/2164
ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆังจันทรเกษม/2220
อท.1/2271

อย.5/2298

สระอู ระยะทีห่ นึ่ง รูปอักษรประกอบด้วย 4 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นบน เส้นหน้า
และเส้นล่าง โดยหัวอักษรเขียนเป็ นเส้นสัน้ ๆ หรือโค้งเล็กๆ จากซ้ายไปขวา แล้วลากเส้นบนไป
ทางซ้าย ลากเส้นหน้าลง แล้วลากเส้นล่างกลับไปทางขวา ปลายหางอาจโค้งขึน้ เล็กน้อย
ระยะทีส่ อง เส้นอักษรมีการเปลี่ยนแปลงตาแหน่ ง โดยเส้นบนกลายเป็ นเส้นหน้าที่
ลากเอียงลงไปทางซ้าย เส้นหน้ากลายเป็ นเส้นล่าง และเส้นล่างกลายเป็ นเส้นหลังที่ลากเฉียง
กลับขึน้ ไปทางขวา จากนัน้ รูปอักษรได้เปลีย่ นแปลงไปบ้างในการเขียนให้แคบและเรียวยาวขึน้
ทัง้ นี้ รูปอัก ษรได้เ ปลี่ยนมาอยู่ใ นแกนตัง้ อย่างชัดเจนในระยะที่ส าม แต่ ยงั ค่ อ นข้ างเอียงไป
ทางขวา ก่อนจะตัง้ ตรงในระยะสุดท้าย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

อย.2/1917
ชน.4/1976

สท.43/2057
สท.12/2068

พระราชสาส์น/2159
ศุภอักษร/2164

ต้นทางฝรังเศส/2228
่
อท.1/2271

คาฉันท์/2290
อย.5/2298

สระเอะ พบครัง้ เดียวในบันทึกของโกษาปาน พ.ศ. 2228 มีรปู เป็ นสระเอประสมกับ
สระอะ โดยสระเออยูห่ น้าพยัญชนะ และสระอะอยูห่ ลังพยัญชนะ ดังนี้
ระยะที่สี่

บันทึก/2228

สระเอ ระยะทีห่ นึ่ง รูปอักษรส่วนใหญ่ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า
และเส้นบน เริม่ เขียนจากหัวอักษรเป็ นเส้นโค้งจากขวาไปซ้าย จากนัน้ ลากเส้นหน้าขึน้ ด้านบน
แล้วลากเส้นบนโค้งหรือเฉียงลงไปทางขวา ทัง้ นี้ พบรูปอักษรบางตัวที่เขียนมีเส้นล่างเชื่อม
ระหว่างหัวอักษรกับเส้นหน้า ซึ่งคงเป็ นลักษณะเฉพาะของลายมือที่เขียนหัวอักษรให้ใหญ่กว่า
ปรกติ
ระยะที่สอง เกิดพัฒนาการขึน้ คือ เส้นบนเริม่ หายไปกลายเป็ นหางอักษรลากมา
ทางขวาสัน้ ๆ และในระยะต่ อ ๆ ไปปลายเส้นหน้ าจะเขียนเพียงโค้งเอนไปทางขวาเล็กน้ อ ย
เท่านัน้ และในระยะทีห่ า้ จะเลิกเขียนปลายโค้งไปเลย ส่วนหัวอักษรจะเขียนให้เล็กลงเรื่อยๆ จน
กลายเป็ นขมวดวงในท้ายทีส่ ุด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

ชน.6/1956
นม.78/1974

กพ.2/2053
สท.43/2057

K 1006/2126
พระจอมเมือง1/2164
ระฆัง เชิงท่า/2190

ต้นทางฝรังเศส/2228
่
บันทึก/2228

คาฉันท์/2290
อย.4/2298
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สระแอะ พบเพียง 2 ครัง้ ในบันทึกของโกษาปาน พ.ศ. 2228 และเรื่องท้ายพระ
กัลปนาวัดเมืองพัทลุง พ.ศ. 2241 มีรูปเป็ นสระแอ ประสมกับสระอะ โดยสระแอเขียนไว้หน้า
พยัญชนะ ส่วนสระอะเขียนไว้หลังพยัญชนะ
ระยะที่สี่

บันทึก/2228

เรื่องท้ายกัลปนา/2241

สระแอ มีรปู เป็ นสระเอเรียงกัน 2 ตัว พัฒนาการจึงเหมือนกับสระเอ คือ เส้นบนเริม่
หายไปกลายเป็ นหางอักษรสัน้ ๆ ในช่วงระยะทีส่ อง ทัง้ นี้ ในการเขียนลายมือหวัดนัน้ อาจเขียน
สระเอทัง้ 2 ตัว เชื่อมต่อกันไป โดยลากหางอักษรของสระเอตัวแรกยาวลงมา แล้วขมวดเป็ นหัว
อักษรสระเอตัวทีส่ อง จากนัน้ ก็จะสามารถลากเส้นหน้าของสระเอตัวทีส่ องต่อขึน้ ไปได้ การเขียน
หวัดเช่นนี้พบหลักฐานครัง้ แรกในระยะทีส่ าม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง ระยะที่สอง

อย.2/1917

สท.43/2057

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

ศุภอักษร/2164
พระจอมเมือง1/2164

ระฆังจันทรเกษม/2220
จดหมาย3/2237
อท.1/2271

คาฉันท์/2290
อย.8/2301

สระเอียะ ไม่พบในข้อมูลทีใ่ ช้ในงานวิจยั แต่พบในบันทึกของลาลูแบร์ ประมาณ
พ.ศ. 2230 จึงได้นามาลงไว้เป็ นตัวอย่าง รูปอักษรประกอบด้วยสระเอียทีใ่ ช้สระอิเป็ นสระบน
เติมสระอะเข้าไปข้างท้าย ดังนี้
ระยะที่สี่

ลาลูแบร์/2230
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สระเอีย ในปั จจุบนั ประสมขึน้ จากสระเอหน้าพยัญชนะ สระอีเหนือพยัญชนะ และ
ย หลังพยัญชนะ แต่ในสมัยอยุธยาอาจมีการประสมต่างออกไปบ้าง ดังนี้
ระยะที่หนึ่ง มีการเขียนแยกเป็ น 2 แบบ คือ แบบมีตวั สะกดและไม่มตี วั สะกด โดย
แบบไม่มตี วั สะกดจะประกอบด้วยสระเอ สระอิ และ ย ทัง้ นี้ สระอิในระยะแรกจะอยู่บน ย แต่
ต่อมาได้ยา้ ยมาอยู่บนพยัญชนะแทน ส่วนแบบมีตวั สะกดนัน้ ในจารึก อย.2 พ.ศ. 1917 พบรูป
ต่างไปโดยไม่มสี ระบน ส่วนในจารึก ชน.6 พ.ศ. 1956 และ นม.78 พ.ศ. 1974 ใช้เพียง ย
ตัวเดียว
ระยะที่ส อง ยัง คงแยกเป็ น แบบมีต ัว สะกดและไม่ ม ีต ัว สะกดอยู่ โดยแบบไม่ ม ี
ตัวสะกดระยะแรกยังใช้สระอิเป็ นสระบน ต่อมาจึงพบการใช้สระอีครัง้ แรกในจารึก สท.12 พ.ศ.
2068 โดยสระบนจะอยู่ระหว่างพยัญชนะกับ ย หรืออยู่บนพยัญชนะ ส่วนแบบมีตวั สะกดนัน้ ยัง
พบทัง้ สองแบบเหมือนในระยะแรกใช้รว่ มกัน
ระยะทีส่ าม พบรูปสระเอียแบบมีตวั สะกดเป็ นครัง้ สุดท้ายในจารึก K 1006 พ.ศ.
2126 โดยมีรปู เป็ นสระเอกับสระเอียขนาบพยัญชนะต้นหน้าตัวสะกด จากนัน้ รูปสระเอียแบบมี
ตัวสะกดและไม่มตี วั สะกดจะมีรปู เหมือนกัน โดยในระยะนี้ใช้สระอีเป็ นสระบน เว้นแต่ในหนังสือ
ออกพระจอมเมือง 1 พ.ศ. 2164 ทีพ่ บใช้สระอิร่วมกับสระอี โดยสระบนวางอยู่บนพยัญชนะ
ทัง้ หมด
ระยะทีส่ ่ี การเขียนค่อนข้างหลากหลายทัง้ สระบนทีใ่ ช้และตาแหน่ งของสระบน โดย
ส่วนใหญ่จะใช้สระอีเป็ นสระบน โดยมีสระอิใช้ปะปนกันบ้าง ส่วนสระอือพบใช้ใน พ.ศ. 2220
เท่านัน้ ส่วนตาแหน่ งของสระบนส่วนใหญ่จะอยู่บนพยัญชนะ แต่กม็ บี ้างทีอ่ ยู่ระหว่างพยัญชนะ
ต้นกับ ย หรือบน ย
ระยะทีห่ า้ สระบนมีทงั ้ ใช้สระอิและสระอี แต่ตาแหน่ งค่อนข้างลงตัวทีบ่ นพยัญชนะต้น
เว้นแต่ในตาราแผนคชลักษณ์ พ.ศ. 2291 ทีม่ เี ขียนบน ย อยูบ่ า้ ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

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

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

ศุภอักษร/2164
K 1006/2126

ระฆังจันทรเกษม/2220
สท.35/2232
จดหมาย3/2237

คาฉันท์/2290
อย.8/2301
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สระเอือะ ไม่พบในข้อมูลที่ใช้ในงานวิจยั แต่พบในบันทึกของลาลูแบร์ ประมาณ
พ.ศ. 2230 จึงได้นามาลงไว้เป็ นตัวอย่าง รูปอักษรประกอบด้วยสระเอือที่ใช้สระอิเป็ นสระบน
เติมสระอะเข้าไปข้างท้าย ดังนี้
ระยะที่สี่

ลาลูแบร์/2230

สระเอือ ในปั จจุบนั ประสมขึน้ จากสระเอหน้าพยัญชนะต้น สระอือเหนือพยัญชนะ
ต้น และ อ หลังพยัญชนะต้น แต่ในสมัยอยุธยามีการประสมต่างออกไปบ้าง ดังนี้
ระยะทีห่ นึ่ง รูปอักษรประกอบด้วยสระเอด้านหน้า สระอิดา้ นบน และ อ ด้านหลัง
พยัญชนะต้นทัง้ หมด
ระยะที่สอง ส่วนประกอบของรูปอักษรยังเหมือนเดิม เว้นแต่ในจารึก สท.12 พ.ศ.
2068 ทีพ่ บใช้สระอีเป็ นสระบนร่วมกับสระอิ
ระยะที่สาม สระบนเปลี่ยนมาใช้สระอีกบั สระอือเป็ นหลัก มีใช้สระอิน้อยมาก โดย
สระเอือรูปทีใ่ ช้สระอือเหมือนปั จจุบนั เป็ นครัง้ แรกพบในศุภอักษร พ.ศ. 2164
ระยะทีส่ ่ี สระบนและตาแหน่ งของสระบนมีความหลากหลาย โดยช่วง 3 ทศวรรษ
แรกของพุทธศตวรรษที่ 23 พบใช้สระอิหรือสระอีเป็ นสระบนเท่านัน้ หลังจากนัน้ จึงได้พบการใช้
สระอือ ปะปนด้วย ส่ว นต าแหน่ งของสระบนส่ วนใหญ่ อยู่บนพยัญ ชนะต้น มีบ้างที่อยู่ระหว่าง
พยัญชนะต้นกับ อ หรืออยูบ่ น อ
ระยะที่ห้า สระบนยังคงใช้สระอิ สระอี และสระอือปะปนกัน นอกจากนี้ในจารึก
ภาควิช าภาษาตะวัน ออกยัง พบใช้ส ระอึด้ว ย ส่ ว นต าแหน่ ง ของสระบนแทบทัง้ หมดอยู่บ น
พยัญชนะต้น เว้นแต่ในตาราแผนคชลักษณ์ พ.ศ. 2291 ทีม่ เี ขียนบน อ อยู่บา้ ง ทัง้ นี้ ในตารา
แผนคชลักษณ์ พ.ศ. 2291 พบการใช้ ว แทน อ ซึ่งเป็ นเรื่องปรกติท่พี บได้ในหลักฐานสมัย
อยุธยาตอนปลาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

73

ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

อย.2/1917
ชน.4/1976

กพ.2/2053
สท.12/2068

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

พระราชสาส์น/2159 ระฆัง จันทรเกษม/2220
ศุภอักษร/2164
บุษบก/2225
จดหมาย4/2237

ระยะที่ห้า

คาฉันท์/2290
ตาราช้าง/2291
อย.5/2298
ภาค ตวอ./2298
อย.4/2298

สระอัวะ ไม่พบในข้อมูลที่ใช้ในงานวิจยั แต่ พบในบันทึกของลาลูแบร์ ประมาณ
พ.ศ. 2230 จึงได้นามาลงไว้เป็ นตัวอย่าง รูปอักษรประสมขึน้ จากสระอัวซึ่งประกอบด้วย ว
ประสมกับไม้โทด้านบน แล้วเติมสระอะเข้าไปข้างท้าย ดังนี้
ระยะที่สี่

ลาลูแบร์/2230

สระอัว ในปั จจุบนั แยกเป็ นแบบมีตวั สะกดและแบบไม่มตี วั สะกด ซึง่ ในสมัยอยุธยา
ก็มกี ารแยกเป็ นสองแบบเช่นกัน แต่มกี ารประสมต่างไปบ้าง ดังนี้
ระยะทีห่ นึ่ง พบแบบไม่มตี วั สะกดเพียงในจารึก อย.2 พ.ศ. 1917 ซึง่ ใช้ ว 2 ตัวเรียง
ต่อกัน คือใช้อกั ษรหันแทนไม้หนั อากาศ ซึ่งเป็ นอักขรวิธแี บบเก่า ส่วนแบบมีตวั สะกดใช้รูป
เหมือนปั จจุบนั คือใช้ ว วางระหว่างพยัญชนะต้นกับตัวสะกด
ระยะที่สอง แบบที่ไม่มตี วั สะกดเริม่ พบใช้ไม้หนั อากาศร่วมกับการใช้อกั ษรหันใน
จารึก กพ.2 พ.ศ. 2053 และหลังจากนัน้ ในจารึก สท.12 พ.ศ. 2068 ก็พบใช้ไม้หนั อากาศเพียง
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อย่างเดียว โดยไม้หนั อากาศจะอยู่บน ว หรือเยือ้ งไปข้างหน้าเล็กน้อย ส่วนแบบมีตวั สะกดใช้ ว
วางระหว่างพยัญชนะต้นกับตัวสะกดเช่นเดิม
ระยะทีส่ ่ี แบบทีไ่ ม่มตี วั สะกดพบใช้รปู ไม้โทร่วมกับไม้หนั อากาศ โดยตาแหน่ งของ
ไม้โทหรือไม้หนั อากาศเริม่ ขยับมาอยู่ระหว่างพยัญชนะต้นกับ ว ร่วมกับแบบที่อยู่บน ว ส่วน
แบบมีตวั สะกดยังคงเหมือนเดิม
ระยะทีห่ า้ แบบไม่มตี วั สะกดส่วนใหญ่ใช้ไม้หนั อากาศ มีเพียงในตาราแผนคชลักษณ์
พ.ศ. 2291 ทีพ่ บใช้ไม้โทร่วมกับไม้หนั อากาศด้วย ตาแหน่งของไม้หนั อากาศเลื่อนมาอยู่ระหว่าง
พยัญชนะต้นกับตัวสะกดค่อนข้างสม่าเสมอแล้ว ส่วนแบบมีตวั สะกดยังคงเดิม
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

อย.2/1917
ชน.4/1976

กพ.2/2053
กพ.2/2053
สท.12/2068

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

พระจอมเมือง1/2164 ระฆัง จันทรเกษม/2220
ระฆัง เชิงท่า/2190
สท.35/2232
จดหมาย3/2237

ระยะที่ห้า

ตาราช้าง/2291
ตาราช้าง/2291
อย.8/2301

สระโอะ มีรูปเป็ นสระโอประสมกับสระอะเขียนขนาบพยัญชนะต้น ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้ ทัง้ นี้ ในระยะแรกใช้เขียนคาที่ออกเสียงสระเอาะ คือ ปี โถะ หมายถึง ปี เถาะ แต่ใน
ภายหลังออกเสียงสระโอะอย่างในปั จจุบนั
ระยะที่หนึ่ ง

อย.77/1918

ระยะที่สอง ระยะที่สาม
-

-

-

-

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า
-

พระพุทธเยสู
บันทึกของลาลูแบร์

-

สระโอ เป็ นรูปอักษรทีไ่ ม่มพี ฒ
ั นาการตลอดสมัยอยุธยา ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
หัวอักษร เส้นหน้า และเส้นบน เริม่ เขียนจากหัวอักษรเป็ นเส้นโค้งเล็กๆ จากซ้ายไปขวา ต่อด้วย
เส้นหน้าลากขึน้ ไปด้านบน โดยแต่ละสมัยมีลกั ษณะการเขียนต่างกันไป จากนัน้ ลากเส้นบนต่อ
ออกไปทางขวา
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ทัง้ นี้ เส้นหน้าในระยะแรกๆ จะโค้งไปทางขวาค่อนข้างมาก จนกระทังในระยะที
่
่ส ่ ี
และห้าจะเขียนเป็ นเส้นตรงแล้วโค้งปลายเส้นไปทางซ้าย ก่ อนหักมุมลากเส้นบนไปทางขวา
ปลายโค้งขึน้ เล็กน้อยอย่างในปั จจุบนั ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

อย.2/1917
นม.78/1974

พจ.2/2023
กพ.2/2053

พระราชสาส์น/2159

จดหมาย3/2237
อท.7/2271

คาฉันท์/2290
อย.8/2301

สระเอาะ ปั จจุบนั มีรปู เป็ นสระเอาประสมกับสระอะวางเรียงต่อข้างหลัง ซึง่ ในสมัย
อยุธยาก็มอี งค์ประกอบเช่นเดียวกันนี้ ได้แก่ สระเอหน้าพยัญชนะต้น สระอาหลังพยัญชนะต้น
และสระอะหลังสระอา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

อย.2/1917

-

พระราชสาส์น/2159 ต้นทางฝรังเศส/2228
่
ศุภอักษร/2164
จดหมาย2/2231

ภาคโบฯ2/2298

สระออ ปั จจุบนั ทัง้ การเขียนแบบมีตวั สะกดและไม่มตี วั สะกดต่างใช้รปู อ เพียงตัว
เดีย ว แต่ ใ นสมัย อยุธ ยาพบการประสมกับ เครื่อ งหมายฝนทอง ฟั นหนู และรูป เครื่อ งหมาย
เหมือนไม้จตั วา ประกอบการเขียนสระออทีไ่ ม่มตี วั สะกดด้วย ดังนี้
ในระยะที่ห นึ่ ง ยัง ไม่ ม ีก ารแยกระหว่ า งสระออที่ไ ม่ต ัว สะกดและไม่ ม ีต ัว สะกด
รูปอักษรเหมือนพยัญชนะ อ ในระยะแรก
ระยะที่ส อง ยังคงไม่มกี ารแยกระหว่างสระออที่ไม่ต ัว สะกดและไม่มตี ัว สะกด
รูปอักษรเหมือนพยัญชนะ อ ในระยะทีส่ อง
ระยะที่สาม เริม่ พบการใช้เครื่องหมายฝนทองประกอบสระออที่ไม่มตี วั สะกดใน
พระราชสาส์นสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม พ.ศ. 2159 แต่ในจารึกระฆัง วัดเชิงท่า พ.ศ. 2190
กลับไม่พบการใช้เครือ่ งหมายอีก
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ระยะทีส่ ่ี ส่วนใหญ่สระออแบบไม่มตี วั สะกดเปลีย่ นมาใช้เครื่องหมายฝนทองแทน
โดยเครือ่ งหมายฝนทองพบใช้น้อยมาก นอกจากนี้ พบการใช้เครือ่ งหมายรูปเหมือนเครื่องหมาย
บวกหรือไม้จตั วาแทนในจารึก สท.35 พ.ศ. 2232 และในหลักฐานบางชิ้นก็พบว่าไม่ได้ใช้
เครือ่ งหมายอะไรประกอบด้วย
ระยะที่ห้า ส่วนใหญ่เ ริม่ เลิกใช้เครื่องหมายประกอบการเขียนสระออแบบไม่ม ี
ตัวสะกด แต่กย็ งั พบการใช้เครือ่ งหมายฝนทองหรือฟั นหนูประกอบอยูบ่ า้ ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

อย.2/1917
ชน.6/1956

กพ.2/2053
สท.12/2068

พระราชสาส์น/2159
ศุภอักษร/2164

บุษบก/2225
ต้นทางฝรังเศส/2228
่
สท.35/2232
อท.1/2271

คาฉันท์/2290
อย.5/2298
ภาคโบฯ2/2298

สระเออะ พบครัง้ เดียวในบันทึกของโกษาปาน พ.ศ. 2228 โดยประสมขึน้ จากสระ
เอหน้าพยัญชนะต้น สระอีเหนือพยัญชนะต้น รูป อ หลังพยัญชนะต้น และสระอะหลัง อ ดังนี้
ระยะที่สี่

บันทึก/2228

สระเออ ในปั จจุบนั มีการเขียนแยกเป็ นแบบมีตวั สะกดและไม่มตี วั สะกด โดยแบบ
ไม่มตี ัว สะกดจะประกอบด้ว ยสระเอหน้ าพยัญชนะต้น และ อ หลังพยัญ ชนะต้น ส่ ว นแบบมี
ตัวสะกดจะประกอบด้วยสระเอหน้าพยัญชนะต้นกับสระอิเหนือพยัญชนะต้น ส่วนในสมัยอยุธยา
มีการประสมต่างออกไปบ้าง ดังนี้
ระยะที่หนึ่ง สระเออแบบไม่มตี วั สะกดพบครัง้ เดียวในจารึก ชน.4 พ.ศ. 1976
ประกอบด้วยสระเอ สระอี และ อ ส่วนแบบมีตวั สะกดพบใช้ทงั ้ รูปสระเออไม่มตี วั สะกดในปั จจุบนั
คือ สระเอหน้าพยัญชนะต้น และ อ หลังพยัญชนะต้น แล้วเติมตัวสะกดต่อท้าย และแบบปั จจุบนั
แต่สระบนอาจเป็ นสระอิหรือสระอีกไ็ ด้
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ระยะที่สอง ไม่พบสระเออแบบไม่มตี วั สะกด ส่วนแบบมีตวั สะกดยังพบการเขียน
เรียงกันไปโดยไม่มสี ระบนในจารึก กพ.2 พ.ศ. 2053 ซึง่ พบหลักฐานเป็ นครัง้ สุดท้าย
ระยะทีส่ าม พบสระเออแบบไม่มตี วั สะกดในพระราชสาส์นสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม
พ.ศ. 2159 โดยประกอบด้วยสระเออแบบไม่มตี วั สะกดรูปปั จจุบนั ทีเ่ พิม่ สระอีบนพยัญชนะ ส่วน
แบบมีตวั สะกดมีการเปลีย่ นแปลงในส่วนของสระบน โดยปรากฏการใช้สระอือร่วมกับสระอิและ
สระอี
ระยะทีส่ ่ี สระเออแบบไม่มตี วั สะกดเริม่ เปลีย่ นแปลง โดยใช้เครื่องหมายต่างๆ แทน
สระอี ซึง่ ส่วนมากจะใช้เครือ่ งหมายฟั นหนู มีบา้ งทีใ่ ช้เครื่องหมายฝนทอง หรือไม่ใช้เครื่องหมาย
อะไรเลยก็ได้ โดยตาแหน่ งของเครื่องหมายส่วนใหญ่จะอยู่บนพยัญชนะต้น อาจค่อนไปทาง อ
เล็กน้อย มีบ้างที่อยู่บน อ ส่วนสระเออแบบมีตวั สะกดยังคงเหมือนเดิม คือมีทงั ้ ใช้สระอิ สระอี
และสระอือ ร่วมกับสระเอ ทัง้ นี้ ในจารึก อท.1 พ.ศ. 2271 และ อท.7 พ.ศ. 2271 พบใช้สระอึรปู
ทีม่ วี งกลมคู่กบั ฝนทองด้วย
ระยะที่ห้า สระเออแบบไม่มตี วั สะกดพบใช้ปนกันทัง้ แบบสระเออรูปปั จจุบนั แบบ
ประสมเครื่องหมาย และแบบประสมสระอี ส่วนแบบมีตวั สะกดก็ยงั พบใช้สระบนปะปนกันไปไม่
มีห ลัก เกณฑ์ ทัง้ สระอิ สระอี และสระอึ และพบการเขียนแบบเขียนเรียงกันไปเหมือนใน
ระยะแรกกลับมาใช้ใน คาฉันท์สรรเสริญพระพุทธเจ้าปราสาททอง พ.ศ. 2290 ด้วย
ตัวอย่างรูปสระเออมีดงั ต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

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

กพ.2/2053
สท.43/2057
สท.12/2068

พระราชสาส์น/2159
K 1006/2126
ศุภอักษร/2164
พระจอมเมือง1/2164

บันทึก/2228
บันทึก/2228
จดหมาย3/2237
อท.7/2271

ภาคโบฯ2/2298
คาฉันท์/2290
ตาราช้าง/2291
ตาราช้าง/2291
อย.5/2298
ภาคโบฯ1/2298
ภาคโบฯ1/2298
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สระอา การเขียนประกอบขึน้ จากนิคหิตและสระอา ซึ่งพัฒนาการมีเฉพาะนิคหิต
ซึง่ จะได้กล่าวถึงต่อไปในส่วนของเครือ่ งหมาย ทัง้ นี้ พบการเขียนหวัดโดยลากเส้นโค้งต่อขึน้ ไป
จากปลายหางสระอาเหนือบรรทัดแทนนิคหิตในจารึกระฆัง วัดเชิงท่าด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

อย.2/1917
ชน.4/1976
ชน.4/1976

กพ.2/2053
สท.43/2057
สท.12/2068

พระราชสาส์น/2159
ศุภอักษร/2164
พระจอมเมือง1/2164
ระฆัง เชิงท่า/2190

บุษบก/2225
บันทึก/2228
อท.1/2271

ภาค ตวอ./2298

สระใอ เป็ นรูปอักษรทีไ่ ม่มพี ฒ
ั นาการตลอดสมัยอยุธยา ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ
หัวอักษร และเส้นหน้า เริม่ เขียนจากหัวอักษรเป็ นเส้นโค้งหงายหรือขมวดเป็ นวง จากขวาไป
ซ้าย จากนัน้ ลากเส้นหน้ าขึ้นไป อาจเขียนลักษณะต่างกันไปในแต่ละระยะ หางอักษรโค้งมา
ด้านหน้า อาจขมวดปลายเป็ นวงก็ได้
ทัง้ นี้ ในระยะแรกๆ จะเขียนเส้นหน้าโค้งไปทางขวามากเหมือนสระโอ จนกระทังใน
่
ระยะที่สามจึงเริม่ พบการเขียนเส้นหน้ าเป็ นเส้นตรงอย่างในปั จจุบนั แต่อ าจเอียงไปทางขวา
เล็กน้อยตามสมัยนิยม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

นม.78/1974

กพ.2/2053
สท.12/2068
สท.12/2068

ศุภอักษร/2164
พระจอมเมือง1/2164
จ.46/2192

บุษบก/2225
อท.7/2271

คาฉันท์/2290
อย.5/2298
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สระไอ เป็ นรูปอักษรทีไ่ ม่มพี ฒ
ั นาการตลอดสมัยอยุธยา ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ
หัวอักษร เส้นหน้า และเส้นบน เริม่ เขียนจากหัวอักษรเป็ นเส้นโค้งหงายหรือขมวดเป็ นวง จาก
ขวาไปซ้าย จากนัน้ ลากเส้นหน้ า ขึ้น ไป อาจเขีย นลักษณะต่ า งกันไปในแต่ ล ะระยะ จากนัน้
ลากเส้นบนต่อออกไปทางซ้าย
ทัง้ นี้ เส้นหน้ าในระยะแรกๆ จะเขียนให้โค้งไปทางขวาค่อนข้างมาก จนกระทังใน
่
ระยะทีส่ ามจึงเริม่ เขียนเป็ นเส้นตรงแล้วโค้งปลายเส้นไปทางขวาเล็กน้อย ก่อนทีใ่ นระยะทีส่ แ่ี ล้ว
ห้าจะเขียนเป็ นเส้นตรงเท่านัน้ อาจเอียงต่างกันตามสมัยนิยม ส่วนส่วนบนในระยะแรกๆ จะ
เขียนเฉียงลง โค้งคันจั
่ งหวะ แล้วจึงลากเฉียงกลับขึน้ ทางซ้ายต่อไป จนกระทังในระยะที
่
ส่ ่ี โค้ง
คันจั
่ งหวะจะเปลีย่ นเป็ นหักมุม ซึง่ สืบเนื่องมาจนปั จจุบนั ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

นม.78/1974

สท.43/2057

พระราชสาส์น/2159

ต้นทางฝรังเศส/2228
่
จดหมาย3/2237

อย.5/2298

สระเอา ประกอบขึน้ จากสระเอกับสระอาขนาบพยัญชนะต้น โดยพัฒนาการรูป
อักษรเป็ นไปตามพัฒนาการของสระเอและสระอา ดังได้กล่าวไปแล้ว ตัวอย่างรูปอักษรมีดงั นี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

อย.2/1917

สท.43/2057

พระราชสาส์น/2159

บันทึก/2228

คาฉันท์/2290

สระฤ ปั จจุบนั ใช้รปู สระลอยโดยตลอด แต่ในสมัยอยุธยาพบรูปสระจมด้วยครัง้ หนึ่ง
ในจารึก สท.12 พ.ศ. 2068 ลักษณะเป็ นเส้นนอนเส้นเดียว ลากจากทางขวาเฉียงลงไปทางซ้าย
เล็กน้อย แล้วลากไปทางซ้ายตรงๆ นอกจากนี้พบเป็ นรูปสระลอยโดยตลอด
รูปสระลอยพบครัง้ แรกในระยะที่สาม มีรูปเป็ น ถ ซึ่งประกอบด้วย หัวอักษร เส้น
หน้า เส้นบน และเส้นหลัง กับมีเส้นหางซึง่ สันนิษฐานว่ามาจากรูปสระจมทีก่ ล่าวไปข้างต้นอีก 1
เส้น อยู่ใต้เส้นหลังของ ถ มีรปู เป็ นเส้นตรงเฉียงลงไปทางซ้ายเล็กน้อย ปลายหางกระดกขึน้ ไป
ทางขวาสัน้ ๆ รวมส่วนประกอบรูปอักษรทัง้ หมด 5 ส่วน
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ในระยะเดียวกันนี้เกิดพัฒนาการขึ้น โดยเส้นหางได้รวมเข้าเป็ นเส้นเดียวกับเส้น
หลังของ ถ โดยที่รอยต่อนัน้ ยังหักมุมไว้ให้รถู้ งึ ทีม่ าได้ รูปอักษรจึงเหลือส่วนประกอบ 4 ส่วน
จากนัน้ ในระยะที่ส่จี งึ ได้เริม่ เขียนเส้น หลังยาวไปตลอดโดยไม่หกั มุมที่รอยต่อแล้ว ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

พระราชสาส์น/2159
พระจอมเมือง1/2164

บันทึก/2228
จดหมาย4/2237
อท.7/2271

คาฉันท์/2290
ตาราช้าง/2291
อย.5/2298

-

สท.12/2068

สระฤๅ ปั จจุบนั ใช้รปู สระลอยโดยตลอด แต่ในสมัยอยุธยาพบรูปสระจมด้วยครัง้
หนึ่ง ในจารึก สท.12 พ.ศ. 2068 ลักษณะเหมือนรูปสระ ฤ ลอย แต่มเี ส้นแนวตัง้ เพิม่ ขึน้ อีกเส้น
หนึ่ง ต่อลงมาจากใต้เส้นแนวนอนถัดจากหัวอักษรมาทางซ้ายเล็กน้อย ซึง่ เริม่ เขียนจากหัวอักษร
เป็ นเส้นตรงสัน้ ๆ แล้วลากเส้นตัง้ ลงมา ปลายตวัดไปทางซ้ายเล็กน้อย รวมส่วนประกอบทัง้ สิน้ 2
ส่วน นอกจากนี้พบเป็ นรูปสระลอยโดยตลอด
รูปสระลอยพบครัง้ แรกในระยะทีส่ องเช่นเดียวกับรูปสระจม เป็ นรูปพยัญชนะ ถ คือ
มี หัวอักษร เส้นหน้า เส้นบน และเส้นหลัง ประกอบกับรูปสระจม 2 ส่วน ทีก่ ล่าวข้างต้นเขียนไว้
ด้านล่าง โดยหัวอักษรอยูใ่ ต้เส้นหลัง ถ รวมส่วนประกอบรูปอักษรทัง้ หมด 6 ส่วน
ต่อมาในระยะทีส่ ่ี ได้เกิดการเปลีย่ นแปลงตาแหน่ งเส้นด้านล่างขึน้ โดยเส้นนอนกับ
เส้นตัง้ ได้เปลีย่ นเป็ นเส้นตัง้ คู่ เส้น ทีห่ นึ่งซึง่ เคยเป็ นเส้นนอนอยู่ใต้เส้นหลัง ถ ส่วนเส้นทีส่ องซึง่
เคยเป็ นเส้นตัง้ ทีต่ ่อไปจากเส้นนอนอยู่ถดั ไปทางขวา การเปลีย่ นแปลงนี้นามาซึง่ พัฒนาการที่
เกิดขึน้ ในระยะเดียวกันนี้ คือ เปลี่ยนมาเขียนเส้นตัง้ เส้นแรกเชื่อมเข้ากับเส้นหลัง ส่วนเส้นตัง้
เส้นทีส่ องเปลีย่ นจากทีเ่ ขียนลอยอยูเ่ ดีย่ วๆ มาต่อออกไปจากเส้นหลังประมาณกลางเส้นหลังเดิม
ลากยาวลงไปด้านล่างคล้ายสระอาหางยาว
ระยะสุดท้าย ไม่มพี ฒ
ั นาการเพิม่ เติม มีเส้นที่ต่อออกไปจากเส้นหลังที่เลื่อนขึน้ มา
ต่อทีป่ ลายเส้นบนต่อต้นเส้นหลังอย่างในปั จจุบนั ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

-

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

ต้นทางฝรังเศส/2228
่
ต้นทางฝรังเศส/2228
่
จดหมาย4/2237
จิตรกรรม/2277

คาฉันท์/2290
ภาค ตวอ./2298

กพ.2/2053
สท.12/2068

-

สระฦ พบครัง้ แรกในระยะทีส่ ่ี โดยประกอบด้วยส่วนบนทีเ่ หมือนรูปพยัญชนะ ภ ซึง่
ประกอบด้วย หัวอักษร เส้นหน้า เส้นบน และเส้นหลัง กับเส้นหางอยู่ด้านล่างเส้นหลัง ภ โดย
เส้นหางเขียนหัวอักษรต่อด้วยเส้นตัง้ ลากยาวลงไป ปลายหางโค้งไปทางซ้าย รวมทัง้ หมด 5
ส่วน
ต่อมาในระยะที่ห้า เส้นหางด้านล่างหายไป เชื่อมต่อเข้าเป็ นเส้นเดียวกับเส้นหลัง
ของรูป ภ ด้านบน ส่วนประกอบรูปอักษรจึงเหลือ 4 ส่วน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

บันทึก/2228

ตาราช้าง/2291

สระฦๅ ระยะทีห่ นึ่ง รูปอักษรคล้าย ภ ซึ่งประกอบด้วย หัวอักษร เส้นหน้า เส้นบน
และเส้นหลัง รวมกับส่วนล่างทีเ่ ขียนเหมือนรูปสระ ฤๅ จม 2 ส่วน โดยต้นเส้นนอนต่อจากเส้น
หลังของรูปอักษรส่วนบน รวมส่วนประกอบทัง้ หมด 6 ส่วน
ในระยะที่สาม รูปอัก ษรส่ว นบนยังคงรูปเป็ น ภ ส่ วนด้านล่างมีการเปลี่ยนแปลง
ตาแหน่ งเส้นทัง้ สอง โดยมีเส้น นอนได้เขียนแยกอยู่ใต้ระหว่างกลางเส้นหน้ากับเส้นหลังของ ภ
ส่วนเส้นตัง้ ทีเ่ คยเขียนต่อจากเส้นนอนเปลีย่ นมาเขียนติดกับปลายเส้นหลังของ ภ แทน
ระยะที่ส่ี เกิดพัฒนาการขึ้นในลักษณะเดียวกับสระ ฤๅ โดยเส้นด้านล่างเส้นแรก
หายไป กลายเป็ นส่วนหนึ่งของเส้นหลัง ภ จึงเหลือส่วนประกอบรูปอักษร 5 ส่วน ขณะทีเ่ ส้นที่
สองลากต่อไปจากเส้นหลังคล้ายสระอาหางยาว โดยตาแหน่ งทีต่ ่อนัน้ อาจต่อจากระดับกลางเส้น
หลังเดิม หรือจุดทีเ่ ป็ นรอยต่อเส้นหลังกับหางอักษรก็ได้
ระยะที่ห้า ไม่มพี ฒ
ั นาการเกิดขึ้นเพิ่มเติม มีเ พียงต าแหน่ งเส้นต่ อ ด้านหลังที่ต่ อ
ออกไปจากรอยต่อปลายเส้นบนกับต้นเส้นหลังอย่างในปั จจุบนั ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

ศุภอักษร/2164

จดหมาย3/2237
จดหมาย4/2237

คาฉันท์/2290

อย.2/1917

-

รูปวรรณยุกต์
รูปวรรณยุกต์อกั ษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาพบ 2 รูป คือ ไม้เอก และไม้โท ดังนี้
ไม้เอก ไม่พบพัฒนาการรูปอักษร เป็ นรูปเป็ นเส้นตัง้ สัน้ ๆ 1 เส้น อาจเขียนให้เอียง
หรือเพิม่ ขมวดหัวอักษรด้านบนให้สวยงามต่างไปตามลายมือ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

อย.2/1917

กพ.2/2053
สท.12/2068

ศุภอักษร/2164
พระจอมเมือง1/2164

บันทึก/2228
จดหมาย3/2237

อย.5/2298
อย.4/2298

ไม้โท ระยะที่หนึ่ง พบรูปอักษร 2 แบบ แบบแรกเป็ นรูปอย่างเก่า คือเป็ นเส้นตัง้
และเส้นนอนตัดกันอย่างเครือ่ งหมายกากบาทหรือตีนกา ส่วนอีกแบบหนึ่งซึง่ เป็ นพัฒนาการของ
แบบแรก คือ เปลีย่ นทิศทางการเขียนมาเขียนต่อเนื่องกัน โดยเริม่ จากหัวอักษรซึง่ คือเส้นตัง้ เดิม
เขียนเป็ นเส้นตัง้ สัน้ ๆ แล้วลากเส้นนอนต่อไปทางขวา จากนัน้ ในระยะต่อๆ มาได้เขียนให้หวั
อักษรมีขมวดปลายอย่างในปั จจุบนั ทัง้ นี้ รูปอักษรแบบเก่าได้พบมาจนกลางระยะทีส่ อง จึงได้
ใช้แต่รปู อักษรอย่างใหม่เท่านัน้ จนสิน้ สมัยอยุธยา ดังตัวอย่างต่อไป
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

อย.2/1917
นม.78/1974

กพ.2/2053
สท.12/2068

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ศุภอักษร/2164 ต้นทางฝรังเศส/2228
่
พระจอมเมือง1/2164
อท.1/2271

ระยะที่ห้า

ตาราช้าง/2291
อย.8/2301
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รูปตัวเลข
รูปตัวเลขพบทัง้ 10 รูป คือ เลข ๑ ถึงเลข ๐ ดังนี้
เลข ๑ เป็ นรูปอักษรที่ไม่มพี ฒ
ั นาการ คือ ประกอบด้วยหัวอักษรกับเส้นโค้งจาก
ซ้ายไปขวา รวม 2 ส่วน โดยตลอด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

อย.2/1917
ชน.4/1976

พจ.3/2047
สท.12/2068

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระฆัง เชิงท่า/2190 ระฆัง จันทรเกษม/2220
จ.46/2192
อท.1/2271

ระยะที่ห้า

คาฉันท์/2290
ตาราช้าง/2291

เลข ๒ ระยะทีห่ นึ่ง ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหลัง และเส้นล่าง เริม่
เขียนจากหัวอักษรเป็ นเส้นโค้งคว่ าเล็กๆ จากซ้ายไปขวา ลากเส้นหลังมีหยักกลางลงด้านล่าง
แล้วโค้งลากเส้นล่างไปทางซ้าย ปลายหางตวัดกลับมาทางขวาเล็กน้ อย และพบรูปอักษรอีก
แบบหนึ่งซึ่งมีส่วนประกอบอย่างเดียวกัน แต่หยักขึ้นไปอยู่ท่หี วั อักษร และเส้นหลังกลายเป็ น
เส้นตรงธรรมดา
ในระยะทีส่ องถึงสี่ รูปอักษรยังคงส่วนประกอบเดิม แต่มกั เขียนเส้นหลังให้ยาวลงไป
มาก จนกระทังในระยะที
่
ห่ ้า เส้นล่างเปลีย่ นมาลากให้เฉียงขึน้ ไปทางซ้ายจนกลายเป็ นเส้นหน้า
ซึ่งลากยาวขึ้นไป รูปอักษรคล้ายรูปเลข ๒ ในปั จจุบนั เพียงแต่ยงั ไม่มเี ส้นล่าง ดังรูปตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

ชน.6/1956

พจ.2/2023
พจ.3/2047

จ.49/2159
ระฆัง เชิงท่า/2190

บุษบก/2225
จิตรกรรม/2277

คาฉันท์/2290
ตาราช้าง/2291

เลข ๓ ระยะที่หนึ่งพบรูปอักษร 2 แบบ แบบแรกเป็ นแบบที่พบใช้ในศิลาจารึก
สุโขทัยบางหลัก เช่น ศิลาจารึกปู่ ขุนจิดขุนจอด (หลักที่ 35) พ.ศ. 1935 และใช้อยู่ในศิลาจารึก
ของอาณาจักรล้านนาและล้านช้าง 28 มีรปู เหมือน ฆ ลากหางยาวขึน้ ไป แบบทีส่ องระยะแรกมี
28

ปราณี กุลละวณิชย์, วิ วฒ
ั นาการเลขไทย (กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิจยั ฝ่ ายวิจยั
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย), 25.
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รูปคล้ายเลข 3 อารบิก ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ หัวอักษรเป็ นเส้นโค้งหงาย ลากจากขวาไปซ้าย
ต่อด้วยเส้นหลังมีหยักลากลงด้านล่าง และเส้นล่างลากต่อจากเส้นหลังไปทางซ้าย จากนัน้ ใน
ครึ่งหลัง ของระยะที่ห นึ่ งนี้ไ ด้เ กิดพัฒนาการขึ้น คือ หยักกลางเส้นหลังได้เ กิดเป็ น ขมวดขึ้น
ส่วนประกอบรูปอักษรจึงเปลีย่ นเป็ น 5 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหลังเส้นทีห่ นึ่ง ขมวดกลาง เส้น
หลังเส้นทีส่ อง และเส้นล่าง
ระยะทีส่ อง ยังไม่มพี ฒ
ั นาการเกิดขึน้ อีก แต่รปู อักษรเริม่ เอียงไปทางซ้าย
ระยะต่อมาทีพ่ บเลข ๓ คือ ระยะทีส่ ่ี ซึง่ ห่างจากระยะก่อนหน้าทีพ่ บถึงเกือบ 200 ปี
รูป อัก ษรได้เ ปลี่ย นมาอยู่ใ นแนวนอนแล้ว และมีพ ัฒ นาการ คือ ขมวดกลางเส้น หลัง เดิม
กลายเป็ นเส้นกลางแนวตัง้ และมีเส้นหน้ าเพิม่ ขึน้ มาอีก 1 เส้น ส่วนเส้นอื่นๆ เปลี่ยนแปลง
ตาแหน่ งตามการเปลี่ยนแนวรูปอักษร โดยเส้นหลังเส้นที่หนึ่งและสอง กลายเป็ นเส้นบนเส้นที่
หนึ่งและสอง ส่วนเส้นล่างกลายเป็ นเส้นหลัง และได้ใช้รปู นี้ไปจนสิน้ สมัยอยุธยา ดังรูปต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

บุษบก/2225
จดหมาย4/2237

อย.4/2298

อย.77/1918
ชน.4/1976
ชน.4/1976

สท.12/2068

-

เลข ๔ พบครัง้ แรกในจารึก พจ.2 พ.ศ. 2023 ซึง่ อยู่ในระยะทีส่ อง ประกอบด้วย หัว
อักษร เส้นหลัง เส้นล่าง และเส้นหน้า วิธกี ารเขียนเริม่ จากหัวอักษรที่เป็ นโค้ง คว่ าจากขวาไป
ซ้าย ลากเส้นหลังเฉียงลงไปทางขวา ปลายเส้นงอไปทางขวา จากนัน้ ลากเส้นล่างทับย้อนกลับ
ไปทางซ้าย แล้วลากเส้นหน้าขึน้ ด้านบน รูปอักษรนี้ได้ใช้ไปจนระยะทีส่ ่ี
ระยะทีห่ า้ เกิดพัฒนาการขึน้ คือ มีเส้นบนเพิม่ 1 เส้น โดยลากต่อจากเส้นหลัง
ออกไปทางขวาอย่างในปั จจุบนั ทัง้ นี้ ยังพบรูปอักษรแบบเก่าร่วมด้วย
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

พจ.2/2023
พจ.3/2047
กพ.2/2053

จ.46/2192

บันทึก/2228
จดหมาย4/2237

คาฉันท์/2290
อย.4/2298

-
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เลข ๕ ระยะทีห่ นึ่ง รูปอักษรทีพ่ บประกอบด้วยหัวอักษร เส้นล่าง และเส้นหางเหนือ
หัวอักษร รวม 3 ส่วน ทัง้ นี้ สันนิษฐานว่ารูปอักษรทีพ่ บเป็ นลักษณะเฉพาะของลายมือ
เนื่องจากวิธกี ารเขียนควรล้อกับเลข ๔ ซึง่ มีเส้นหน้าลากขึน้ ต่อจากเส้นล่างอีกเส้นหนึ่งด้วย
ระยะที่สอง รูปอักษรมีลกั ษณะล้อกับเลข ๔ โดยเขียนมีเส้นหลังแล้ว แต่หางลาก
ยาวขึน้ ไปมากผิดกับพัฒนาการของเลข ๔ และพัฒนาการในระยะถัดไปของเลข ๕ ด้วย ทัง้ นี้ มี
ลักษณะคล้ายเลขตัวธรรมที่ใช้กบั อักษรฝั กขาม โดยจะได้เปรียบเทียบกับรูปเลข ๕ ในจารึก
ล้านนาที่อยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียงกัน คือ จารึก ลพ.22 พ.ศ. 2049 และจารึก ลพ.27 พ.ศ.
205529 ให้เห็นดังนี้
2049

2055

2057

ลพ.22

ลพ.27

สท.43

รูปเลข ๕ พบต่อมาในระยะทีส่ ่ี โดยเกิดพัฒนาการขึน้ คือ เส้นหางทีเ่ ขียนแยกเดิม
นัน้ ได้เปลีย่ นมาเขียนเชื่อมกับปลายเส้นหน้า โดยใช้วธิ ขี มวดทีร่ อยต่อ ซึง่ จะได้ใช้รปู นี้ไปจนสิน้
สมัยอยุธยา ตัวอย่างรูปเลข ๕ ตลอดสมัยอยุธยามีดงั นี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

บันทึก/2228
สท.35/2232
เรื่องท้ายกัลปนา/2241

คาฉันท์/2290
อย.4/2298

ชน.4/1976

29

สท.43/2057

-

กรรณิการ์ วิมลเกษม, “อักษรฝั กขามที่พบในศิลาจารึกภาคเหนือ ” (วิทยานิพนธ์ปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร ,
2524), 190.
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เลข ๖ ระยะทีห่ นึ่ง รูปอักษรประกอบด้วย 3 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นล่าง และเส้น
หลัง เริม่ เขียนจากหัวอักษรเป็ นเส้นเฉียงตรงสัน้ ๆ หรือเส้นโค้งคว่าเล็กๆ จากซ้ายไปขวา แล้ว
ลากเส้นล่างต่อไปทางขวา อาจมีหยักกลางหรือไม่ก็ได้ จากนัน้ ลากเส้นหลังเฉียงไปทางซ้าย
ปลายหางอาจเชิดขึน้ ด้านบนเล็กน้อย
ระยะที่สอง รูปอักษรเอียงไปทางซ้ายมากขึ้น จึงเกิดการเปลี่ยนตาแหน่ งของเส้น
คือ เส้นล่างเดิมกลายเป็ นเส้นหลัง เส้นหลังกลายเป็ นเส้นบน และเกิดพัฒนาการขึน้ คือ มีเส้น
หางเพิม่ เข้ามา 1 เส้น ซึง่ ก็คอื หางอักษรทีแ่ ยกเป็ นเส้นเฉพาะอีกเส้นหนึ่งได้
รูปอักษรในระยะต่อๆ ไปไม่มกี ารเปลี่ยนแปลงจานวนเส้นอักษรอีก แต่อาจเขียน
รูปอักษรต่างไปบ้างตามลายมือ
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

ต้นทางฝรังเศส/2228
่
ระฆัง วัดใหญ่/2270

คาฉันท์/2290
อย.4/2298

ชน.6/1956
ชน.4/1976

พจ.2/2023
พจ.3/2047

-

เลข ๗ ไม่พบพัฒนาการรูปอักษร ประกอบด้วย หัวอักษร เส้นหน้า เส้นบน เส้น
หลัง และเส้นหาง เริม่ เขียนจากหัวอักษรเป็ นเส้นโค้งหงายจากขวาไปซ้าย ลากเส้นหน้าขึน้ ไป
ด้านบน จากนัน้ ลากเส้นบนไปทางขวา ต่อด้วยเส้นหลังลากลงด้านล่าง แล้วหักมุมลากเส้นหาง
เฉียงขึน้ ไปทางขวาสัน้ ๆ ในระยะแรก และลากยาวขึน้ เรือ่ ยๆ ในระยะทีส่ แ่ี ละห้า
ทัง้ นี้ ในระยะทีส่ องพบรูปอักษรที่ปลายหางหย่อนลงเฉียงไปทางซ้าย หางอักษรงอ
ไปทางขวา ซึง่ มีลกั ษณะคล้ายกับเลขโหราทีพ่ บในจารึกล้านนา ดังจะได้เปรียบเทียบกับรูปเลข
๗ ในจารึกล้านนาทีม่ อี ายุใกล้เคียงกัน คือ จารึก ลพ.23 พ.ศ. 2032 และจารึก พย.11 พ.ศ.
205130 ให้เห็นดังนี้

30

2032

2051

2057

ลพ.23

พย.11

สท.43

เรื่องเดียวกัน, 192.
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รูปเลข ๗ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดามีตวั อย่าง ดังนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

บันทึก/2228
จดหมาย4/2237
อท.1/2271

คาฉันท์/2290
ตาราช้าง/2291

อย.77/1918

สท.43/2057

-

เลข ๘ เป็ นรูปอักษรทีไ่ ม่มพี ฒ
ั นาการตลอดสมัยอยุธยา โดยประกอบด้วย 4 ส่วน
คือ หัวอักษร เส้นล่าง เส้นหน้า และเส้นบน เริม่ เขียนจากหัวอักษรเป็ นเส้นโค้งคว่าหรือขมวดวง
จากซ้ายไปขวา ลากเส้นล่างต่อไปทางซ้าย มีหยักกลาง ต่อด้วยเส้นหน้าลากขึน้ ด้านบน จากนัน้
โค้งหรือหักมุมลากเส้นบนไปทางขวา หางอักษรเฉียงขึน้ ไปด้านบน
ทัง้ นี้ หางอักษรอาจลากให้สนั ้ ยาวต่างกันไป รวมทัง้ ปลายหางอาจโค้งไปทางซ้าย
หรือขวา หรืออาจไม่โค้งเลยก็ได้ตามแต่ลายมือและช่วงสมัย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

-

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

สท.35/2232
อย.7/2279

ตาราช้าง/2291
อย.4/2298

สท.12/2068

-

เลข ๙ ระยะทีห่ นึ่ง ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นบน และเส้น
หาง โดยเริม่ เขียนจากหัวอักษรเป็ นเส้นโค้งหงายจากขวาไปซ้าย ลากเส้นหน้าต่อขึน้ ไปด้านบน
มีห ยัก ที่ป ลายเส้น แล้ ว จึง ลากเส้ น บนไปทางขวา ลากเส้ น หางเฉี ย งยาวขึ้น ไปเล็ก น้ อ ย
นอกจากนี้ ยังพบรูปทีเ่ ขียนหวัดเป็ นเส้นมีขมวดเพียงเส้นเดียวด้วย
ระยะทีส่ ่ี เกิดพัฒนาการขึน้ คือ มีเส้นกลางแนวนอนเพิม่ ขึน้ 1 เส้น เนื่องจากหยัก
กลางได้ยน่ ื ยาวออกลงด้านล่างจนเป็ นเส้นหนึ่งต่างหากได้ และเส้นหน้าเดิมก็ ต้องแยกเป็ นเส้นที่
หนึ่งและเส้นทีส่ อง ส่วนในระยะสุดท้าย สัณฐานอักษรจะเริม่ โน้มไปทางขวาในแนวนอนมากขึน้
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ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

ชน.4/1976

-

ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220 ตาราช้าง/2291
บันทึก/2228

เลข ๐ เป็ นรูปอักษรทีเ่ ขียนเล็กกว่ารูปอักษรอื่นๆ ลักษณะเป็ นวงกลมเล็กๆ ไม่พบ
พัฒนาการในสมัยอยุธยา มีเพียงความแตกต่างในลายมือที่อาจเขียนให้เป็ นวงกลมโปร่ง หรือ
วงกลมหรือทึบเท่านัน้ ทัง้ นี้ เลข ๐ ในจารึก ชน.4 พ.ศ. 1976 พบแบบทีเ่ ป็ นเส้นโค้งงอซ้อนกัน
และแบบทีเ่ ป็ นวงกลมเล็กๆ เรียงกันในแนวตัง้ อย่างสระอะ ซึง่ สันนิษฐานว่าเป็ นลักษณะเฉพาะ
ของจารึกหลักนี้ ไม่เกีย่ วข้องกับสายพัฒนาการ
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

ชน.4/1976

พจ.2/2023
สท.43/2057

ระฆัง เชิงท่า/2190
จ.46/2192

บันทึก/2228

ตาราช้าง/2291

รูปเครื่องหมายประกอบการเขียน
รูปเครือ่ งหมายประกอบการเขียน พบทัง้ สิน้ 14 ชนิด ดังต่อไปนี้/
ไม้หันอากาศ ไม่พบพัฒนาการตลอดสมัยอยุธ ยา ประกอบด้ว ยหัวอักษรกับ
เส้นแนวนอน รวม 2 ส่วน เริม่ เขียนจากหัวอักษรเป็ นขีดตัง้ สัน้ ๆ โค้งหงาย หรือขมวดเป็ นวงจาก
ขวาไปซ้าย แล้วลากเส้นแนวนอนต่อยาวไปทางขวา ปลายหางอาจโค้งขึน้ หรือตวัดกลับทางซ้าย
เล็กน้อยตามแต่ลายมือ
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

อย.2/1917
ชน.6/1956

กพ.2/2053
สท.43/2057

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ศุภอักษร/2164 ต้นทางฝรังเศส/2228
่
พระจอมเมือง1/2164
อย.7/2279

ระยะที่ห้า

อย.4/2298
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ทัณฑฆาต พบในระยะทีห่ า้ ครัง้ เดียวใน มีรปู เหมือนปั จจุบนั ซึง่ ประกอบด้วย 2
ส่วน คือ หัวอักษรทีข่ มวดเป็ นวงจากขวาไปซ้าย กับเส้นหน้าทีล่ ากต่อเฉียงขึน้ ไปทางขวา อาจ
โค้งคันจั
่ งหวะเล็กน้อยให้สวยงาม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่ห้า

คาฉันท์/2290

ไม้ไต่ ค้ ู เริม่ พบในระยะสุดท้ายเช่นเดียวกับทัณฑฆาต มีรปู เหมือนปั จจุบนั คือ มีรปู
เหมือนเลข ๘ ขนาดเล็ก ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่ห้า

คาฉันท์/2290

ตาราช้าง/2291

ไม้ยมก ในสมัยอยุธยาใช้รปู เลข ๒ เกือบตลอดสมัย จนกระทังระยะที
่
ห่ า้ ได้แยก
จากกัน โดยเลข ๒ ได้เปลีย่ นไปเขียนเส้นล่างให้เฉียงขึน้ ทางซ้ายจนเป็ นเส้นหน้า แต่ไม้ยมก
ยังคงรูปอย่างเก่าทีล่ ากเส้นหลังลงไปด้านล่างแล้วลากเส้นล่างไปทางซ้ายเล็กน้อย ทัง้ นี้ ใน
ระยะทีห่ า้ ได้เกิดพัฒนาการขึน้ โดยเส้นล่างได้หายไป ทาให้รปู อักษรเหลือเพียงหัวอักษรมีหยัก
กลางกับเส้นหลังทีล่ ากลงไปด้านล่างตรงๆ เท่านัน้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ชน.4/1976

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

-

-

-

-

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

อท.7/2271

ตาราช้าง/2291
อย.8/2301
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ฝนทอง เป็ นรูปอักษรที่ไม่พบพัฒนาการตลอดสมัยอยุธยา มีรูปเป็ นเส้นตัง้ สัน้ ๆ
เหมือนไม้เอก อาจเขียนให้มหี วั อักษรเพื่อความสวยงามตามแต่ลายมือ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

กพ.2/2053

ศุภอักษร/2164

พงศาวดาร/2223

อย.5/2298

-

ฟั นหนู พบใช้ครัง้ แรกในจารึกระฆัง วัดเชิงท่า พ.ศ. 2190 รูปอักษรไม่ปรากฏ
พัฒนาการ มีรปู เป็ นเครื่องหมายฝนทองสองเส้นเรียงกันในแนวระนาบ อาจเขียนหัวอักษรเพิม่
เข้ามาตามแต่ละลายมือ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

-

-

-

-

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

ระฆัง เชิงท่า/2190

บันทึก/2228

ตาราช้าง/2291
ภาคโบฯ2/2298

นิ คหิ ต ระยะทีห่ นึ่ง ช่วงแรกพบเป็ นรูปครึง่ วงกลมหรือเส้นโค้งสัน้ ๆ คว่า ลากจาก
ซ้ายไปขวา ส่วนในช่วงครึง่ หลังของพุทธศตวรรษที่ 20 นัน้ เกิดพัฒนาการขึน้ โดยพบรูปทีเ่ ขียน
เป็ นวงกลมเต็มวงครัง้ แรกในจารึก นม.78 พ.ศ. 1974 ส่วนในระยะทีส่ องถึงห้าพบรูปอักษรแบบ
ใหม่ซง่ึ บางครัง้ เขียนเป็ นวงกลมหรือจุดทึบ กับแบบเก่าปรากฏร่วมกันไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

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

กพ.2/2053
สท.43/2057
สท.12/2068

พระราชสาส์น/2159
ศุภอักษร/2164
พระจอมเมือง1/2164

พงศาวดาร/2223
พงศาวดาร/2223
อท.1/2271

ภาค ตวอ./2298
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ไปยาลน้ อย พบในระยะทีส่ แ่ี ละห้า รูปอักษรอักษรประกอบด้วยหัวอักษรกับเส้น
หลัง รวม 2 ส่วน เริม่ เขียนจากหัวอักษรเป็ นวง หรือโค้งหงายจากซ้ายไปขวา แล้วลากเส้นหลัง
ต่อลงมาด้านล่าง
ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

บันทึก/2228

อย.4/2298

ขึ้นต้นข้อความ ใช้รปู เครื่องหมายชนิดเดียวหรือหลายชนิดประกอบกัน ใช้ต่างกัน
ไปในหลักฐานแต่ละชิน้ ตามแต่ผจู้ ารหรือจารึกจะออกแบบเลือกใช้ ส่วนมากเป็ นเครื่องหมายอัง
คันเดี
่ ย่ ว เครือ่ งหมายอังคันคู
่ ่ เครือ่ งหมายฟองมัน หรือประกอบกัน เช่น อังคันฟองมั
่
นอังคัน่ ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

นม.78/1974
ชน.4/1976

กพ.2/2053
สท.12/2068

ศุภอักษร/2164
ระฆัง เชิงท่า/2190

ต้นทางฝรังเศส/2228
่
สท.35/2232
จดหมาย4/2237
อย.7/2279

คาฉันท์/2290
ตาราช้าง/2291

คันข้
่ อความ พบใช้น้อย มักเป็ นเส้นตัง้ เส้นเดียวหรือสองเส้นก็ได้ ซึง่ เป็ นทีม่ าของ
เครื่องหมายอังคันเดี
่ ย่ วและอังคันคู
่ ่ในเวลาต่อมา ในระยะหลังอาจเพิม่ จุดเดีย่ วหรือจุดคู่เรียงกัน
ในแนวตัง้ เพื่อตกแต่งให้สวยงาม หรืออาจเขียนเส้นตัง้ ให้ตวัดไปทางซ้ายให้สวยงามด้วยก็ได้ ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
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ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ชน.6/1956

สท.12/2068

-

ระยะที่ห้า
-

เรื่องท้ายกัลปนา/2241

-

ลงท้ายข้อความ ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องหมายโคมูตร ซึง่ เริม่ เขียนจากหัวอักษรต่อ
ด้วยเส้นตรงมีหยักกลาง โดยในจารึก อย.77 พ.ศ. 1918 เขียนในแนวตัง้ แต่หลังจากนัน้ พบ
เขียนในแนวนอนโดยตลอด โดยอาจเขียนหัวอักษรคว่าหรือหงายก็ได้ และคิดประดิษฐ์หยักและ
ปลายหางให้สวยงามต่างไปตามลายมือ หลายครัง้ ใช้เครื่องหมายอื่น เช่น อังคันเดี
่ ย่ ว อังคันคู
่ ่
หรืออังคันฟองมั
่
นอังคัน่ รวมถึงอาจตกแต่งลวดลายเสริมเข้ามาให้สวยงาม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

บันทึก/2228
บันทึก/2228
ระฆัง วัดใหญ่/2270
อท.1/2271

คาฉันท์/2290
ตาราช้าง/2291
ภาค ตวอ./2298
อย.4/2298

-

อย.77/1918
นม.78/1974
ชน.4/1976

สท.12/2068

-

ตี นครุ พบครัง้ แรกในระยะที่สาม มีรูปเป็ นเส้นแนวตัง้ กับแนวนอนตัดกันอย่าง
เครื่องหมายบวก โดยเส้นขวางอาจลากยาวกว่าเส้นตัง้ ในบางครัง้ นอกจากนี้ ยังพบการใช้
วงกลมตกแต่งตามมุมด้านในทัง้ สีม่ มุ ในบางลายมือด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง ระยะที่สอง
-

-

-

-

ระยะที่สาม

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

จ.46/2192

จ.38/2211
บันทึก/2228

อย.4/2298
อย.4/2298
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ปี กกา พบครัง้ แรกในระยะที่ส่ี มีรูปเป็ นเส้นแนวตัง้ ลากยาวเท่าที่ต้องการ ดังรูป
ตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

-

-

-

-

-

-

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

พงศาวดาร/2223

ตาราช้าง/2291

ละสุด เริม่ พบช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 23 ในปลายระยะทีส่ ่ี และในระยะทีห่ า้ โดย
ใช้รปู สระอะ ซึง่ อาจเป็ นเส้นแนวนอน 2 เส้น หรือวงกลมทึบ 2 วง เรียงกันในแนวตัง้ ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ระยะที่สาม

-

-

-

-

-

-

ระยะที่สี่

ระยะที่ห้า

อท.1/2271

คาฉันท์/2290
ตาราช้าง/2291

สรุป
พัฒนาการของรูปอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาสรุปตามลักษณะการเปลี่ยนแปลง
ได้ ดังนี้
1. รูปอักษรที่มีส่วนประกอบรูปอักษรเพิ่ ม มีดงั นี้
รูปอักษรทีม่ หี วั อักษรเพิม่ ขึน้ ได้แก่ สระอุ
รูปอักษรทีม่ เี ส้นบนเพิม่ ได้แก่ เลข ๖
รูปอักษรทีม่ เี ส้นบนเพิม่ ได้แก่ ฎ
รูปอักษรทีม่ เี ส้นกลางแนวนอนเพิม่ ได้แก่ ร และเลข ๙
รูปอักษรทีม่ ขี มวดเพิม่ ได้แก่ ม
2. รูปอักษรที่มีส่วนประกอบรูปอักษรลดลง มีดงั นี้
รูปอักษรทีเ่ ส้นบนหายไป ได้แก่ ข ฃ ง ช ซ ฑ สระเอ และสระแอ
รูปอักษรทีเ่ ส้นล่างหายไป ได้แก่ ค ฅ จ ด ต ท ว ศ ห และไม้ยมก
รูปอักษรทีเ่ ส้นกลางแนวตัง้ หายไป ได้แก่ ก
รูปอักษรทีเ่ ส้นหางหายไป ได้แก่ ฉ
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รูปอักษรทีเ่ ส้นบนและเส้นล่างหายไป ได้แก่ พ
รูปอักษรทีข่ มวดลดลง ได้แก่ ฆ ซึง่ ขมวดหลังหายไป เหลือเฉพาะขมวดหน้า
3. รูปอักษรที่ มีส่วนประกอบรูปอักษรเพิ่ มขึ้นและลดลง ได้แก่ ธ ซึ่งหัวอักษร
หายไป แต่ มเี ส้นบนและเส้นกลางแนวนอนเพิ่มเข้ามา ร ซึ่ง เส้นล่ า งหายไป แต่ มเี ส้นกลาง
แนวนอนเพิม่ เข้ามา
4. รูปอักษรที่เปลี่ยนวิ ธีการเขียน มีดงั นี้
เปลีย่ นทิศทางการเขียน ได้แก่ สระอะ เปลี่ยนจากเขียนหัวอักษรวนจากซ้ายไป
ขวา เป็ นจากขวาไปซ้าย ทาให้รปู อักษรทีเ่ ป็ นเส้นโค้งคว่ากลายเป็ นโค้งหงาย
เปลี่ยนรูปอักษร ได้แก่ สระอิ สระอี สระอือ เปลี่ยนจากวงกลมเป็ นเส้นนอน 2
เส้น และนิคหิต ทีเ่ ปลีย่ นจากเส้นโค้งหรือครึง่ วงกลมเป็ นวงกลม
เขียนส่วนประกอบรูปอักษรให้เชื่อมกัน ได้แก่ ป ฝ ฟ ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ เลข ๕ และ
ไม้โท
5. รูปอักษรที่ มีส่วนประกอบรูปอักษรเพิ่ มขึ้นและเปลี่ยนวิ ธีการเขียน ได้แก่
เลข ๓
6. รูปอักษรที่ มีส่วนประกอบรูปอักษรเพิ่ มขึ้น ลดลง และเปลี่ยนวิ ธีการเขียน
ได้แก่ เลข ฐ คือ เส้นล่างหายไป และเปลีย่ นจากเขียนขมวดปลายเส้นหลังเป็ นเส้น 3 เส้น ใน
ระยะทีส่ ่ี กับเพิม่ ส่วนเชิงในระยะทีห่ า้
ส่วนพัฒนาการรูปอักษรตามช่วงเวลาทีแ่ บ่งไว้เป็ น 5 ระยะ ซึง่ จะสามารถนาไปใช้
ประโยชน์ในการกาหนดอายุได้ มีดงั นี้
ระยะที่ หนึ่ ง รูปอักษรส่วนใหญ่ยงั มีลกั ษณะใกล้เคียงกับอักษรไทยสุโขทัย โดย
รูปอักษรบางรูปพบใช้รูปเดิมอยู่ในช่วงระยะที่หนึ่งเท่านัน้ และรูปอักษรจานวนหนึ่ง เริม่ มีความ
เปลีย่ นแปลงบ้างแล้ว ดังนัน้ รูปอักษรดัง้ เดิมจึงกลายเป็ นรูปทีเ่ ป็ นลักษณะเฉพาะของช่วงระยะนี้
ได้แก่
รูปพยัญชนะ ก ลากเส้นหน้าต่อจากเส้นกลางในระดับค่อนข้างต่า
รูปพยัญชนะกลุ่ม ค ฅ ด ต และ ศ ยังมีเส้นล่างเชื่อมเส้นกลางกับเส้นหน้า โดยเส้น
ล่างจะเริม่ หายไปในช่วงปลายระยะทีห่ นึ่งนี้
รูปพยัญชนะ ง ทีเ่ ส้นล่างลากเฉียงลงไปทางซ้ายเลยเส้นบรรทัดพบเฉพาะในระยะนี้
รูปพยัญชนะ จ และ ว ทีม่ เี ส้นล่าง พบเฉพาะในระยะนี้
รูปพยัญชนะ ถ พบรูปทีไ่ ม่มหี ยักหน้าเฉพาะในระยะนี้
รูปพยัญชนะ ป ฝ และ ฟ ทีม่ เี ส้นหาง 2 เส้น พบในระยะนี้เท่านัน้ ทัง้ นี้ ในราวปลาย
ระยะทีห่ นึ่งจะเริม่ เหลือเส้นหางเส้นเดียวแล้ว
รูปพยัญชนะ ผ ทีเ่ ส้นหน้ามีหยักกลาง พบในระยะนี้เท่านัน้
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รูปสระอะ ทีเ่ ขียนเชื่อมกันเป็ นเส้นแนวตัง้ เส้นเดียว พบในระยะนี้เท่านัน้
รูปสระอุ ทีเ่ ขียนไม่มหี วั อักษร โดยลากเส้นหลังลงมาตรงๆ ตวัดปลายเล็กน้อย พบ
ในระยะนี้เท่านัน้
รูปวรรณยุกต์ไม้โท รูปที่เขียนเป็ นเส้นแนวตัง้ กับแนวนอนตัดกันเหมือนไม้จตั วา
พบในระยะนี้เท่านัน้
รูปเลข ๓ ทีเ่ ขียนในแนวตัง้ คล้ายเลข 3 อารบิก พบในระยะนี้เท่านัน้ โดยพบเขียน
เส้นหลังหยักหรือขมวดทีก่ ลางเส้น
ระยะที่สอง รูปอักษรทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างเด่นชัด ได้แก่
รูปพยัญชนะ จ ไม่มเี ส้นล่างแล้ว พบครัง้ แรกในจารึก พจ. 2 พ.ศ. 2023
รูปพยัญชนะ ฆ ทีม่ ขี มวดทัง้ หน้าและหลังพบเฉพาะในระยะนี้เท่านัน้
รูปพยัญชนะ ป ฝ และ ฟ จะเหลือเส้นหางบนเส้นหลังเพียงเส้นเดียว โดย ป เริม่
พบตัง้ แต่ในจารึก นม.78 พ.ศ. 1974 ในระยะทีห่ นึ่ง แต่ ฝ และ ฟ เริม่ พบในจารึก กพ. 2 พ.ศ.
2053
รูปอักษร ม มีขมวดหน้าเพิม่ ขึน้ พบครัง้ แรกในจารึก พจ. 2 พ.ศ. 2023
รูปอักษร ว เส้นล่างหายไป โดยเส้นหัวอักษรเป็ นเส้นโค้งใหญ่หรือขมวดเป็ นวง
ค่อนข้างใหญ่
รูปสระเอ และสระแอ เส้นบนเริม่ หายไป โดยเขียนเป็ นหางอักษรสัน้ ๆ หรือเขียนให้
ปลายเส้นหลังเอนไปทางขวามากขึน้
รูปเลข ๒ เริม่ เขียนหางลากยาวกว่าเดิม โดยลากให้เลยเส้นบรรทัดลงไป
รูปเลข ๖ เริม่ มีเส้นหางทีล่ ากยาวขึน้ ไปอย่างเด่นชัด
ระยะที่สาม รูปอักษรทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างชัดเจน ได้แก่
รูปพยัญชนะ ข ฃ ช ซ และรูปสระอู รูปอักษรเริม่ เปลีย่ นมาอยู่ในแกนตัง้ เส้นหลัง
ยาวขึน้ เท่าเส้นหน้า แต่ยงั ค่อนข้างเอียงไปทางขวา เริม่ พบใน พ.ศ. 2164
รูป พยัญ ชนะ ง เริ่ม ขมวดหัว เป็ น วงชัด เจน และเส้น ล่ า งจะเริ่ม ลากงอเฉี ย งขึ้น
ทางซ้ายอย่างในปั จจุบนั
รูปพยัญชนะ ฆ ที่แต่เดิมมีทงั ้ ขมวดหน้าและหลัง จะเหลือเพียงขมวดหน้าเท่านัน้
พบครัง้ แรกในพระราชสาส์นสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ประมาณ พ.ศ. 2159
รูปพยัญชนะ ท และ ห เส้นล่างเริม่ หายไป พบครัง้ แรกในหนังสือออกพระจอมเมือง
พ.ศ. 2164 ทัง้ 2 ฉบับ
รูปพยัญชนะ ธ หัวอักษรเริม่ หายไป และมีเส้นบนเพิม่ เข้ามา เริม่ พบในจารึกปลี
ยอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 4 พ.ศ. 2192
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รูปพยัญชนะ ป เปลี่ยนมาเขียนเส้นหางเชื่อ มต่ อ กับเส้นหลัง โดยมีการหักมุมที่
รอยต่อ เริม่ พบในศุภอักษรและหนังสือการค้ากับเดนมาร์ก พ.ศ. 2164 ทัง้ 3 ฉบับ ทัง้ นี้ ใน
จารึกปลียอดพระบรมธาตุ เจดีย์ นครศรีธรรมราช 2 พ.ศ. 2159 พบรูป ป ที่ลากหางยาวขึน้ ไป
โดยไม่หกั มุมเป็ นครัง้ แรกด้วย อนึ่ง ฝ และ ฟ น่ าจะมีพฒ
ั นาการอย่างเดียวกัน แต่ไม่พบ
หลักฐานรูปอักษรทีเ่ ปลีย่ นแปลงแล้ว
รูปพยัญชนะ พ เส้นล่างและเส้นบนเริม่ หายไป เริม่ พบในจารึกปลียอดพระบรมธาตุ
เจดีย์ นครศรีธรรมราช 2 พ.ศ. 2159 ทัง้ นี้ ฟ น่ าจะมีพฒ
ั นาการอย่างเดียวกับ พ แต่ไม่พบ
หลักฐาน
รูปพยัญชนะ ร เส้นล่างหายไป หัวอักษรเริม่ ขมวดเป็ นวง และเริม่ มีเ ส้นกลาง
แนวนอนเพิม่ ขึน้ มาเชื่อมเส้นหลังกับเส้นบน
รูปพยัญชนะ ห เส้นล่างเริม่ หายไป พบครัง้ แรกในจารึกปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์
นครศรีธรรมราช 2 พ.ศ. 2159
รูปสระอะ เริม่ พบการเปลี่ยนทิศทางการเขียนหัวอักษรจากวนขวาเป็ นวนซ้าย ทา
ให้รปู อักษรทีเ่ ป็ นเส้นโค้งคว่าเปลีย่ นเป็ นเส้นโค้งหงาย เริม่ พบในจารึกปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์
นครศรีธรรมราช 4 พ.ศ. 2192
รูปสระอิ อี อือ เริม่ เปลีย่ นจากเขียนรูปอักษรส่วนหลักเป็ นวงกลม เป็ นเส้นแนวนอน
2 เส้น โดยเริม่ พบสระอิและสระอีในจารึกปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 2 พ.ศ.
2159 และสระอือเริม่ พบในศุภอักษรและหนังสือการค้ากับเดนมาร์ก พ.ศ. 2164 ทัง้ 3 ฉบับ ส่วน
สระอึเ พิ่งพบใช้รูปอัก ษรเป็ นครัง้ แรกในจารึกแผ่ นไม้บุษบกธรรมาสน์ วัดมณีชลขัณฑ์ พ.ศ.
2225 จึงไม่มพี ฒ
ั นาการ
รูปสระฤ เปลี่ยนมาเขียนเส้นหางเชื่อมต่อกับเส้นหลัง ลงไปด้านล่าง ทัง้ นี้ สระฦ
น่าจะมีพฒ
ั นาการอย่างเดียวกัน แต่ไม่พบหลักฐานรูปอักษรทีเ่ ปลีย่ นแปลงแล้ว
รูปเลข ๓ เปลีย่ นแนวตัง้ เป็ นแนวนอน โดยมีเส้นหน้าเพิม่ อีก 1 เส้น และขมวดกลาง
เปลีย่ นเป็ นเส้นกลางแนวตัง้ แทน เริม่ พบในจารึกปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 2
พ.ศ. 2159
ระยะที่สี่ รูปอักษรทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างชัดเจน ได้แก่
รูปพยัญชนะ ฉ เส้นหางที่ลากยาวเฉียงขึน้ ไปเริม่ หายไป พบในวรรณกรรมเรื่อง
ต้นทางฝรังเศส
่ พ.ศ. 2228 รูปพยัญชนะ ญ และณ เริม่ มีหยักทีเ่ ส้นหน้า พบครัง้ แรกในจารึก
พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 8 พ.ศ. 2230
รูปพยัญชนะ ฎ มีเส้นบนเพิม่ จนส่วนบนเป็ นรูปเหมือน ภ พบครัง้ แรกในจดหมาย
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2237
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รูปพยัญชนะ ฐ ซึง่ มีเฉพาะรูปอักษรส่วนบน เส้นล่างเริม่ หายไป และเปลีย่ นวิธเี ขียน
ขมวดปลายเส้นหลัง กลายเป็ นเขียนเส้น 3 เส้น คือ เส้นกลางแนวนอน เส้นบน และเส้นหาง
อย่างในปั จจุบนั แทน พบครัง้ แรกในพระกัลปนาวัดเมืองพัทลุง พ.ศ. 2241
รูปพยัญชนะ ธ มีเส้นกลางแนวนอนเพิม่ ขึน้ มา เพื่อเชื่อมเส้นหลังกับเส้นบน ทัง้ นี้
พบรูปลายมือหวัดทีย่ งั เขียนไม่มเี ส้นแนวนอนเพิม่ บางครัง้ มีขมวดหน้าเล็กๆ และเส้นบนลาก
เป็ นเส้นตรงเฉียงไปทางขวาเฉพาะในช่วงนี้เท่านัน้
รูปพยัญชนะ ป รูปอักษรทีล่ ากหางยาวโดยไม่หกั มุม ยังพบเฉพาะในลายมือหวัด
เช่น จดหมายฉบับที่ 3 และ 4 พ.ศ. 2237 ส่วนในลายมือบรรจงและหวัดแกมบรรจงยังเขียนหาง
หักมุม แต่จะหักมุมสูงขึน้ กว่าเดิม
ส่วน ฝ และ ฟ พบหลักฐานที่เปลี่ยนมาเขียนเส้นหาง
เชื่อมต่อกับเส้นหลังในระยะนี้ในวรรณกรรมเรื่อง ต้นทางฝรังเศส
่
พ.ศ. 2228 โดยจะหักมุมใน
ลักษณะเดียวกับ ป ในสมัยเดียวกัน
รูปพยัญชนะ พ เขียนมีเส้นล่างเส้นที่หนึ่งเส้นเดียว ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็ นรูปที่ผสม
ระหว่างรูปอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาและอักษรไทยย่อ พบเฉพาะในช่วงนี้เท่านัน้
รูปพยัญชนะ ฬ ที่เขียนเป็ นรูป พ ประกอบกับเชิง ฬ อักษรขอมไทย พบเฉพาะ
ในช่วงนี้เท่านัน้
รูปสระฤๅ ฦๅ เริม่ พบเขียนเส้นหางเส้นแรกเชื่อมกับเส้นหลัง และเส้นหางอีกเส้น
เขียนต่อจากเส้นหลัง พบในจดหมายฉบับที่ 3 และ 4 พ.ศ. 2237 เป็ นครัง้ แรก
รูปเลข ๕ เริม่ เขียนเส้นหางทีเ่ คยเขียนแยกให้เชื่อมกับเส้นหน้า พบครัง้ แรกในจารึก
ปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 5 พ.ศ. 2211
ระยะที่ห้า รูปอักษรทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างชัดเจน ได้แก่
รูปพยัญชนะ ก เส้นกลางหายไป และเปลีย่ นทิศทางการเขียน โดยเปลีย่ นจากเขียน
เส้นกลางลากลงแล้วเขียนเส้นหน้าแยกไปทางซ้าย เป็ นลากเส้นหน้าขึน้ ด้านบนเพียงเส้นเดียว มี
หยักทีป่ ลายเส้นหน้า ซึง่ คล้ายกับรูปอักษรในปั จจุบนั พบครัง้ แรกในคาฉันท์สรรเสริญพระเกียรติ
สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290
รูปพยัญชนะ ข ฃ ช และ ซ มักเขียนเส้นหน้าและเส้นหลังค่อนข้างตัง้ ตรง โดย ข
และ ฃ เส้นหลังจะลากยาวขนานขึน้ ไปกับเส้นหน้า และปลายหางอาจไม่ต้องโค้งมาหาเส้นหน้า
ก็ได้ ส่วน ช และ ซ ลากปลายเส้นหลังโค้งมาหาเส้นหน้าแล้วหักมุมลากหางเฉียงขึน้ ไปทางขวา
สัน้ ๆ
รูปพยัญชนะ จ มักลากเส้นหน้าต่อจากหัวอักษรเฉียงลงไปต่อกันกับเส้นหลังเป็ น
มุมพอดี
รูปพยัญชนะ ญ ส่วนเชิงจะเขียนเพียงเล็กๆ นอกจากนี้ พบรูปทีส่ ่วนเชิงขมวดหรือ
หักมุมแล้วลากกลับทางขวาครัง้ แรกในตาราแผนคชลักษณ์ พ.ศ. 2291
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รูปพยัญชนะ ฐ มีส่วนเชิงเพิม่ เข้ามา พบครัง้ แรกในคาฉันท์สรรเสริญพระเกียรติ
สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290
รูปพยัญชนะ ฑ เริม่ พบตัวอย่างรูปอักษรที่เส้นบนหายไป พบครัง้ แรกในจารึก
อย. 5 พ.ศ. 2298
รูปพยัญชนะทีล่ ากหางยาวขึน้ ด้านบน ได้แก่ ป ฝ และ ฟ ส่วนใหญ่ยงั เขียนหักมุมที่
หางอยู่ แต่ จะลากหางยาวตรงขึ้นไปก่ อ น แล้ว หักมุมที่ปลายหางเพียงเล็กน้ อ ย มีเ พียงบาง
ลายมือ เช่น ในคาฉันท์สรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290 ที่
ลากหางยาวโดยไม่หกั มุม
รูปพยัญชนะ พ เหลือเพียงรูปทีไ่ ม่มที งั ้ เส้นบนและเส้นล่างเพียงรูปเดียว
รูปพยัญชนะ อ เริม่ เขียนหัวอักษรขมวดเป็ นวง พบครัง้ แรกในคาฉันท์สรรเสริญพระ
เกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290
รูปเลข ๒ เริม่ ลากหางตวัดเฉียงขึน้ ไปทางซ้าย พบครัง้ แรกในคาฉันท์สรรเสริญพระ
เกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290
รูปเลข ๔ เริม่ มีเส้นบนเพิม่ เข้ามาอย่างในปั จจุบนั พบครัง้ แรกในคาฉันท์สรรเสริญ
พระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290
รูปไม้ยมกเริม่ พัฒนาแยกจากเลข ๒ โดยไม่ลากหางตวัดขึน้ ไปด้านบน และเส้นล่าง
เริม่ หายไป เหลือเพียงหัวอักษรกับเส้นหลังอย่างในปั จจุบนั พบรูปนี้ครัง้ แรกในจารึก อย. 5 พ.ศ.
2298
อนึ่ง รูปอักษรทัง้ หมดในแต่ละระยะมีดงั ในตารางต่อไปนี้
ตารางที่ 4 แสดงรูปอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาระยะทีห่ นึ่งถึงระยะทีห่ า้
อักษร

ระยะที่หนึ่ ง
พ.ศ.1901-2000

ระยะที่สอง
พ.ศ.2001-2100

ระยะที่สาม
พ.ศ.2101-2200

ก
ข
ฃ
ค
ฅ
ฆ

-

ระยะที่สี่
พ.ศ.2201-2280

ระยะที่ห้า
พ.ศ.2281-2310
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ตารางที่ 4 แสดงรูปอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาระยะทีห่ นึ่งถึงระยะทีห่ า้ (ต่อ)
ระยะที่หนึ่ ง
พ.ศ.1901-2000

ระยะที่สอง
พ.ศ.2001-2100

ระยะที่สาม
พ.ศ.2101-2200

-

-

-

ฎ

-

-

ฏ

-

-

ฐ

-

-

ฑ

-

-

-

ฒ

-

-

-

ณ

-

อักษร

ระยะที่สี่
พ.ศ.2201-2280

ระยะที่ห้า
พ.ศ.2281-2310

ง
จ
ฉ
ช
ซ
ฌ

-

ญ

ด
ต
ถ
ท

-

-

-
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ตารางที่ 4 แสดงรูปอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาระยะทีห่ นึ่งถึงระยะทีห่ า้ (ต่อ)
อักษร

ธ
น
บ
ป
ผ
ฝ
พ
ฟ
ภ
ม
ย
ร
ล
ว
ศ
ษ
ส

ระยะที่หนึ่ ง
พ.ศ.1901-2000

ระยะที่สอง
พ.ศ.2001-2100

ระยะที่สาม
พ.ศ.2101-2200

ระยะที่สี่
พ.ศ.2201-2280

ระยะที่ห้า
พ.ศ.2281-2310
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ตารางที่ 4 แสดงรูปอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาระยะทีห่ นึ่งถึงระยะทีห่ า้ (ต่อ)
อักษร

ระยะที่หนึ่ ง
พ.ศ.1901-2000

ระยะที่สอง
พ.ศ.2001-2100

ระยะที่สาม
พ.ศ.2101-2200

-

-

-

-

-

-

-

ระยะที่สี่
พ.ศ.2201-2280

ระยะที่ห้า
พ.ศ.2281-2310

-

-

ห
ฬ
อ
อะ
อา
อิ
อี
(ลอย)
อี
(จม)

อึ

-

อือ

-

อุ
อู
เอะ

-

-

-

-

-

-

-

-

เอ
แอะ
แอ
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ตารางที่ 4 แสดงรูปอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาระยะทีห่ นึ่งถึงระยะทีห่ า้ (ต่อ)
อักษร

ระยะที่หนึ่ ง
พ.ศ.1901-2000

ระยะที่สอง
พ.ศ.2001-2100

ระยะที่สาม
พ.ศ.2101-2200

ระยะที่สี่
พ.ศ.2201-2280

ระยะที่ห้า
พ.ศ.2281-2310

เอียะ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เอีย
เอือะ
เอือ
อัวะ
อัว
โอะ
โอ
เอาะ
ออ
เออะ
เออ
อา

-
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ตารางที่ 4 แสดงรูปอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาระยะทีห่ นึ่งถึงระยะทีห่ า้ (ต่อ)
อักษร

ระยะที่หนึ่ ง
พ.ศ.1901-2000

ระยะที่สอง
พ.ศ.2001-2100

ระยะที่สาม
พ.ศ.2101-2200

ใอ
ไอ
เอา
ฤ

-

ฤๅ

-

ฦ

-

ฦๅ

-

-

-

ไม้เอก

ไม้โท

๑
๒
๓
๔

-

๕

-

๖

-

๗

-

๘

-

-

ระยะที่สี่
พ.ศ.2201-2280

ระยะที่ห้า
พ.ศ.2281-2310
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ตารางที่ 4 แสดงรูปอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาระยะทีห่ นึ่งถึงระยะทีห่ า้ (ต่อ)
อักษร

ระยะที่หนึ่ ง
พ.ศ.1901-2000

๙

ระยะที่สอง
พ.ศ.2001-2100

ระยะที่สาม
พ.ศ.2101-2200

ระยะที่สี่
พ.ศ.2201-2280

ระยะที่ห้า
พ.ศ.2281-2310

-

๐
ไม้หนั
อากาศ
ทัณฑฆาต

ไม้ไต่คู้

-

ไม้ยมก
ฝนทอง

-

ฟันหนู

-

-

-

-

-

นิ คหิ ต
ไปยาล
น้ อย

-

ขึ้นต้น
ข้อความ
คัน่
ข้อความ

-

จบ
ข้อความ

-

ตีนครุ

-

-

ปี กกา

-

-

-

ละสุด

-

-

-

-
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พัฒนาการของอักษรไทยย่อ
อักษรไทยสมัยอยุธยาอีกชนิดหนึ่ง คือ อักษรทีศ่ าสตราจารย์ยอร์ช เซเดส์ เรียกว่า
“อักษรไทยย่อ ”31 เริม่ พบหลักฐานการใช้ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 ราวสมัยสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช มักใช้บนั ทึกเอกสารสาคัญ เช่น หนังสือสัญญาไทย-ฝรังเศส
่
พ.ศ. 2230
วรรณกรรมฉบับหลวงอย่างนันโทปนันทสูตรคาหลวง และจารึกบนบานประตูประดับมุขทีส่ มเด็จ
พระเจ้าอยู่หวั บรมโกศโปรดให้สร้างขึน้ ถวายวัดต่างๆ โดยรูปอักษรเขียนอย่างบรรจงประดิษฐ์
หักเหลีย่ มย่อมุมเส้นอักษรให้งดงาม รวมถึงตวัดปลายเส้นอักษรให้อ่อนโค้งสวยงาม 32 เรียกได้
ั นามาจาก
ว่าเป็ นการเขียนประดิษฐ์เป็ นลวดลายเพื่ออวดฝี มอื 33 อักษรชนิดนี้น่าจะได้พฒ
อักษรไทยแบบธรรมดาลายมือบรรจงทีใ่ ช้ในราชสานัก สาหรับเขียนเอกสารสาคัญต่างๆ อยู่แต่
เดิมแล้ว เช่น พระราชสาส์นสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ประมาณ พ.ศ. 2159 และหนังสือออกญา
ไชยาธิบดีถงึ เรฏอธิลมาศ พ.ศ. 2164 ซึง่ จะได้ยกตัวอย่างรูปอักษรเปรียบเทียบกับรูปอักษร
ไทยย่อระยะแรกจากหนังสือสัญญาไทย-ฝรังเศส
่ ครัง้ สมเด็จพระนารายณ์ พ.ศ. 2230 ในตาราง
ที่ 5 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 5 แสดงรูปอักษรลายมือบรรจงสมัยพุทธศตวรรษที่ 22 กับอักษรไทยย่อระยะแรก
อักษรไทย
ปัจจุบนั

พระราชสาส์น
พ.ศ. 2159

ออกญาไชยา
พ.ศ. 2164

สัญญาไทย-ฝรังเศส
่
พ.ศ. 2230

ก
จ
ท
น
ป
พ
ว
ห
31

ยอร์ช เซเดส์, ตานานอักษรไทย ตานานพระพิ มพ์ การขุดค้นที่ พงตึก และศิ ลปะไทย
สมัยสุโขทัย (กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรุสภา, 2526), 18.
32
ก่องแก้ว วีระประจักษ์, 700 ปี ลายสือไทย (อักขรวิ ทยาไทย ฉบับย่อ), 26.
33
จุไรรัตน์ ลักษณะศิริ, “อักษรไทยย่อ: อักษรไทยที่ถูกลืม,” อักษรศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย
ศิ ลปากร 33, 1 (2554): 18.
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ในการวิจยั ครัง้ นี้ใช้หลักฐานอักษรไทยย่อทีม่ ศี กั ราชทัง้ สิน้ 10 รายการ หลักฐานที่
เก่าที่สุด คือ จารึกวัดจุฬามณี พ.ศ. 2225 และหลักฐานทีม่ อี ายุหลังที่สุด คือ จารึกประตูมุก
วิหารพระพุทธชินราช พ.ศ. 2299 โดยในการวิจยั ครัง้ นี้ได้แบ่งอักษรไทยย่อออกเป็ น 2 ยุค
ตามลักษณะลายมือร่วมในแต่ละช่วงเวลา เช่น การหักเหลี่ยมหางอักษร การขมวดปลายหาง
อักษร ดังนี้
ระยะทีห่ นึ่ง ช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 ไปจนถึงประมาณ พ.ศ. 2270 ตรงกับเวลา
ส่วนใหญ่ ของช่ว งระยะที่ส่ขี องอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา เป็ นยุคที่เริม่ ปรากฏแบบแผน
อักษรไทยย่อขึน้ แยกจากอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาอย่างชัดเจน แต่กย็ งั พบว่ารูปอักษรบาง
ตัวมีความใกล้เคียงกันหรือพบใช้รูปอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาปนกับอักษรไทยย่ออยู่บ้าง
เส้นอักษรในระยะนี้เริม่ มีการหักเหลี่ยมย่อมุมตามแบบอักษรไทยย่อ แต่ลกั ษณะแบบแผนของ
อักษรไทยย่อที่จะปรากฏในระยะที่สองยังไม่ สม่าเสมอ ในระยะที่หนึ่งนี้พบหลักฐานที่มศี กั ราช
ทัง้ สิ้น 5 รายการ (ดูรายชื่อใน ภาคผนวก จ) หลักฐานที่เก่าที่สุด คือ จารึกวัดจุฬามณี พ.ศ.
2225 และหลักฐานทีม่ อี ายุหลังทีส่ ุด คือ จดหมายฉบับที่ 1 พ.ศ. 2231
ระยะทีส่ อง ช่วงประมาณ พ.ศ. 2271 ไปจนสิน้ สุดสมัยอยุธยา ตรงกับเวลาส่วนใหญ่
ของช่วงระยะทีห่ า้ ของอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา เป็ นช่วงทีร่ ปู อักษรได้พฒ
ั นามาจนประณีต
งดงาม และมีความเป็ นระเบียบแบบแผนที่สุด เช่น พยัญชนะที่เส้นหลังลากขึน้ จะหักเหลี่ยมที่
ปลายหางแบบไทยย่อทุกตัว รูปอักษรทีเ่ ส้นหลังลากลงจะขมวดหางเป็ นวงเข้าด้านในทุ กตัว ใน
ระยะทีห่ นึ่งนี้พบหลักฐานทีม่ ศี กั ราชทัง้ สิน้ 5 รายการ (ดูรายชื่อใน ภาคผนวก จ) หลักฐานทีเ่ ก่า
ทีส่ ุด คือ นันโทปนันทสูตร พ.ศ. 2279 และหลักฐานทีม่ อี ายุหลังทีส่ ุด คือ จารึกประตูมุก วิหาร
พระพุทธชินราช พ.ศ. 2299
รูปอักษรทีพ่ บแบ่งเป็ นรูปพยัญชนะพบทัง้ 44 รูป ได้แก่ 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
รูปพยัญชนะตัวเชิงพบ 3 รูป ได้แก่ ญ ฐ และ น รูปสระ 24 รูป ได้แก่ สระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู
เอ แอ เอีย เอือ อัว โอ เอาะ ออ เออ อา ใอ ไอ เอา ฤ ฤๅ และ ฦๅ (ไม่พบสระเอะ แอะ เอียะ
เอือะ อัวะ โอะ เออะ และ ฦ) รูปวรรณยุกต์พบ 2 รูป คือ ไม้เอก และไม้โท รูปตัวเลขพบทัง้ 10
รูป ได้แก่ เลข ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ และ ๐ และรูปเครื่องหมายประกอบการเขียนพบ 13 รูป
ต่อไปจะได้กล่าวถึงรายละเอียดพัฒนาการรูปอักษรไทยย่อแต่ละตัว ดังนี้
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รูปพยัญชนะ
รูปพยัญชนะพบทัง้ 44 รูป ดังนี้
พยัญชนะ ก ไม่มพี ฒ
ั นาการประกอบด้วย 4 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นกลาง เส้นหน้า
เส้นบน และเส้นหลัง เริม่ เขียนจากหัวอักษรเป็ นเส้นตรงสัน้ ๆ เส้นโค้งคว่า หรือขมวดวงจากซ้าย
ไปขวา ลากเส้นกลางเฉียงลงมาทางซ้าย ปลายเส้นลากเฉียงขึน้ ไปทางซ้ายเล็กน้ อย จากนัน้
ลากเส้นหน้าต่อจากเส้นกลางใต้หวั อักษรเล็กน้อยออกไปทางซ้าย แล้วหักมุมลากเส้นบนกลับไป
ทางขวา หักมุมอีกครัง้ ลากเส้นหลังเฉียงลงด้านล่าง ปลายหางขมวดเป็ นวงกลมหรือปมเล็กๆ
ทัง้ นี้ ในระยะแรกการเขียนยังต่างกันไปตามลายมือ เช่น หัวอักษรยังไม่ขมวดเป็ น
วง ปลายหางเส้นหน้ าขมวดหรือ เขีย นเป็ น เส้น โค้ง ปลายเส้น หลัง ยังไม่ขมวดเป็ นว งอย่า ง
สม่าเสมอ ต่อเมือ่ ถึงในระยะทีส่ องแล้วรูปแบบจึงจะเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน
อนึ่ง ปลายเส้นหน้าทีล่ ากเฉียงขึน้ นัน้ อาจเพื่อแยกความแตกต่างของรูปพยัญชนะ ก
และ ด ทีส่ ่วนอื่นๆ ของรูปอักษรเหมือนกัน
ระยะที่หนึ่ ง

พล.4/2225

ระยะที่สอง

หลักที1่ 15/2228 สนธิสญ
ั ญา/2230

นันโทฯ/2279

บานประตู2/2296

พยัญชนะ ข ไม่มพี ฒ
ั นาการเกิดขึน้ รูปอักษรประกอบด้วย 4 ส่วน คือ หัวอักษร
เส้นหน้า เส้นล่าง และเส้นหลัง เริม่ เขียนจากหัวอักษรเป็ นเส้นโค้งค่อนข้างใหญ่ จากซ้ายไปขวา
ตอนต้นขมวดเป็ นวง จากนัน้ ลากเส้นหน้าเฉียงลงไปทางซ้าย ปลายเส้นโค้งขึน้ เล็กน้อย ลากเส้น
ล่างเฉียงลงทางขวาสัน้ ๆ แล้วลากเส้นหลังเฉียงขึน้ ไปทางขวา ปลายหางหักมุมลากไปบรรจบ
กับหัวอักษร ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

พล.4/2225

สนธิสญ
ั ญา/2230

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

บานประตู2/2296
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พยัญชนะ ฃ ไม่มพี ฒ
ั นาการเกิดขึน้ ลักษณะรูปพยัญชนะเหมือน ข แต่หวั อักษรมี
หยักกลาง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

สนธิสญ
ั ญา/2230

นันโทฯ/2279

พยัญชนะ ค ไม่ปรากฏพัฒนาการรูปอักษร ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ หัวอักษร เส้น
กลางแนวตัง้ เส้นหน้า เส้นบน และเส้นหลัง เริม่ เขียนจากหัวอักษรเป็ นวงเล็กๆ ลากเส้นกลาง
ยาวลงด้านล่าง จากนัน้ ลากเส้นหน้าทับเส้นกลางขึน้ ไปตามแต่ลายมือ แล้วเฉียงออกทางซ้าย
เล็กน้อย หักมุมแล้วลากเส้นบนกลับไปทางขวา จากนัน้ จึงลากเส้นหลังลงด้านล่าง
ส่ ว นลัก ษณะอื่น ๆ ที่เ ด่นชัดขึ้นในระยะที่ส อง คือ หัว อักษรที่ขมวดเป็ นวงอย่า ง
ชัดเจน และปลายเส้นหลังทีข่ มวดเป็ นวงเข้าด้านใน
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

สนธิสญ
ั ญา/2230

นันโทฯ/2279

พยัญชนะ ฅ พบเฉพาะในระยะทีส่ อง รูปอักษรคล้าย ค แต่มหี ยักกลางที่เส้นบน
สัณฐานอักษรจึงกว้างกว่าเล็กน้อย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

-

นันโทฯ/2279
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พยัญชนะ ฆ ไม่ปรากฏพัฒนาการ รูปอักษรประกอบด้วย 5 ส่วน คือ หัวอักษร
เส้นหน้า ขมวดหน้า เส้นล่าง และเส้นหลัง เริม่ เขียนจากหัวอักษรเป็ นเส้นโค้งใหญ่ มีหยักกลาง
ตอนต้นเป็ นเส้นโค้งหงายหรือขมวดเป็ นวงจากขวาไปซ้าย ลากเส้นหน้ าต่อลงมา ขมวดหน้ า
กลับไปทางขวาเป็ นเส้นล่าง แล้วลากเส้นหลังขึน้ ด้านบน ปลายหางหักเหลีย่ มให้สวยงาม ซึง่ ใน
ระยะแรกจะเขียนเป็ นเส้นหักมุมไปทางขวาเท่านัน้ แต่ระยะที่สองจะหักเหลี่ยมแบบไทยย่อ ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

พยัญชนะ ง รูปอักษรไม่มพี ฒ
ั นาการ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหลัง
และเส้นล่าง เริม่ เขียนจากหัวอักษร ลากเส้นหลังลงด้านล่าง และหักมุมลากเส้นล่างเฉียงขึน้ ไป
ทางซ้ายเล็กน้อย
ทัง้ นี้ หัวอักษรในระยะที่หนึ่งและสองมีความแตกต่างกันไปบ้าง โดยส่วนใหญ่จะ
เขียนเป็ นเส้นโค้งคว่ าหักมุมตรงกลาง ตอนต้นขมวดเป็ นวง แต่เฉพาะในนันโทปนันทสูตรจะ
เขียนเป็ นรูปคล้ายสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

พล.4/2225

สนธิสญ
ั ญา/2230

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

บานประตู2/2296

พยัญชนะ จ ไม่มพี ฒ
ั นาการ รูปอักษรประกอบด้วย 5 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า
เส้นล่ าง เส้นหลัง และเส้นบน เริม่ เขียนจากหัว อักษรขมวดเป็ นวง ลากเส้นหน้ าเฉี ยงลงไป
ทางซ้าย ลากเส้นล่างกลับมาทางขวา ลากเส้นหลังขึน้ ไปด้านบน แล้วลากเส้นบนไปทางซ้าย
ปลายหางในระยะแรกอาจโค้งตวัดกลับหรือหักเหลีย่ มตวัดกลับไปทางขวาบรรจบกับเส้นบนก็ได้
แต่ในระยะทีส่ องจะหักเหลีย่ มตวัดกลับเท่านัน้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ระยะที่หนึ่ ง

สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

บานประตู2/2296

พยัญชนะ ฉ รูปอักษรไม่ปรากฏพัฒนาการ รูปอักษรประกอบด้วย 6 ส่วน คือ หัว
อักษร เส้นหน้า เส้นล่าง ขมวดหลัง เส้นหลัง และเส้นบน เริม่ เขียนจากหัวอักษรขมวดเป็ นวง
ลากเส้นหน้าลงด้านล่าง ลากเส้นล่างกลับไปทางขวา จากนัน้ ขมวดหลัง แล้วลากเส้นหลังขึน้
ด้านบน ลากเส้นบนไปทางซ้าย ปลายหางหักเหลีย่ มตวัดกลับไปทางขวาบรรจบกับเส้นบน
เหมือน จ ทัง้ นี้ ในระยะทีห่ นึ่งพบการใช้รปู อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาซึง่ ลากหางเฉียงขึน้
ไปด้านบน ร่วมด้วยในจารึกหลักที่ 115 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230

นันโทฯ/2279

พยัญชนะ ช ไม่ปรากฏพัฒนาการ รูปอักษรประกอบด้วย 5 ส่วน คือ หัวอักษร เส้น
หน้า เส้นล่าง และเส้นหลัง เหมือน ข กับมีเส้นหางเพิม่ เข้ามาลากเฉียงขึน้ ไปทางขวา
ทัง้ นี้ ในระยะแรกหัวอักษรจะไม่ลากเป็ นเส้นโค้งใหญ่มากนัก แต่ในระยะที่สองจะ
ลากเป็ นเส้นโค้งคว่ าชัดเจน บางครัง้ หักมุมที่กลางเส้นโค้งให้ดูเป็ นเหลี่ยมมุมสวยงามเพิม่ ขึ้น
ด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

พล.4/2225

สนธิสญ
ั ญา/2230

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

บานประตู2/2296
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พยัญชนะ ซ รูปอักษรเหมือน ช แต่มหี ยักกลางทีห่ วั อักษร ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

สนธิสญ
ั ญา/2230

นันโทฯ/2279

พยัญชนะ ฌ พบเฉพาะในระยะทีส่ อง รูปอักษรเหมือนปั จจุบนั คือประกอบด้วย 7
ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้ามีหยักที่ปลาย เส้นบน เส้นกลางแนวตัง้ ขมวดกลางด้านล่าง เส้น
ล่าง และเส้นหลัง แต่มกี ารเขียนย่อเหลีย่ มหักมุมให้สวยงาม รวมทัง้ หางอักษรทีเ่ ขียนหักเหลีย่ ม
แบบไทยย่อ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

-

นันโทฯ/2279

พยัญชนะ ญ ไม่ปรากฏพัฒนาการ รูปอักษรประกอบด้วยส่วนรูปอักษรด้านบนซึง่ มี
6 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นบน เส้นกลางแนวตัง้ เส้นล่าง และเส้นหลัง กับส่วนเชิง รวม
ทัง้ สิน้ 7 ส่วน การเขียนเหมือนกับอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา แต่มกี ารหักเหลีย่ มย่อมุม และ
เขียนหางอักษรให้หกั เหลีย่ มแบบไทยย่อให้สวยงาม
ทัง้ นี้ ในระยะทีห่ นึ่งยังมีรูปอักษรที่ไม่มหี ยักหน้าปรากฏอยู่ด้วย ส่วนในระยะทีส่ อง
รูปอักษรมีหยักทีเ่ ส้นหน้าโดยตลอดแล้ว ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

อย.43/2290
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พยัญชนะ ฎ รูปอักษรไทยย่อต่างกับอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาอย่างชัดเจนที่
เขียนแยกเป็ น 2 ส่วน คือแยกเป็ นรูปอักษรส่วนบนทีเ่ หมือน ภ กับส่วนเชิง ไม่เขียนเส้นหลัง
เชื่อมลงมา รูปอักษรจึงประกอบด้วย 5 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นบน เส้นหลัง เหมือน ภ
กับส่วนเชิงอีก 1 ส่วน
ทัง้ นี้ ส่วนเชิงในระยะที่หนึ่งกับสองจะเขียนต่างกันเล็กน้ อย โดยในระยะแรกอาจ
ลากเส้นแนวตัง้ ลงไปด้านล่างแล้วหักมุมลากเส้นโค้งคว่ าไปทางซ้าย แล้วตวัดกลับมาด้านบน
สัน้ ๆ หรือลากเส้นโค้งลงไปทางซ้ายแล้วหักมุมตวัดกลับมาทางขวาเหนือเส้นแรก แต่ในระยะที่
สองจากลากเส้น แนวตัง้ ลงไป หัก มุม หรือ โค้ง ขึ้น ไปทางซ้า ย แล้ว หัก มุม ลากเส้น แนวนอน
ย้อนกลับมาบรรจบหรือตัดกับเส้นแนวตัง้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

พล.4/2225

ระยะที่สอง

สนธิสญ
ั ญา/2230

สุปรีต/ิ พศว.23

นันโทฯ/2279

พยัญชนะ ฏ พบเฉพาะในระยะทีส่ อง โดยเขียนแยกเป็ นรูปอักษรส่วนบนกับส่วน
เชิงเหมือน ฎ ต่างกันทีเ่ ส้นล่างของส่วนเชิงโค้งเป็ นหยักกลาง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

-

สุปรีต/ิ พศว.23

นันโทฯ/2279

พยัญชนะ ฐ ระยะทีห่ นึ่งมีเฉพาะรูปอักษรส่วนบน ซึ่งเขียนคล้าย จ แต่หางอักษร
ลากเฉียงขึน้ ไปทางซ้าย ส่วนในระยะที่สองจากหลักฐานส่วนใหญ่จะใช้รูปที่มสี ่วนเชิงด้วย ซึ่ง
เขียนเหมือนส่วนเชิง ฏ ทัง้ นี้ ยังพบรูปอักษรทีไ่ ม่มสี ่วนเชิงร่วมด้วย เช่น ในนันโทปนันทสูตร
พบใช้ทงั ้ 2 แบบ ร่วมกันในเอกสารเรือ่ งเดียว ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

พล.4/2225

หลักที1่ 15/2228

ระยะที่สอง

สุปรีตฯิ /พศว.23

นันโทฯ/2279
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พยัญชนะ ฑ ไม่มพี ฒ
ั นาการเกิดขึน้ รูปอักษรเหมือน ท แต่หวั อักษรมีหยักกลาง
ประกอบด้วย 6 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นล่าง เส้นกลางแนวตัง้ เส้นบน และเส้นหลัง เริม่
เขียนจากหัวอักษรเป็ นโค้งคว่ ามีหยักกลาง ตอนต้นขมวดเป็ นวง ลากเส้นหน้าต่อลงมา ปลาย
อาจโค้งไปทางซ้ายเล็กน้อย ลากเส้นล่างสัน้ ๆ กลับมาทางขวา ต่อด้วยเส้นกลางลากขึน้ ด้านบน
ต่อกับเส้นบนทีล่ ากไปทางขวา แล้วจากลากเส้นหลังลงด้านล่าง
ทัง้ นี้ ในระยะทีส่ องจะเขียนให้รปู อักษรหักเหลีย่ มย่อมุมมากกว่า และปลายเส้นหลัง
ขมวดเป็ นวงเข้าด้านใน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

หลักที1่ 15/2228

นันโทฯ/2279

พยัญชนะ ฒ พบเพียงครัง้ เดียวในนันโทปนันทสูตร รูปอักษรเหมือนปั จจุบนั คือ
ประกอบด้วย 8 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นกลางแนวตัง้ เส้นทีห่ นึ่ง เส้นหน้า เส้นบน เส้นกลางแนวตัง้
เส้นทีส่ อง ขมวดกลางด้านล่าง เส้นล่าง และเส้นหลัง แต่เขียนให้หกั เหลีย่ มย่อมุมมากขึน้ และ
ปลายหางหักเหลีย่ มอย่างอักษรไทยย่อให้สวยงาม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

-

นันโทฯ/2279

พยัญชนะ ณ ไม่มพี ฒ
ั นาการเกิดขึน้ วิธกี ารเขียนเหมือนอักษรไทยอยุธยาแบบ
ธรรมดาและแบบปั จจุบนั ประกอบด้วย 7 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นบน เส้นกลางแนวตัง้
เส้นล่าง เส้นหลัง และขมวดหลัง
รูปอักษรในระยะทีห่ นึ่งและสองต่างกันเพียงบางจุดนอกเหนือจากทีร่ ะยะทีส่ องเขียน
ให้หกั เหลี่ยมย่อมุมมากกว่า คือ ในระยะที่หนึ่งพบทัง้ รูปอักษรที่เส้นหน้าไม่หยักและไม่มหี ยัก
ส่วนระยะทีส่ องมีหยักโดยตลอด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230

นันโทฯ/2279

พยัญชนะ ด รูปอักษรไม่ปรากฏพัฒนาการ ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ หัวอักษร เส้น
กลางแนวตัง้ เส้นหน้า เส้นบน และเส้นหลัง วิธกี ารเขียนเหมือนอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา
และแบบปั จจุบนั ต่างกันในรายละเอียดเล็กน้อย คือในระยะแรกยังปรากฏรูปทีเ่ ส้นกลางกับเส้น
หน้าต่อกับเป็ นมุมแหลม แต่ในระยะทีส่ องจะเป็ นรูปทีล่ ากเส้นหน้าทับเส้นกลางขึน้ ไปสัน้ ๆ ก่อน
จึงเฉียงออกไปทางซ้าย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

พล.4/2225

สนธิสญ
ั ญา/2230

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

บานประตู2/2296

พยัญชนะ ต เขียนเหมือนรูป ด แต่ มหี ยักกลางเส้นบน ไม่ปรากฏพัฒนาการ
เช่นเดียวกับ ด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

นันโทฯ/2279

พยัญชนะ ถ รูปอักษรไม่ปรากฏพัฒนาการ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ หัวอักษร เส้น
หน้า เส้นบน และเส้นหลัง วิธกี ารเขียนเหมือนอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาและแบบปั จจุบนั
ทัง้ นี้ ระยะทีส่ องต่างไปจากระยะทีห่ นึ่งในรายละเอียดบ้าง ได้แก่ เส้นหน้าจะไม่เขียนโค้งเหมือน
ระยะทีห่ นึ่ง และปลายเส้นหลังจุขมวดเป็ นวงเข้าด้านใน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ระยะที่หนึ่ ง

สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

บานประตู2/2296

พยัญชนะ ท รูปอักษรไปพบพัฒนาการ ประกอบด้วย 6 ส่วน คือ หัวอักษร เส้น
หน้า เส้นล่าง เส้นกลางแนวตัง้ เส้นบน และเส้นหลัง เหมือน ท อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา
ในระยะแรกๆ เริ่ม เขีย นจากหัว อัก ษรที่ข มวดเป็ น วงในระยะแรก หรือ เขีย นเป็ น รูป คล้า ย
สี่เ หลี่ยมผืนผ้า ในระยะที่ส อง ลากเส้นหน้ าต่ อ ลงมาด้า นล่ า ง ปลายโค้งไปทางซ้า ยเล็กน้ อ ย
ลากเส้นล่างไปทางขวาสัน้ ๆ จากนัน้ ลากเส้นกลางขึน้ ด้านบน หักมุมลากเส้นบนต่อไปทางขวา
แล้วจึงลากเส้นหลังลงมาด้านล่าง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

อย.43/2290

พยัญชนะ ธ ระยะทีห่ นึ่ง พบรูปอักษร 2 แบบ แบบทีห่ นึ่งเป็ นแบบเก่าทีย่ งั เขียน
เป็ นเส้นทแยง 2 เส้นตัดกัน ซึ่งคงเป็ นความนิยมเฉพาะของอาลักษณ์ กับแบบที่สองเป็ นแบบ
ใหม่ทผ่ี ่านพัฒนาการมาแล้ว ซึง่ ในระยะทีส่ องจะพบเฉพาะแบบนี้ รูปอักษรประกอบด้วย 5 ส่วน
คือ เส้นหน้า เส้นล่าง เส้นหลัง เส้นกลางแนวนอน และเส้นบน เริม่ เขียนจากหัวอักษรเขียนเป็ น
ครึง่ วงกลมคว่ าหรือขมวดเป็ นวง ลากเส้นหน้ าเฉียงไปทางซ้าย ปลายหางกระดกขึ้นเล็กน้อย
ลากเส้นล่างต่อกลับไปทางขวา ในระยะแรกจะหยักบริเวณกลางเส้น แต่ในระยะทีส่ องจะย้ายไป
อยูท่ ป่ี ลายเส้น แล้วหักมุมลากเส้นหลังขึน้ ด้านบนสัน้ ลากเส้นกลางเฉียงขึน้ ไปทางซ้าย มักลาก
ให้ผ่านใต้หวั อักษรพอดี หักมุมแล้วลากเส้นบนไปทางขวา ในระยะที่สองจะเล่นหางโค้งลงแล้ว
ขึน้ คล้ายลูกคลื่นให้สวยงามด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

บานประตู2/2296
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พยัญชนะ น ไม่ปรากฏพัฒนาการรูปอักษร ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ หัวอักษร เส้น
หน้า เส้นล่าง เส้นหลัง และขมวดหลัง เริม่ จากเขียนหัวอักษรขมวดเป็ นวง ลากเส้นหน้าต่อลงมา
ด้านล่าง ปลายโค้งขึน้ ไปทางซ้ายเล็กน้ อย จากนัน้ ลากเส้นล่างต่อไปทางขวา ขมวดหลังแล้ว
ลากเส้นหลังขึน้ ไปด้านบน
ทัง้ นี้ เฉพาะในนันโทปนันทสูตรพบการเขียนหัวอักษรเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า ต่างกับ
ในหลักฐานอื่นๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

บานประตู3/2299

พยัญชนะ บ ไปมีพฒ
ั นาการปรากฏขึน้ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ หัวอักษร เส้น
หน้า เส้นล่าง และเส้นหลัง วิธกี ารเขียนเหมือนในปั จจุบนั เพียงแต่ในระยะทีส่ องพบการเขียนหัว
อักษรเป็ นรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

หลักที1่ 15/2228 สนธิสญ
ั ญา/2230

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

อย.43/2290

พยัญชนะ ป ไม่พบพัฒนาการรูปอักษร ประกอบด้วยส่วนล่างเหมือนรูปพยัญชนะ
บ คือมีหวั อักษร เส้นหน้า เส้นล่าง และเส้นหลัง กับเพิม่ เส้นหางลักษณะเหมือนเครื่องหมาย
ทัณฑฆาตแบบอักษรไทยย่อ เขียนไว้เหนือปลายเส้นหลัง อีก 1 ส่วน รวม 5 ส่วน ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

พล.4/2225

สนธิสญ
ั ญา/2230

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

อย.43/2290
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พยัญชนะ ผ ไม่พบพัฒนาการรูปอักษร ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ หัวอักษร เส้น
หน้า เส้นล่าง และเส้นหลัง เริม่ จากเขียนหัวอักษรเป็ นเส้นโค้งคว่ าหรือขมวดเป็ นวงจากขวาไป
ซ้าย ลากเส้นหน้าลงด้านล่าง อาจหักมุมที่กลางเส้นหรือต่ ากว่านัน้ จากนัน้ ลากเส้นล่างซึ่งโค้ง
หยักต่อไปทางขวา โดยโค้งมักเอนไปทางซ้าย ยกเว้นในนันโทปนันทสูตรที่โค้งอยู่ตรงกลาง
แล้วลากเส้นหลังขึน้ ไปด้านบน ปลายหางหักเหลีย่ มให้สวยงาม
ระยะที่หนึ่ ง

สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

บานประตู1/2295

พยัญชนะ ฝ ไม่พบพัฒนาการรูปอักษร ประกอบด้วยรูปอักษรส่วนล่างเหมือน ผ
คือมีหวั อักษร เส้นหน้า เส้นล่าง และเส้นหลัง กับมีเส้นหางรูปเหมือนเครื่องหมายทัณฑฆาต
แบบอักษรไทยย่ออีก 1 ส่วน รวม 5 ส่วน
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231 สุปรีตฯิ /พศว.23

นันโทฯ/2279

พยัญชนะ พ ไม่ปรากฏพัฒนาการ โดยเขียนเหมือน พ อักษรไทยอยุธยาแบบ
ธรรมดาในระยะแรกๆ คือ ประกอบด้วย 9 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นล่างซ้าย เส้นล่างเส้น
ที่หนึ่ง เส้นกลางแนวตัง้ เส้นที่หนึ่ง เส้นบน เส้นกลางแนวตัง้ เส้นที่สอง เส้นล่างเส้นที่สอง และ
เส้นหลัง เริม่ เขียนจากหัวอักษรขมวดเป็ นวง ต่อด้วยเส้นหน้าลากลงด้านล่าง ปลายเส้นโค้งไป
ทางซ้ายเล็กน้ อ ย ลากเส้นล่างเส้นที่หนึ่งไปทางขวา แล้วลากเส้นกลางเส้นที่หนึ่งขึ้นด้านบน
ลากเส้นบนไปทางขวา จากนัน้ ลากเส้นกลางเส้นทีส่ องลงด้านล่าง ปลายโค้งไปทางซ้ายเล็กน้อย
ต่อด้วยเส้นล่างเส้นที่สองลากไปทางขวา แล้วลากเส้นหลังขึน้ ด้านบน ปลายหางหักเหลี่ยมให้
สวยงาม ทัง้ นี้ดงั ตัวอย่างต่อไปนี้
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ระยะที่หนึ่ ง

สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

บานประตู2/2296

พยัญชนะ ฟ ไม่ปรากฏพัฒนาการ ลักษณะการเขียนเหมือนพยัญชนะหางยาวอีก
2 ตัว คือ ป และ ฝ ที่เขียนเส้นหางที่มรี ูปเหมือนเครื่อ งหมายทัณฑฆาตแยกจากรูปอักษร
ส่วนล่าง ซึง่ สาหรับ ฟ คือ พ
ระยะที่หนึ่ ง

สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

อย.43/2290

พยัญชนะ ภ ไม่ปรากฏพัฒนาการ ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า
เส้นบน และเส้นหลัง วิธเี ขียนเหมือนอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาและแบบปั จจุบนั ทัง้ นี้ ใน
ระยะแรกมักเขียนเส้นหน้าตรงหยักให้โค้ง แต่ในระยะที่สองจะเขียนเป็ นเส้นตรงกับการหักมุม
แทน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

พล.4/2225

สนธิสญ
ั ญา/2230

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

บานประตู2/2296

พยัญชนะ ม รูปอักษรไม่ปรากฏพัฒนาการ ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ หัวอักษร เส้น
หน้า ขมวดหน้า เส้นล่าง และเส้นหลัง วิธกี ารเขียนไม่ต่างจากปั จจุบนั ทัง้ นี้ ในระยะทีส่ อง หัว
อักษรพบเขียนเป็ นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าในนันโทปนันทสูตร และการหักเหลี่ยมที่หางอักษรเป็ น
แบบไทยย่อให้สวยงาม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

สนธิสญ
ั ญา/2230

นันโทฯ/2279

พยัญชนะ ย ไม่ปรากฏพัฒนาการรูปอักษร ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ หัวอักษร
เส้นหน้า เส้นล่าง และเส้นหลัง เริม่ เขียนจากหัวอักษรขมวดเป็ นวง ลากเส้นหน้าลงด้านล่าง มี
หยัก กลาง ซึ่งในระยะที่สองจะหยักเข้าไปลึกกว่า และปลายเส้นหยักนัน้ ตวัดขึ้นเล็กน้ อ ยให้
สวยงาม จากนัน้ ลากเส้นล่างไปทางขวา แล้วลากเส้นหลังขึ้นด้านบน ปลายหางหักเหลี่ยมให้
สวยงาม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

บานประตู1/2295

พยัญชนะ ร เป็ นรูปพยัญชนะทีไ่ ม่มพี ฒ
ั นาการตลอดสมัยอยุธยา ประกอบด้วย 3
ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า และเส้นบน เริม่ เขียนจากหัวอักษรขมวดเป็ นวง จากนัน้ ลากเส้น
หลังขึ้นไปด้านบน ปลายโค้ง ไปทางซ้า ยเล็ก น้ อ ย จากนัน้ หัก มุมแล้ว ลากเส้นบนต่ อ ออกไป
ทางขวา
ในระยะทีส่ อง เกิดพัฒนาการขึน้ โดยเกิดเส้นกลางแนวนอนเพิม่ 1 เส้น เพื่อเชื่อม
ระหว่างเส้นหลังกับเส้นบน ทัง้ นี้ สันนิษฐานได้ว่าเกิดจากการที่อกั ษรไทยย่อในระยะที่สองใช้
เส้นตรงและการหักมุมอย่างเคร่งครัด จังหวะการโค้งของปลายเส้นที่หลังทีเ่ คยใช้เพื่อลากไปต่อ
กับเส้นบนจึงใช้ไม่ได้ เกิดเป็ นจังหวะการเขียนใหม่ทล่ี ากเส้นหลังเอียงขึน้ ไปทางขวา แล้วหักมุม
ลากเส้นกลางมาทางซ้ายเพื่อต่อกับเส้นบนแทน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

บานประตู2/2296
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พยัญชนะ ล ไม่ปรากฏพัฒนาการรูปอักษร ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ หัวอักษร เส้น
ล่าง เส้นหลัง และเส้นบน วิธกี ารเขียนโดยรวมเหมือนปั จจุบนั แต่ปลายหางเขียนจะหักเหลีย่ ม
ตวัดกลับไปทางขวาบรรจบกับเส้นบนตามแบบอักษรไทยย่อ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

พล.4/2225

จดหมาย1/2231

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

บานประตู2/2296

พยัญชนะ ว ไม่ปรากฏพัฒนาการรูปอักษร รูปอักษรใกล้เคียงกับอักษรไทยแบบ
ธรรมดาในระยะที่หนึ่ง คือ มีเส้นล่างเชื่อมระหว่างหัวอักษรกับเส้นหลัง ดังนัน้ ส่วนประกอบ
รูปอักษรจึงมี 4 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นล่าง เส้นหลัง และเส้นบน เริม่ เขียนจากหัวอักษรเป็ น
เส้นตรงสัน้ ๆ ลากเฉียงจากขวาลงมาทางซ้าย ตอนต้นขมวดเป็ นวง ลากเส้นล่างต่อไปทางขวา
จากนัน้ ลากเส้นหลังขึ้นไปด้านบน แล้วโค้งหรือหักมุมไปทางซ้ายลากเส้นบนต่อออกไป หาง
อักษรหักเหลี่ยมตวัดกลับไปทางขวาบรรจบกับเส้นบน แต่ในระยะแรกอาจเขียนต่างไปบ้าง
เล็กน้อย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

พล.4/2225

สนธิสญ
ั ญา/2230

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

บานประตู2/2296

พยัญชนะ ศ รูปอักษรเหมือน ค มีเส้นตัด ทัง้ นี้ เส้นตัดพบลากตัดทัง้ เส้นหลังและ
เส้นบนตอนปลายร่วมกันทัง้ ระยะทีห่ นึ่งและระยะทีส่ องขึน้ อยู่กบั ความนิยมของอาลักษณ์แต่ละ
ท่าน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

พล.4/2225

สนธิสญ
ั ญา/2230

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

บานประตู2/2296
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พยัญชนะ ษ ไม่ปรากฏพัฒนาการ รูปอักษรเหมือน บ มีเส้นตัดเส้นหลังออกไป
ทางขวา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

พล.4/2225

สนธิสญ
ั ญา/2230

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

บานประตู3/2299

พยัญชนะ ส ไม่ปรากฏพัฒนาการ รูปอักษรเหมือน ล มีเส้นตัด ซึง่ ทัง้ 2 ระยะ มีทงั ้
ลากตัดเส้นหลังออกไปทางขวา และลากตัดเส้นบนตอนปลายเฉียงขึน้ ไป จึงไม่อาจใช้ตาแหน่ ง
เส้นตัดเป็ นเกณฑ์ก าหนดอายุท่ชี ดั เจนได้ ขึ้นอยู่กับความนิ ยมของอาลักษณ์ แต่ ล ะท่าน ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

พล.4/2225

จดหมาย1/2231

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

บานประตู2/2296

พยัญชนะ ห ไม่ปรากฏพัฒนาการ รูปอักษรคล้ายกับรูปอักษรแบบธรรมดาใน
ระยะแรกๆ ซึง่ ประกอบด้วย 7 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นล่าง เส้นกลางแนวตัง้ ขมวดเส้น
กลางด้านบน เส้นบน และเส้นหลัง เริม่ เขียนจากหัวอักษรเป็ นเส้นโค้งคว่าเล็กๆ จากซ้ายไปขวา
หรือ ขมวดเป็ น วง หรือ เขีย นเป็ นสี่เ หลี่ยมผืน ผ้า ในนัน โทปนัน ทสูต ร ลากเส้น หน้ าต่ อ ลงมา
ด้านล่าง ปลายเส้นโค้งขึ้นทางซ้ ายเล็กน้ อย ต่อด้วยเส้นล่างลากไปทางขวา จากนัน้ ลากเส้น
กลางขึน้ ไปด้านบน ขมวดทีป่ ลายเส้นกลาง ลากเส้นบนสัน้ ๆ โค้งไปทางขวา ในระยะทีส่ องนิยม
หักเหลีย่ มทีก่ ลางเส้น แล้วจึงลากเส้นหลังต่อลงด้านล่าง ในระยะทีส่ องขมวดวงทีป่ ลายเส้นด้าน
ในโดยตลอด รูปอักษร ห อักษรไทยย่อนี้จงึ ต่างกับอักษรแบบธรรมดาในช่วงเวลาเดียวกันที่
เกิดพัฒนาการจนเส้นล่างหายไปแล้ว รูปอักษร ห ไทยย่อมีตวั อย่างดังต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

บานประตู1/2295
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พยัญชนะ ฬ ระยะทีห่ นึ่ง มีรปู เป็ น พ แล้วเขียนเส้นหางรูปคล้ายไม้หนั อากาศลาก
ไปทางขวาสัน้ ๆ แยกไว้เหนือเส้นหลัง
ส่วนในระยะทีส่ อง เกิดพัฒนาการขึน้ คือ เส้นหางได้หายไป โดยต่อเชื่อมเป็ นส่วน
ปลายของเส้นหลังทีข่ มวดแล้วลากหางออกไปทางขวาแทน รูปอักษรไทยย่อต่างจากอักษรไทย
แบบธรรมดาอย่างชัดเจนทัง้ ที่รูป พ ซึ่งเป็ นส่วนหลักของรูปอักษร และปลายหางเส้นหลังซึ่ง
อักษรแบบธรรมดาจะเขียนเส้นหลังลากยาวขึน้ ไปด้านบน แต่อกั ษรไทยย่อจะเขียนขมวดใน
ระดับเดียวกับบรรทัด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

จดหมาย1/2231 สุปรีตฯิ /พศว.23

นันโทฯ/2279

พยัญชนะ อ ระยะทีห่ นึ่ง พบการเขียน 2 แบบ แบบแรกจะเขียนหัวอักษรทีหลัง
ประกอบด้วย เส้นหน้า เส้นล่าง เส้นหลัง เส้นบน และหัวอักษร เริม่ เขียนจากเส้นหน้ าลากลง
ด้านล่าง ลากเส้นล่างไปทางขวา จากนัน้ ลากเส้นหลังขึน้ ด้านบน ต่อด้วยเส้นบนลากไปทางซ้าย
ปลายวนเข้าด้านในผ่านในระดับพอดีกบั ต้นเส้นหน้า ตวัดปลายขึน้ เล็กน้อยเป็ นหัวอักษร
แบบที่สอง ส่วนประกอบเหมือนกับแบบแรก แต่ต่างกันทีเ่ ขียนหัวอักษรก่อน อาจ
เป็ นเส้นตรงสัน้ ๆ ลากจากซ้ายไปขวา หรือขมวดเป็ นวง ลากเส้นหน้าโค้งลงไปทางซ้าย ลากเส้น
ล่างกลับมาทางขวา จากนัน้ ลากเส้นหลังขึ้นไปด้านบน ต่อด้วยเส้นบนลากมาทางซ้าย ปลาย
หางม้วนลงไปบรรจบกับต้นเส้นหน้าใต้หวั อักษรพอดีหรือต่ากว่าเล็กน้อย
ทัง้ นี้ แบบที่สองเป็ นแบบที่จะใช้ต่อไปในระยะที่ส องจนสิ้นสมัยอยุธยาเพียงแบบ
เดียว ทัง้ เมือ่ พิจารณาจากทิศทางการเขียนรูปอักษร อ ของไทยแต่ตน้ จนปั จจุบนั ตามปรกติแล้ว
จะเขียนหัวอักษรก่อนโดยตลอด การที่พบรูปอักษรแบบที่หนึ่งจึงควรเป็ นเรื่องเฉพาะลายมือ
มากกว่าเป็ นพัฒนาการ รูปอักษร อ ไทยย่อมีตวั อย่างดังต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

พล.4/2225

สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

บานประตู2/2296
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พยัญชนะ ฮ พบเพียงในระยะทีส่ อง โดยในสุปรีตธิ รรมราชชาดกเขียนเป็ นรูป อ มี
เส้นตัดเส้นหลังออกไปทางขวา แต่ในนันโทปนันทสูตรกลับพบว่าเส้นตัดลากต่อมาจากปลาย
หางเส้นบนทีม่ ว้ นเข้าด้านใน ทาให้เส้นตัดหายไป เนื่องจากกลายเป็ นส่วนหนึ่งของหางเส้นบน
จึงถือเป็ นพัฒนาการได้ ทัง้ นี้ เมื่อปลายหางเส้นบนที่ลากตัดเส้นหลังออกไปทางขวานี้เลื่อน
ตาแหน่งสูงขึน้ เหนือหัวอักษรไปตัดเส้นบน ก็จะกลายเป็ นรูป ฮ ในปั จจุบนั
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

-

สุปรีตฯิ /พศว.23

นันโทฯ/2279

รูปพยัญชนะตัวเชิ ง
อัก ษรไทยย่อ สมัย อยุธ ยา ไม่พบการใช้รูปพยัญ ชนะตัว เชิงร่ว มด้ว ยมากเหมือ น
อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา โดยพบรูปพยัญชนะตัวเชิงทัง้ หมดเพียง 3 ตัว โดยแบ่งเป็ น รูป
ที่มาจากรูปพยัญชนะตัว เชิงอัก ษรขอมไทย 2 รูป คือ ฐ และ น กับที่มาจากส่ว นเชิงของ
อักษรไทยย่อ 1 รูป คือ ญ ดังนี้ (ดูตวั อย่างการใช้ในบทที่ 3 หน้า 162)
1. รูปพยัญชนะตัวเชิ งอักษรขอมไทย
1.1 ตัวเชิ ง ฐ พบเฉพาะในระยะทีห่ นึ่ง โดยมีรูปเหมือนเชิง ฐ อักษรขอมไทย
ดังนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง
-

หลักที1่ 15/2228

-

1.2 ตัวเชิ ง น พบเพียงแห่งเดียวในสมุดภาพไตรภูมฉิ บับกรุงศรีอยุธยา เลขที่ 5
ช่วงครึง่ แรกของพุทธศตวรรษที่ 23 มีรปู เหมือนตัวเชิง น อักษรขอมไทย ดังนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง
-

สมุดภาพไตรภูมิ 5

-
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2. ส่วนเชิ งอักษรไทย
ตัวเชิ ง ญ พบทัง้ ในระยะแรกและระยะทีส่ อง มีรปู อักษรเหมือนส่วนเชิงของ ญ
อักษรไทยย่อในแต่ละระยะ โดยในนันโทปนันทสูตรคาหลวง พ.ศ.2279 พบรูปทีม่ ขี ดี ด้านหลัง
คล้ายสระอุใช้รว่ มกับแบบปรกติดว้ ย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ปูมราชธรรม

ระยะที่สอง

สุปรีตฯิ /พศว.23

นันโทฯ/2279

รูปสระ
รูปสระพบทัง้ หมด 24 รูป ดังนี้
สระอะ ไม่ปรากฏพัฒนาการ รูปอักษรเป็ นเส้นแนวนอน 2 เส้น ลากจากซ้ายไปขวา
เรียงกันในแนวตัง้ เขียนหัวอักษรไว้ดา้ นบนตอนต้นของแต่ละเส้น ทัง้ นี้ ในระยะที่หนึ่งพบรูปที่
เขีย นวงกลมทึบ หรือ โปร่ง แทนเส้น แนวนอนด้ว ย แต่ เ ป็ น เรื่อ งของลายมือ ไม่ใ ช่ พ ัฒ นาการ
รูปอักษร ดังพบว่าอักษรไทยแบบธรรมดาบางลายมือก็เขียนลักษณะนี้เช่นกัน
ระยะที่หนึ่ ง

พล.4/2225

สนธิสญ
ั ญา/2230

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

บานประตู1/2295

สระอา ไม่ปรากฏพัฒนาการ ประกอบด้วยเส้นบนกับเส้นหลังเพียง 2 เส้น แต่ต่าง
กับรูปอักษรไทยแบบธรรมดาทีป่ ลายเส้นหลังขมวดเข้าด้านในเป็ นวงคล้ายรูป ว ของอักษรไทย
แบบธรรมดา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

บานประตู3/2299
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สระอิ ระยะทีห่ นึ่งพบรูปอักษร 2 แบบ แบบแรกประกอบด้วยเส้นแนวนอน 2 เส้น
เริม่ เขียนจากด้านขวาของเส้นล่างลากไปทางซ้าย แล้วหักมุมลากเส้นบนโค้งกลับไปทางขวา
บรรจบกับต้นเส้นล่าง
แบบที่สองประกอบด้วย 4 เส้น คือมีเส้นในแนวตัง้ ข้างหน้ าและหลังเพิม่ เข้ามา
ทัง้ นี้ สามารถถือได้ว่าแบบที่สองนี้เป็ นพัฒนาการจากแบบที่หนึ่ง ด้วยวิธกี ารเขียนทีเ่ น้นความ
เป็ นเหลีย่ มมุมของอักษรไทยย่อจึงเปลีย่ นเส้น บนทีเ่ ป็ นเส้นโค้งเส้นเดียว เป็ นลากเส้นหน้าตรง
ขึน้ ไปเล็กน้อยก่อน แล้วจึงลากเส้นบนตรงไปทางขวา แล้วจึงลากเส้นหลังลงมาบรรจบกับต้น
เส้นล่าง อนึ่ง ในระยะทีส่ องยังคงปรากฏแบบแรกใช้รว่ มกันอยูบ่ า้ ง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

ระยะที่สอง

อย.43/2290

บานประตู2/2296

สระอี ลักษณะรูปอักษรเป็ นสระอิ มีเส้นตัง้ สัน้ ๆ ขีดลงมาบรรจบกับกลางเส้นบน 1
เส้น จึงมีพฒ
ั นาการเหมือนสระอิ คือ เกิดเส้นหน้าและเส้นหลังเพิม่ ขึน้ ดังรูปตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

บานประตู2/2296

สระอึ ลักษณะรูปอักษรเป็ นสระอิ มีวงกลมเขียนอยู่เหนือเส้นบน 1 วง จึงมี
พัฒนาการเหมือนสระอิ คือ เกิดเส้นหน้าและเส้นหลังเพิม่ ขึน้ ดังรูปตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

บานประตู2/2296
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สระอือ ลักษณะรูปอักษรเป็ นสระอิ มีเส้นตัง้ สัน้ ๆ ขีดลงมาบรรจบกับกลางเส้นบน
เรียงกัน 2 เส้น จึงมีพฒ
ั นาการเหมือนสระอิ คือ เกิดเส้นหน้าและเส้นหลังเพิม่ ขึน้ ดังรูปตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

บานประตู2/2296

สระอุ ระยะที่หนึ่ง ประกอบหัวอักษรกับเส้นหลัง รวม 2 ส่วน เริม่ เขียนจากหัว
อักษร แล้วลากเส้นหลังลงด้านล่าง
ในระยะทีส่ องเกิดพัฒนาการขึน้ คือ หัวอักษรหายไป เหลือเพียงเส้นหลังลากลงไป
ด้านล่ าง ปลายเส้นขมวดเป็ นวงเพื่อ แสดงจุด สิ้นสุ ดการเขียน ทัง้ นี้ น่ าจะเพื่อ ให้เ กิดความ
แตกต่างกับหางอักษรของรูปอักษรบางตัว คือ ฤ และ ฦ ซึ่งช่วยป้ องกันความสับสนในการอ่าน
สระฤ กับคาว่า ถุ และสระฦ กับคาว่า ภุ รูปตัวอย่างสระอุมดี งั นี้
ระยะที่หนึ่ ง

สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

บานประตู3/2299

สระอู ระยะทีห่ นึ่ง ประกอบด้วย 4 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นล่าง และเส้น
หลัง เริม่ เขียนจากหัวอักษร ลากเส้นหน้าลงไปด้านล่าง ลากเส้นล่างต่อกลับมาทางขวา แล้ว
ลากเส้นหลังขึน้ ด้านบน
ส่วนในระยะทีส่ อง เกิดพัฒนาการขึน้ ในลักษณะเดียวกับสระอุ คือ หัวอักษรหายไป
ส่วนทีป่ ลายเส้นหลังขมวดเป็ นวงแสดงจุดสิน้ สุดการเขียน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

บานประตู2/2296
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สระเอ ไม่ปรากฏพัฒนาการ รูปอักษรประกอบด้วยหัวอักษร เส้นหน้า และเส้นบน
โดยเริม่ เขียนจากหัวอักษรขมวดเป็ นวง ลากเส้นหน้ าขึ้นไปด้านบน หักมุม แล้วลากเส้นบน
ออกไปทางขวาสัน้ ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

พล.4/2225

หลักที1่ 15/2228

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

อย.43/2290

สระแอ ไปปรากฏพัฒนาการ มีรปู เป็ นสระเอเรียงกัน 2 ตัว ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

พล.4/2225

สนธิสญ
ั ญา/2230

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

อย.43/2290

สระเอีย ประกอบด้วยรูปสระเอ สระอี และพยัญชนะ ย แต่อาจมีการใช้สระอิแทน
สระอีบางครัง้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

บานประตู2/2296

สระเอือ ประกอบด้วยรูปสระเอ สระอือ และพยัญชนะ อ แต่ขอ้ มูลทีพ่ บมักมีการใช้
สระอิเป็ นสระบนบ่อยครัง้ และมีการใช้สระอีบา้ งบางครัง้
ระยะที่หนึ่ ง

สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

บานประตู3/2299
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สระอัว แยกเป็ น 2 แบบ คือ แบบไม่มตี วั สะกดจะประกอบด้วยรูปไม้หนั อากาศและ
พยัญชนะ ว เมื่อไม่มตี วั สะกด ทัง้ นี้ ในช่วงระยะที่หนึ่งพบการใช้ไม้โทแทนไม้หนั อากาศด้วย
ส่วนในหลักฐานทีเ่ ป็ นพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้ าธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สุรยิ วงศ์ หรือเจ้าฟ้ ากุ้ง คือ นัน
โทปนันทสูตร และจารึก อย.43 ซึ่งอยู่ในระยะที่สอง จะมีส่วนประกอบต่างไป คือ ใช้รปู สระอู
แทนไม้หนั อากาศ ประกอบกับรูปพยัญชนะ ว
ส่ ว นแบบมีต ัว สะกดจะใช้เ พีย งรูป พยัญ ชนะ ว วางอยู่ ร ะหว่ า งพยัญ ชนะต้น กับ
ตัวสะกด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

บานประตู2/2296

สระโอ รูปอักษรไม่พบพัฒนาการ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า และ
เส้นบน เริม่ เขียนจากหัวอักษรเป็ นเส้นโค้งเล็กๆ หรือขมวดเป็ นวง ลากเส้นหน้าต่อเฉียงขึน้ ไป
ทางขวา ปลายเส้น โค้ง กลับ ไปทางซ้า ย จากนัน้ หัก มุม ลากเส้น บนต่ อ ออกไปทางขวา ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

อย.43/2290

สระเอาะ ประกอบด้วยรูปสระเอ สระอา และสระอะ เว้นแต่ในพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้ า
ธรรมธิเบศไชยเชษฐ์สุรยิ วงศ์ หรือเจ้าฟ้ ากุ้ง คือ นันโทปนันทสูต ร และจารึก อย.43 จะใช้
พยัญชนะ อ ประกอบกับสระอะแทน โดยอาจเกิดจากการปรับรูปอักษรให้ตรงกับการออกเสียง
สระเอาะ คือ สระออ ประกอบกับสระอะซึง่ กากับให้ออกเสียงสัน้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ระยะที่หนึ่ ง

หลักที1่ 15/2228 จดหมาย1/2231

ระยะที่สอง

สุปรีตฯิ /พศว.23

นันโทฯ/2279

สระออ องค์ประกอบหลัก คือ รูปพยัญชนะ อ ทัง้ นี้ สระออแบบไม่มตี วั สะกดใน
ระยะที่หนึ่งปรากฏการใช้เครื่องหมายประกอบด้วย ได้แก่ ฝนทอง และฟั นหนู ซึง่ ไม่ปรากฏใน
ระยะทีส่ อง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

บานประตู2/2296

สระเออ แบ่งเป็ น 2 แบบ คือ แบบไม่มตี วั สะกด และแบบมีตวั สะกด ระยะทีห่ นึ่ง
พบเฉพาะแบบมีตวั สะกด ประกอบด้วยรูปสระเอ กับสระบน ซึง่ อาจเป็ นสระอิ สระอี หรือสระอือ
ก็ได้
ในระยะที่สองพบทัง้ 2 แบบ โดยแบบไม่มตี วั สะกด ประกอบด้วยสระเอ กับรูป อ
ส่วนแบบมีตวั สะกด สามารถประสมได้ 2 แบบ แบบแรกเหมือนในระยะทีห่ นึ่ง แต่ใช้สระอิเป็ น
สระบนทัง้ หมด กับแบบที่สองใช้แบบไม่มตี ัวสะกดแล้วเติมตัวสะกดต่ อท้ายก็ได้ ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

พล.4/2225

สนธิสญ
ั ญา/2230

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

บานประตู1/2295
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สระอา ประกอบด้วยรูปสระอาและเครือ่ งหมายนิคหิต ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

หลักที1่ 15/2228 สนธิสญ
ั ญา/2230

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

อย.43/2290

สระใอ ไม่ปรากฏพัฒนาการ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ หัวอักษร และเส้นหน้า เริม่
เขียนจากหัวอักษรขมวดเป็ นวง แล้วลากเส้นหน้ายาวขึน้ ไป ปลายโค้งไปทางซ้ายแล้วม้วนกลับ
เข้ามาทางขวา ปลายเส้นอาจขมวดเป็ นวงก็ได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

พล.4/2225

จดหมาย1/2231

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

บานประตู2/2296

สระไอ เป็ นรูปอักษรทีไ่ ม่ปรากฏพัฒนาการ ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ หัวอักษร เส้น
หน้า และเส้นบน เริม่ เขียนจากหัวอักษรขมวดเป็ นวง จากขวาไปซ้าย จากนัน้ ลากเส้นหน้ายาว
ขึน้ ไป ปลายอาจโค้งไปทางขวาเล็กน้อย จากนัน้ ลาดเส้นบนต่อออกไปทางซ้าย โดยโค้งลงแล้ว
โค้งกลับขึน้ ไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

พล.4/2225

สนธิสญ
ั ญา/2230

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

บานประตู2/2296

สระเอา ประกอบด้วยรูปสระเอ และสระอา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

พล.4/2225

สนธิสญ
ั ญา/2230

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

บานประตู2/2296
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สระฤ ไม่ปรากฏพัฒนาการ ประกอบด้วยรูปอักษรส่วนบนทีเ่ หมือนรูป ถ กับเส้น
หางที่เขียนแยกอยู่ใต้ปลายเส้นหลังของ ถ โดยในระยะแรกหัวอักษรของเส้นหางเป็ นเส้นโค้ง
สัน้ ๆ แต่ในระยะทีส่ องจะขมวดเป็ นวงอย่างชัดเจน
ระยะที่หนึ่ ง

พล.4/2225

ระยะที่สอง

สนธิสญ
ั ญา/2230 สุปรีตฯิ /พศว.23

นันโทฯ/2279

สระฤๅ มีรปู อักษรส่วนบนเป็ น ถ กับมีเส้นหาง 2 เส้น โดยเส้นแรกอยู่ใต้เส้นหลัง
ของรูป ถ ส่วนเส้นที่สองจะอยู่ถดั ไปทางขวา โดยในระยะแรกหัวอักษรของเส้นหางทัง้ 2 เส้น
เป็ นเส้นโค้งสัน้ ๆ เหมือนกัน แต่ในระยะทีส่ อง หัวอักษรของเส้นแรกจะขมวดเป็ นวง แต่หวั อักษร
เส้นที่สองเป็ นเส้นโค้ง ซึ่งอาจเขียนเชื่อมกับหัวอักษรเส้นแรกหรือไม่ก็ได้ และปลายเส้นอาจ
ขมวดเป็ นวงแสดงจุดสิน้ สุดการเขียนด้วยก็ได้
ทัง้ นี้ ในระยะแรกพบรูปอักษรทีเ่ ส้นหางเส้นทีห่ นึ่งเชื่อมต่อเป็ นเส้นเดียวกับเส้นหลัง
ด้วย ซึ่งคงมาจากวิธกี ารเขียนแบบอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา ไม่ใช่พฒ
ั นาการทีเ่ กิดกับรูป
อักษรไทยย่อ ตัวอย่างรูปสระ ฤๅ มีดงั นี้
ระยะที่หนึ่ ง

พล.4/2225

ระยะที่สอง

สนธิสญ
ั ญา/2230 สุปรีตฯิ /พศว.23

นันโทฯ/2279

สระฦๅ พบครัง้ เดียวในสุปรีตธิ รรมราชชาดก มีรูปเป็ น ภ ด้านบน กับมีเส้นหาง 2
เส้น ลักษณะเหมือนเส้นหางของสระ ฤๅ ในระยะทีส่ อง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

-

สุปรีตฯิ /พศว.23
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รูปวรรณยุกต์
รูปวรรณยุกต์ พบ 2 รูป คือ ไม้เอก และไม้โท ดังนี้
ไม้เอก ไม่ปรากฏพัฒนาการ รูปอักษรเป็ นเส้นในแนวตัง้ ขีดเฉียงจากขวาลงมา
ทางซ้ายสัน้ ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

ไม้โท ไม่ปรากฏพัฒนาการ รูปอักษรประกอบด้วยหัวอักษร กับเส้นล่าง โดยเขียน
หัวอักษรเป็ นโค้งคว่าเล็กๆ จากซ้ายไปขวา หรือขมวดเป็ นวง ลากปลายโค้งไปทางซ้าย จากนัน้
ลากเส้นล่างเฉียงขึน้ ไปทางขวา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

พล.4/2225

บานประตู1/2295

รูปตัวเลข
รูปตัวเลข พบทัง้ 10 รูป คือ เลข ๑ ถึง ๐ ดังนี้
เลข ๑ ไม่ปรากฏพัฒนาการ ประกอบด้ว ยหัวอักษร กับเส้นโค้งจากซ้ายไปขวา
อาจเขียนให้กว้าง สูง หรือหักเหลีย่ มต่างกันไปบ้างตามแต่ลายมือ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

พล.4/2225

สนธิสญ
ั ญา/2230

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

บานประตู1/2295
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เลข ๒ ระยะทีห่ นึ่ง ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหลัง และเส้นล่าง เริม่
เขียนจากหัวอักษรเป็ นเส้นโค้งลากจากซ้ายไปขวา มีหยักกลาง ตอนต้นขมวดเป็ นวง จากนัน้
ลากเส้นหลังลงด้านล่าง แล้วตวัดไปทางซ้ายเป็ นเส้นล่าง
ระยะที่สองเกิดการเปลี่ยนแปลงในลักษณะเดียวกับรูปเลข ๒ ของอักษรไทยแบบ
ธรรมดา คือ เส้นหลังหดสัน้ ลงอยู่ในเส้นบรรทัด และเส้นล่างเปลี่ยนมาเป็ นเส้นหน้ าที่ลากให้
เฉียงขึน้ ไปทางซ้าย คล้ายรูปเลข ๒ ในปั จจุบนั เพียงแต่ยงั ไม่มเี ส้นล่าง ดังรูปตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

พล.4/2225

สนธิสญ
ั ญา/2230

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

อย.43/2290

เลข ๓ รูปอักษรไม่ปรากฏพัฒนาการ โดยประกอบด้วย 6 ส่วน คือ หัวอักษร เส้น
หน้ า เส้นบนเส้นที่ห นึ่ ง เส้น กลางแนวตัง้ เส้นบนเส้นที่ส อง และเส้นหลัง เขียนเรีย งกันไป
ตามลาดับ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

พล.4/2225

บานประตู2/2296

เลข ๔ ระยะทีห่ นึ่ง พบรูปอักษร 2 แบบ แบบทีห่ นึ่งเป็ นรูปแบบเก่า ประกอบด้วย 4
ส่วน คือ หัวอักษร เส้นหน้า เส้นล่าง และเส้นหลัง โดยเขียนหัวอักษร ต่อด้วยเส้นหน้าลากเฉียง
หรือโค้งไปทางขวา ลากเส้นล่างทับกลับมาแล้วเฉียงเลยลงไปทางซ้าย จากนัน้ ลากเส้นหลังขึน้
ไปด้านบน แบบที่สอง เป็ นรูปทีพ่ ฒ
ั นามาจากแบบแรก คือ เพิม่ เส้นบน ต่อจากเส้นหลังยาว
เฉียงขึน้ ไปทางขวา
ระยะทีส่ อง ก็ยงั ปรากฏการใช้รปู อักษรแบบเก่าและแบบใหม่ ร่วมกันอยู่ ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
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ระยะที่หนึ่ ง

พล.4/2225

ระยะที่สอง

สนธิสญ
ั ญา/2230

นันโทฯ/2279

บานประตู1/2295

เลข ๕ ระยะทีห่ นึ่ง พบรูปอักษร 2 แบบ แบบทีห่ นึ่ง เขียนเป็ นรูปเลข ๔ กับมีเส้น
หาง เขียนเป็ นรูปไม้หนั อากาศวางอยู่เหนือรูปเลข ๔ แบบที่สอง เป็ นรูปที่พฒ
ั นามาจากแบบ
แรก โดยเส้นหางหายไป เปลีย่ นมาเขียนเชื่อมกับเส้นหลังเป็ นเส้น บน โดยหัวของเส้นหางนัน้ ได้
กลายเป็ นขมวดทีเ่ ส้นบน
ระยะทีส่ อง ยังคงพบรูปอักษรแบบเก่าและแบบใหม่รว่ มกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

หลักที1่ 15/2228 สนธิสญ
ั ญา/2230

นันโทฯ/2279

บานประตู1/2295

เลข ๖ รูปอักษรไม่ปรากฏพัฒนาการ ประกอบด้วยหัวอักษร เส้นหลัง เส้นบน และ
เส้นหาง เริม่ เขียนจากหัวอักษร ต่อด้วยเส้นหลังเฉียงขึน้ ไปทางขวา ลากเส้นบนกลับมาทางขวา
แล้วลากเส้นหางเฉียงยาวขึน้ ไปทางซ้าย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

พล.4/2225

ระยะที่สอง

อย.43/2290

บานประตู2/2296

เลข ๗ ไม่ปรากฏพัฒนาการ รูปอักษรประกอบด้วย หัวอักษร เส้นหน้า เส้นบน
เส้นหลัง และเส้นหาง โดยเริม่ เขียนจากหัวอักษร ลากเส้นหน้าต่อขึน้ ไป ต่อด้วยเส้นบนมีหยัก
กลาง จากนัน้ ลากเส้นหลังลงด้านล่าง อาจโค้งเข้าทางซ้ายเล็กน้อย แล้วหักมุมลากเส้นหางเฉียง
ขึน้ ไปทางซ้าย ความยาวของหางขึน้ อยูก่ บั แต่ละลายมือ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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ระยะที่หนึ่ ง

พล.4/2225

หลักที1่ 15/2228

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

บานประตู2/2296

เลข ๘ ไม่ปรากฏพัฒนาการ รูปอักษรประกอบด้วย 5 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นล่าง
เส้นหน้า เส้นบน และเส้นหาง เริม่ เขียนจากหัวอักษร ลากเส้นล่างต่อไปทางซ้าย มีหยักกลาง
ต่อด้วยเส้นหน้ าลากขึ้นด้านบน จากนัน้ ลากเส้นบนไปทางขวา แล้วลากเส้นหางเฉี ยงขึ้นไป
ด้านบน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

พล.4/2225

หลักที1่ 15/2228

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

อย.43/2290

เลข ๙ รูปอักษรประกอบด้วยหัวอักษร เส้นหน้าเส้นทีห่ นึ่ง เส้นกลางแนวนอน เส้น
หน้ าเส้นที่สอง เส้นบน และเส้นหาง เริม่ เขียนจากหัวอักษร ลากเส้นหน้ าเส้นแรกขึ้นด้านบน
สัน้ ๆ ลากเส้นกลางไปทางขวา จากนัน้ ลากเส้นหน้าเส้นที่สองต่อจากปลายเส้นแรกขึน้ ด้านบน
ลากเส้นบนไปทางขวา แล้วลากเส้นหางเฉียงขึน้ ไปทางซ้ายคล้ายหางเลข ๘
ระยะที่หนึ่ ง

หลักที1่ 15/2228 สนธิสญ
ั ญา/2230

ระยะที่สอง

นันโทฯ/2279

บานประตู3/2299

เลข ๐ เป็ นรูปอักษรทีเ่ ขียนเล็กกว่าตัวอื่นๆ เป็ นรูปวงกลมโปร่งหรือทึบขนาดเล็ก
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

พล.4/2225

สนธิสญ
ั ญา/2230

ระยะที่สอง

อย.43/2290

บานประตู3/2299
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รูปเครื่องหมายประกอบการเขียน
รูปเครือ่ งหมายประกอบการเขียน พบทัง้ สิน้ 13 รูป ดังนี้
ไม้หนั อากาศ ไม่ปรากฏพัฒนาการ มีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ หัวอักษรและ
เส้นแนวนอน เริม่ เขียนจากหัวอักษรต่อด้วยเส้นแนวนอนลากไปทางขวา อาจโค้งหรือเขียนสัน้
ยาวต่างกันไปตามแต่ละลายมือ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

พล.4/2225

ระยะที่สอง

สนธิสญ
ั ญา/2230 สุปรีตฯิ /พศว.23

นันโทฯ/2279

ทัณฑฆาต พบในนันโทปนันทสูตร พ.ศ. 2279 เท่านัน้ มีรปู คล้ายปั จจุบนั ต่างจาก
เส้นหางของ ป ฝ และ ฟ ตรงที่หวั ขมวดเป็ นวง ทัง้ นี้ น่ าจะเพื่อป้ องกันความสับสนระหว่าง
การเขียน บ์ กับ ป ผ์ กับ ฝ และ พ์ กับ ฟ ตัวอย่างรูปทัณฑฆาตมีดงั นี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

-

นันโทฯ/2279

ไม้ไต่ค้ ู พบในนันโทปนันทสูตร มีรปู เหมือนเลข ๘ แต่เขียนให้เล็ก ดังนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

-

นันโทฯ/2279
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ไม้ยมก รูปเหมือนเลข ๒ แบบทีม่ ี 3 ส่วน คือ หัวอักษรหยักกลาง เส้นหลัง และ
เส้นล่าง ดังรูปต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

สนธิสญ
ั ญา/2230 สุปรีตฯิ /พศว.23
ฝนทอง พบใช้ในระยะที่หนึ่งเท่านัน้ เนื่องจากในระยะที่สองเลิกใช้เครื่องหมาย
ฝนทองประกอบการเขียน รูปอักษรเป็ นเส้นในแนวตัง้ ขีดจากบนลงล่าง หรือเฉียงไปทางซ้าย
เล็กน้อย บางลายมือเติมหัวอักษรให้สวยงามด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง
-

พล.4/2225

สนธิสญ
ั ญา/2230

-

ฟันหนู พบใช้ในระยะทีห่ นึ่งเท่านัน้ เนื่องจากในระยะที่สองเลิกใช้เครื่องหมายฟั น
หนูประกอบการเขียนเช่นเดียวกับฝนทอง รูปอักษรเป็ นฝนทอง 2 เส้นเรียงกัน ดังนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง
-

หลักที1่ 15/2228 จดหมาย1/2231

-

นิ คหิ ต รูปอักษรเป็ นวงกลมเล็กๆ อาจเขียนให้โปร่งหรือทึบก็ได้ ดังนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

พล.4/2225

นันโทฯ/2279
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ร เรผะ พบเฉพาะในวรรณกรรมทางศาสนาเรื่อ งยาว คือ สุ ปรีติธรรมราชชาดก
มีรปู คล้ายสระโอ ประกอบด้วย 5 ส่วน คือ หัวอักษร เส้นล่าง เส้นหลัง เส้นกลางแนวนอน และ
เส้นบน เริม่ เขียนจากหัวอักษรเป็ นเส้นโค้งเล็กๆ จากขวาไปซ้าย ลากเส้นล่างต่อไปทางขวา
แล้วลากเส้นหลังขึน้ ด้านบน ต่อด้วยเส้นกลางลากกลับไปทางซ้าย จากนัน้ จึงลากเส้นบนต่อไป
ทางขวา เขียนเล่นหางให้สวยงาม ดังนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

-

สุปรีตฯิ /พศว.23

ขึ้นต้นข้อความ ส่วนใหญ่ใช้เครื่องหมายฟองมัน ซึง่ มักเขียนเป็ นรูปวงกลมซ้อน
กัน 2 วง โดยในนันโทปนันทสูตร พบใช้สแี ดงแต้มเป็ นวงกลมภายในด้วย บางครัง้ ก็อาจเขียน
เป็ นวงกลมเพียงวงเดียวก็ได้ นอกจากนี้ ยังพบใช้เครือ่ งหมายอังคันคู
่ ่ดว้ ย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

พล.4/2225

ระยะที่สอง

สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

นันโทฯ/2279

บานประตู2/2296

คันข้
่ อความ พบเฉพาะในวรรณกรรมทางศาสนาเรื่องยาวเรื่อง สุปรีตธิ รรมราช
ชาดก และนันโทปนันทสูตร ซึง่ พบทัง้ เครือ่ งหมายอังคันคู
่ ่และอังคันเดี
่ ย่ ว
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

-

สุปรีตฯิ /พศว.23

นันโทฯ/2279
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ลงท้ายข้อความ ส่วนใหญ่จะใช้เครื่องหมายโคมูตรเป็ นหลัก แล้วเพิม่ เครื่องหมาย
อื่นๆ ประกอบให้สวยงามขึ้น เช่น ในนันโทปนันทสูต ร พบใช้เ ครื่องหมายอังคันเดี
่ ่ยวขนาบ
เครื่องหมายฟองมัน ตกแต่งด้วยขีดสีแดงขนาบอังคันเดี
่ ่ยวทัง้ สองข้างอีกชัน้ หนึ่ง วางหน้ าโค
มูตร และหากข้อความจบโดยเหลือทีใ่ นบรรทัดมาก ก็จะวางเครื่องหมายชุดทีป่ ระกอบขึน้ นี้เป็ น
ระยะก่อนถึงชุดที่วางหน้าโคมูตรด้วย ส่วนเครื่องหมายอื่นๆ ที่พบใช้ยงั มีเครื่องหมายอังคันคู
่ ่
ด้วย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

พล.4/2225

ระยะที่สอง

สุปรีตฯิ /พศว.23

นันโทฯ/2279

บานประตู2/2296

ตี นครุ รูปอักษรเป็ นเส้นแนวตัง้ กับแนวนอนตัดกันเป็ นรูปเครื่องหมายบวกหรือ
กากบาท เหมือนอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา ดังนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

หลักที1่ 15/2228

นันโทฯ/2279

บานประตู1/2295

ปี กกา รูปอัก ษรเป็ นเส้นในแนวตัง้ ปลายด้านบนและล่ างขมวดเป็ นวงเล็กๆ
ด้านซ้ายของเส้น กึง่ กลางเขียนมุมแหลมออกไปทางขวา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ระยะที่หนึ่ ง

ระยะที่สอง

-

นันโทฯ/2279
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สรุป
พัฒนาการที่ปรากฏกับรูปอักษรไทยย่อมีไม่มากนัก เพราะอักษรไทยย่อพัฒนามา
จากอักษรไทยช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 22-23 ซึง่ รูปอักษรเริม่ เปลีย่ นแปลงจนลงตัวในระดับหนึ่ง
แล้ว และยังใช้อยู่ในสมัยอยุธยาเพียงช่วงสัน้ ๆ ประมาณ 100 ปี เท่านัน้ อีกทัง้ รูปอักษรไทยย่อ
ค่อนข้างมีวธิ กี ารเขียนทีเ่ ป็ นระเบียบแบบแผนตัง้ แต่ระยะแรก และจะยิง่ สมบูรณ์ขน้ึ ในระยะทีส่ อง
แต่เนื่องจากการเน้นใช้เส้นตรงและเพิม่ ความเป็ นเหลีย่ มมุมในระยะทีส่ อง รวมทัง้ ปั จจัยอื่นๆ ทา
ให้รปู อักษรในระยะทีส่ องเกิดพัฒนาการแตกต่างไปจากระยะทีห่ นึ่งบ้าง ดังนี้
1. รูปอักษรที่มีส่วนประกอบรูปอักษรเพิ่ ม มีดงั นี้
รูปอักษรทีม่ เี ส้นบนเพิม่ ขึน้ ได้แก่ เลข ๔
รูปอักษรทีม่ เี ส้นกลางแนวนอนเพิม่ ได้แก่ ย
รูปอักษรทีม่ สี ่วนเชิงเพิม่ ได้แก่ ฐ
รูปอักษรทีม่ เี ส้นหน้าและเส้นหลังเพิม่ ได้แก่ สระอิ สระอี สระอึ และสระอือ
2. รูปอักษรที่มีส่วนประกอบรูปอักษรลดลง มีดงั นี้
รูปอักษรทีห่ วั อักษรหายไป ได้แก่ สระอุ และสระอู
3. รูปอักษรที่ เปลี่ยนวิ ธีการเขียน ได้แก่ ฬ และเลข ๕ ซึง่ เขียนเส้นหางทีเ่ ขียน
แยกเปลีย่ นมาเชื่อมกับส่วนประกอบหลัก และ ฮ ทีเ่ ขียนเส้นตัดให้เชื่อมไปกับหางเส้นหลัง
ทัง้ นี้ แบบแผนวิธกี ารเขียนรูปอักษรไทยย่อที่พฒ
ั นาถึงจุดสูงสุดในระยะที่สอง จน
รูปอักษรประณีตงดงาม และมีระบบการเขียนเป็ นระเบียบมากนัน้ พอสรุปเป็ นหลักได้ดงั นี้
1. พยัญชนะทีเ่ ส้นหลังลากขึน้ ได้แก่ ฆ ฌ ญ ฒ ณ น บ ผ พ ม ย และ ษ จะหักเหลีย่ ม
ทีป่ ลายหางแบบไทยย่อ คือคล้ายหาง ร
2. รูปอักษรทีเ่ ส้นหลังลากลง ได้แก่ ก ค ฅ ฑ ด ต ถ ท ภ ศ ห และสระอา จะขมวด
หางเป็ นวงเข้าด้านใน
3. พยัญชนะที่เส้นบนลากไปทางซ้าย ได้แก่ จ ฉ ล ว และ ส จะหักเหลี่ยมตวัด
กลับไปทางขวาบรรจบกับเส้นบน
4. พยัญชนะที่หวั อักษรคล้ายสีเ่ หลี่ยมผืนผ้าอยู่ทด่ี ้านบนสุดของเส้นหน้าทางด้าน
นอก และไม่มหี ยัก ได้แก่ ง ท น บ ป พ ฟ ม ษ ห และ ฬ
5. พยัญชนะทีห่ างเป็ นเส้นยาวเลยบรรทัดขึน้ ไปด้านบน ได้แก่ ป ฝ และ ฟ จะเขียน
หางทีม่ รี ปู คล้ายเครือ่ งหมายทัณฑฆาตแยกจากรูปอักษรส่วนล่าง ซึง่ มีรปู เหมือน บ ผ และ พ
6. พยัญชนะที่ลากหางยาวเลยเส้นบรรทัดลงไปด้านล่าง ได้แก่ ฎ ฏ จะเขียนรูป
อักษรส่วนบนทีเ่ หมือน ภ แยกจากหางด้านล่าง
7. สระฤ ฤๅ ฦ ฦๅ ซึ่งมีหางยาวเลยเส้นบรรทัดลงไปด้านล่าง จะเขียนรูปอักษร
ส่วนบนทีเ่ หมือน ถ หรือ ภ แยกจากหางซึง่ เขียนให้มหี วั อักษรด้วย
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8. สระอุและสระอู จะเขียนต่างไปจากปรกติ โดยจะขมวดเป็ นวงทีจ่ ดุ สิน้ สุดการเขียน
9. สระเอ ยังรักษารูปทีม่ เี ส้นบนไว้ โดยจะเขียนเส้นบนเข้าหาพยัญชนะต้น
อนึ่ง รูปอักษรทัง้ หมดในแต่ละระยะพอสรุปตัวอย่างได้ในตารางที่ 6 ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 6 แสดงรูปอักษรไทยย่อระยะทีห่ นึ่งและระยะทีส่ อง
อักษร ระยะที่หนึ่ ง พ.ศ.2201-2270 ระยะที่สอง พ.ศ.2271-2310

ก
ข
ฃ
ค
ฅ

-

ฆ
ง
จ
ฉ
ช
ซ
ฌ

-

ญ
ฎ
ฏ
ฐ

-
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ตารางที่ 6 แสดงรูปอักษรไทยย่อระยะทีห่ นึ่งและระยะทีส่ อง (ต่อ)
อักษร ระยะที่หนึ่ ง พ.ศ.2201-2270 ระยะที่สอง 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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ตารางที่ 6 แสดงรูปอักษรไทยย่อระยะทีห่ นึ่งและระยะทีส่ อง (ต่อ)
อักษร ระยะที่หนึ่ ง พ.ศ.2201-2270 ระยะที่สอง พ.ศ.2271-2310

ร
ล
ว
ศ
ษ
ส
ห
ฬ
อ
ฮ
อะ
อา
อิ
อี
อึ
อือ
อุ
อู
เอ

-
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ตารางที่ 6 แสดงรูปอักษรไทยย่อระยะทีห่ นึ่งและระยะทีส่ อง (ต่อ)
อักษร ระยะที่หนึ่ ง พ.ศ.2201-2270 ระยะที่สอง พ.ศ.2271-2310

แอ
เอีย
เอือ
อัว
โอ
เอาะ
ออ
เออ
อา
ใอ
ไอ
เอา
ฤ
ฤๅ
ฦๅ
ไม้เอก

ไม้โท

-
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ตารางที่ 6 แสดงรูปอักษรไทยย่อระยะทีห่ นึ่งและระยะทีส่ อง (ต่อ)
อักษร ระยะที่หนึ่ ง พ.ศ.2201-2270 ระยะที่สอง พ.ศ.2271-2310

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๐
ไม้หนั
อากาศ
ทัณฑฆาต

-

ไม้ไต่คู้

-

ไม้ยมก

ฝนท
อง

-

ฟันหนู
นิ คหิ ต
ร เรผะ

-
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ตารางที่ 6 แสดงรูปอักษรไทยย่อระยะทีห่ นึ่งและระยะทีส่ อง (ต่อ)
อักษร ระยะที่หนึ่ ง พ.ศ.2201-2270 ระยะที่สอง พ.ศ.2271-2310
ขึ้นต้น
ข้อความ
คัน่
ข้อความ

-

จบ
ข้อความ

ตีนครุ
ปี กกา

-

บทที่ 3
อักขรวิ ธีอกั ษรไทยสมัยอยุธยา
อัก ขรวิธ ีท่ใี ช้กบั อักษรไทยสมัยอยุธ ยา ทัง้ อักษรไทยอยุธ ยาแบบธรรมดาและอักษร
ไทยย่อ ส่วนใหญ่ ไม่ต่างกันนัก ในด้านส่วนประกอบของคาแบ่งได้เป็ น 6 ส่วน ได้แก่ ส่วน
พยัญ ชนะ ส่ ว นสระ ส่ ว นตัว เลข ส่ ว นวรรณยุก ต์ ส่ ว นเครื่อ งหมายประกอบการเขีย น และ
อักขรวิธพี เิ ศษ ซึ่งเฉพาะในส่วนอักขรวิธพี เิ ศษเท่านัน้ ที่ส่วนใหญ่พบในอักษรไทยอยุธยาแบบ
ธรรมดา ส่วนในด้านการประกอบรูปคาโดยปรกติแล้วสามารถแบ่งได้เป็ นการประกอบรูปคา
พยางค์เดียว ซึง่ ประกอบขึน้ ด้วยส่วนประกอบตัง้ แต่ 1 ส่วน ไปจนถึง 4 ส่วน กับการประกอบรูป
คาหลายพยางค์ ซึง่ ก็คอื การนาคาพยางค์เดียวตัง้ แต่ 2 คาขึน้ ไปมาเรียงต่อกัน ดังนี้
ส่วนประกอบของคา
ส่วนพยัญชนะ
ส่วนพยัญชนะแบ่งตามหน้าทีเ่ ป็ น 2 ประเภท คือ พยัญชนะต้น และตัวสะกด ทัง้ ยัง
พบพยัญชนะตัวเชิงซึง่ สามารถใช้ได้ในหลายลักษณะ ดังจะได้อธิบายต่อไป
1. พยัญชนะต้น สามารถแบ่งออกได้อกี เป็ น 3 ประเภท คือ
1.1 พยัญชนะต้นเดี่ยว รูปพยัญชนะทัง้ 44 รูป สามารถใช้เป็ นพยัญชนะต้นเดีย่ ว
ได้ทงั ้ หมด โดยรูปอักษรไทยย่อพบตัวอย่างทัง้ 44 รูป ส่วนอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาพบ
ทัง้ สิ้น 42 รูป ขาดเพียง ฌ และ ฮ เท่านัน้ นอกจากนี้ สระฤ ฤๅ ฦ และฦๅ ยังสามารถอยู่ใน
ตาแหน่ งพยัญชนะต้นได้ด้วย โดยอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาพบตัวอย่างทัง้ 4 รูป แต่
อัก ษรไทยย่อพบตัวอย่างเพียง ฤๅ และ ฦ เท่านัน้ รวมจานวนรูปอักษรที่ส ามารถใช้เ ป็ น
พยัญชนะต้นเดีย่ วได้ทงั ้ สิน้ 46 รูป ดังตัวอย่างต่อไปนี้
อักษร
ก

คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

กรุณา

กรุณา

โกษาธีบดี

โกษาธิบดี
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ปรากฏใน
พระราชสาส์น
หนังสือขุนพิพทั โกษา
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อักษร
ข

ฃ

ค

ฅ

ฆ

ง

จ

ฉ

ช

ซ

คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ข่หนอร่

ขนอน

จดหมายฉบับที่ 4

ขหนอร

ขนอน

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

ฃ่อ

ขอ

พระราชสาส์น

ฃุน

ขุน

หนังสือขุนพิพทั โกษา

คณปาแก้ว

คณะป่ าแก้ว

พระกัลปนา

คณา

คณา

นันโทปนันทสูตร

ฅา

คา (ทองคา)

จารึกเจ้าเถรศรีเทพ 2

ฅอ

คอ

นันโทปนันทสูตร

มาดุฆาฎ

มาตุฆาต

จารึกพลับพลาจตุรมุข

พยัคฆา

พยัคฆา

นันโทปนันทสูตร

งาชาย

งาซ้าย

ตาราแผนคชลักษณ์

เงืนทอง

เงินทอง

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

จุลศักราช

จุลศักราช

พระราชพงศาวดาร

จงกรม

จงกรม

นันโทปนันทสูตร

ฉ่ลกั

ฉลัก (สลัก)

จารึกบุษบกธรรมาสน์

ฉบัพลัน

ฉับพลัน

หนังสือขุนพิพทั โกษา

ชเลอย

เชลย

จารึกขุนศรีไชย

ชีสรมณะ

ชีสมณะ

นันโทปนันทสูตร

นาตานซาย

น้าตาลทราย

บันทึกโกษาปาน

เซ็งซ่า

เซ็งซ่า

นันโทปนันทสูตร
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อักษร

คาที่ปรากฏ

ฌ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

อุปัชฌ
์ าจารย

อุปัชฌาจารย์

นันโทปนันทสูตร

พรญา

พระยา

จารึกฐานพระอิศวร

สันญา

สัญญา

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

ราษฎร

ราษฎร

จดหมายฉบับที่ 4

ราษฎร

ราษฎร

จารึกวัดจุฬามณี

คันธกุฏี

คันธกุฎี

คาฉันท์สรรเสริญ

ปราฏิหารย

ปาฏิหาริย์

นันโทปนันทสูตร

อัษฐทิศ

อัฐทิศ

ตาราแผนคชลักษณ์

อัษฐบริขาร

อัฐบริขาร

จารึกวัดจุฬามณี

บิณฑบาตร

บิณฑบาต

จารึกภาควิชาภาษาตะวันออก

มณฑล

มณฑล

นันโทปนันทสูตร

พิพทั ฒ

พิพฒ
ั (น)

จารึกภาควิชาโบราณคดี 1

ธาฒา

ทาฒา1

นันโทปนันทสูตร

มุณจี กั ระราชา

มุณจี กั รราชา

ตาราแผนคชลักษณ์

พิษณุโลก

พิษณุโลก

จารึกบานประตู พิษณุโลก

ดิบุก

ดีบุก

จารึกเจ้าเถรศรีเทพ 2

ดีบุก

ดีบุก

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

ตึกดีน

ตึกดิน

จดหมายฉบับที่ 4

ตาบล

ตาบล

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

ญ

ฎ

ฏ

ฐ

ฑ

ฒ

ณ

ด

ต

1

ทาฒา หมายถึง เขีย้ ว (ส.)
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อักษร

คาที่ปรากฏ

ถ

ท

ธ

น

บ

ป

ผ

ฝ

พ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ถหม่อ

ถมอ (สมอ)

ต้นทางฝรังเศส
่

ถลาง

ถลาง

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

ทองฝิหลีบ

ดอนฟิ ลปิ 2

พระราชสาส์น

ทาเนียม

ธรรมเนียม

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

พรเจ้าลูกเธ่อ

พระเจ้าลูกเธอ

พระราชพงศาวดาร

พฤทธามาตย

พฤฒามาตย์

จารึกวัดจุฬามณี

นรานิกร

นรานิกร

จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์ 1

นฤพาน

นฤพาน

นันโทปนันทสูตร

บรมราชา

บรมราชา

พระราชพงศาวดาร

บางเจ้าพญา

บางเจ้าพระยา

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

ปกัใต้ย

ปั กษ์ใต้

พระราชพงศาวดาร

ปตุกกรร

ปตุกรร3

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

ผิดหม่อง

ผิดหมอง

จดหมายฉบับที่ 3

ดีนผ่สวี

ดินประสิว

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

ฝารัง

ฝรัง่

หนังสือออกพระจอมเมือง 1

ฝรังเสด

ฝรังเศส
่

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

พฤ่ทธิบาด

พฤฒิบาศ

ตาราแผนคชลักษณ์

พณหัวเจ้าทาน พณหัวเจ้าท่าน
2

หนังสือขุนพิพทั โกษา

ดอนฟิ ลปิ คือ พระเจ้าฟิ ลปิ ที่ 3 แห่งสเปน (Philip III of Spain) หรือพระเจ้าฟิ ลเิ ปที่ 2 (Filipe II)
แห่งโปรตุเกส ครองราชย์เป็ นกษัตริยแ์ ห่งสเปนและโปรตุเกส ระหว่าง พ.ศ. 2141 (ค.ศ. 1598) ถึง พ.ศ. 2164
(ค.ศ. 1621)
3
โปรตุเกส
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อักษร

คาที่ปรากฏ

ฟ

ภ

ม

ย

ร

ล

ว

ศ

ษ

4

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ฟนัใม้ยขมหนาม

ฟั นไม้ข่มนาม

พระราชพงศาวดาร

เจ้าฟ้ า

เจ้าฟ้ า

จารึกแม่อกั ษรขอม

ภาษา

ภาษา

บันทึกโกษาปาน

ภูบาล

ภูบาล

สุปรีตธิ รรมราช

ไมกรูศ

ไม้ครูส4

พระพุทธเยสู

มฤทิ

มะริด (เมือง)

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

เยสูกฤๅศต̎อ

เยซูคริสต์

พระพุทธเยสู

ยีนดี

ยินดี

จดหมายฉบับที่ 1

ราชสมบัดดี

ราชสมบัติ

พระพุทธเยสู

พระราชโองการ

พระราชโองการ

หนังสือขุนพิพทั โกษา

ลมพลิวรั รณ

ลุมพินีวนั

จารึกภาพจิตรกรรม

ลพ่บุรยี

ลพบุร ี

หนังสือขุนพิพทั โกษา

วิศาขยมาศ

วิสาขมาส

จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์ 1

วิลนั ดา

วิลนั ดา5

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

ศับทเภรี

ศัพทเภรี6

ตาราแผนคชลักษณ์

ศักราช

ศักราช

จารึกวัดจุฬามณี

อกัษอร

อักษร

พระราชสาส์น

นักษัตร

นักษัตร

จารึกวัดจุฬามณี

น่าจะมาจากศัพท์ภาษาฝรังเศสว่
่
า croix หมายถึง ไม้กางเขน
วิลนั ดา หมายถึง ประเทศเนเธอร์แลนด์ หรือชาวดัตช์
6
ชื่อตระกูลช้างดีตระกูลหนึ่ง มีเสียงร้องดังอย่างเสียงกลอง
5
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อักษร

คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

สัพ่ท̎น

สัปทน

บันทึกโกษาปาน

สักราช

ศักราช

หนังสือขุนพิพทั โกษา

เหมหัดถฺฐี

เหมหัตถี7

ตาราแผนคชลักษณ์

หรรษา

หรรษา

สุปรีตธิ รรมราช

ฬลวง

ล่อลวง

พระพุทธเยสู

พระบาฬี

พระบาลี

นันโทปนันทสูตร

อีศวร

อิศวร

พระราชสาส์น

อะสงไขย

อสงไขย

นันโทปนันทสูตร

ฮ

พยุฮอื

พายุฮอื

นันโทปนันทสูตร

ฤ

สาฤทธิศก

สัมฤทธิศก

จารึกพลับพลาจตุรมุข

ฤ้ๅ

รือ้

จารึกภาควิชาภาษาตะวันออก

จาฤๅก

จารึก

จารึกวัดจุฬามณี

พันฦก

พันลึก

ตาราแผนคชลักษณ์

ระฦๅก

ระลึก

จดหมายฉบับที่ 4

ฦๅล้า

ลือล้า

สุปรีตธิ รรมราช

ส

ห

ฬ

อ

ฤๅ
ฦ
ฦๅ

1.2 พยัญชนะต้น 2 ตัว ในปั จจุบนั พยัญชนะต้น 2 ตัว แบ่งตามการออกเสียง
ได้เป็ น 4 ประเภท ได้แก่ พยัญชนะต้น 2 ตัว ออกเสียงควบกล้า พยัญชนะต้น 2 ตัว ออกเสียง
แต่ตวั หน้า พยัญชนะต้น ทร ออกเสียงเป็ น ซ และพยัญชนะต้น ทร ออกเสียงควบกล้า 8 อย่างไร
ก็ดี ในหลักฐานสมัยอยุธยาพบพยัญชนะต้น 2 ตัว ทัง้ 4 ประเภท แต่ต่างไปบ้าง ดังนี้
7

ชื่อช้าง 1 ใน 10 ตระกูลทีอ่ าศัยในป่ าหิมพานต์ มีสตี วั ดังทองเรื
่
องรอง
กาญจนา นาคสกุล และคณะ, บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 1: ระบบเสียง อักษรไทย การ
อ่านคาและการเขียนสะกดคา (กรุงเทพฯ: สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ, 2545), 91 – 93.
8
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1.2.1 พยัญชนะต้น 2 ตัว ออกเสียงควบกลา้ เสียงพยัญชนะต้นสองเสียง
ต้องประสมกับสระเสียงเดียวกัน โดยในภาษาไทยปั จจุบนั พยัญชนะเสียงแรกจะเป็ น ก ข ค ต ป
ผ และ พ ส่วนพยัญชนะเสียงทีส่ องเป็ น ร ล และ ว9 แต่ในหลักฐานสมัยอยุธยาพบว่า
ควบ ร พบตัวอย่างเกือบทุกคู่ทใ่ี ช้ในปั จจุบนั ได้แก่ กร คร ตร ปร และ
พร ไม่พบเพียง ขร เท่านัน้ เช่น
อักษร

คาที่ปรากฏ

กร

คร

ตร

ปร

พร

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ก่รษ่ ตร

กษัตริย์

พระราชสาส์น

กรมการ

กรมการ

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

รักไคร่

รักใคร่

จดหมายฉบับที่ 3

ทุกครัง้

ทุกครัง้

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

ใมตริ

ไมตรี

พระราชสาส์น

ตรทรวง

กระทรวง

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

ปราสาดทอง

ปราสาททอง

พระราชสาส์น

ปรีชฺญา

ปรีชญา

นันโทปนันทสูตร

พระธีนงั

พระทีน่ งั ่

พระราชสาส์น

พระญา

พระยา

จารึกวัดจุฬามณี

ควบ ล พบตัวอย่างทุกคู่ทใ่ี ช้ในปั จจุบนั ได้แก่ กล ขล คล ปล ผล และ
พล ทัง้ ยังพบการใช้ ฃล ซึง่ เลิกใช้แล้วในปั จจุบนั เช่น

9

เรื่องเดียวกัน, 91.
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อักษร

คาที่ปรากฏ

กล

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

กลับคืน

กลับคืน

พระราชพงศาวดาร

ไส่เก้ลา

ใส่เกล้า

หนังสือขุนพิพทั โกษา

ขลุมประเจียด ขลุมประเจียด10

ขล
ฃล
คล

ปล
ผล
พล

ตาราแผนคชลักษณ์

คนเฃลา

คนเขลา

นันโทปนันทสูตร

พระคลัง

พระคลัง

จดหมายฉบับที่ 4

บางคลี

บางคลี

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

บานปล่าเหด

บ้านปลาเห็ด

จดหมายฉบับที่ 4

เปลีย่ น

เปลีย่ น

จารึกแม่อกั ษรขอม

ผลัด

ผลัด

จารึกพลับพลาจตุรมุข

พลัาย

พลาย

พระราชพงศาวดาร

พลัน

พลัน

สุปรีตธิ รรมราช

ควบ ว พบตัวอย่างทุกคู่ทใ่ี ช้ในปั จจุบนั ได้แก่ กว ขว และ คว ทัง้ ยังพบ
การใช้ ฃว ซึง่ ในปั จจุบนั ไม่ใช้แล้ว เช่น
อักษร

คาที่ปรากฏ

กว

ขว

10

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

กว้างฃว่าง

กว้างขวาง

จดหมายฉบับที่ 3

เมืองกว้าง

เมืองกว้าง

สุปรีตธิ รรมราช

กวางขวาง

กว้างขวาง

ตาราแผนคชลักษณ์

ขวาข

ขวาย

นันโทปนันทสูตร

ชื่อช้างตระกูลหนึ่ง ในอัคนีพงศ์ ประเภทศุภลักษณ์
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อักษร

คาที่ปรากฏ

ฃว

คว

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

เบึอ้ งฃวา

เบือ้ งขวา

จารึกภาควิชาภาษาตะวันออก

ขัดฃวาง

ขัดขวาง

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

เนี้อคว้าม

เนื้อความ

จดหมายฉบับที่ 3

เนื้อความ

เนื้อความ

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

1.2.2 พยัญชนะต้น 2 ตัว ออกเสียงแต่ ตวั หน้ า เขียนพยัญชนะต้น 2 ตัว
เหมือนอักษรควบกล้า แต่ออกเสียงเฉพาะพยัญชนะตัวแรก พบเฉพาะควบกับ ร 11 ในหลักฐาน
สมัยอยุธยาพบตัวอย่างดังต่อไปนี้
อักษร

คาที่ปรากฏ

จร

ศร

สร

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

อนัซอี อนัจริง

อันซื่ออันจริง

พระราชสาส์น

จรืง

จริง

จดหมายฉบับที่ 1

ศรีษรัรเพชฺญ

ศรีสรรเพชญ

พระราชพงศาวดาร

ศรัทธา

ศรัทธา

สุปรีตธิ รรมราช

ปราไสร

ปราศรัย

บันทึกโกษาปาน

ส้รอยสังวาร

สร้อยสังวาล

สุปรีตธิ รรมราช

1.2.3 พยัญชนะต้น 2 ตัว ออกเสียงเป็ น ซ ในปั จจุบนั มีแค่ ทร เท่านัน้ แต่
ในสมัยอยุธยาพบทัง้ หมด 4 แบบ ได้แก่ ชร ซร ทร และ ธร ดังตัวอย่างต่อไปนี้

11

เรื่องเดียวกัน, 92.
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อักษร

คาที่ปรากฏ

ชร
ซร
ทร

ธร

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ดารัสชราบ

ดารัสทราบ

จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์ 2

ชรึมชราบ

ซึมซาบ

นันโทปนันทสูตร

รันแซรง

รันแซรง12

ตาราแผนคชลักษณ์

ทรุดโทรม

ทรุดโทรม

จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์ 1

ทราบ

ทราบ

นันโทปนันทสูตร

ธรงบาตร

ทรงบาตร

จารึกวัดพระคันธกุฎี

ธรง

ทรง

นันโทปนันทสูตร

1.2.4 พยัญชนะต้น ทร ออกเสียงควบกลา้ เช่น
อักษร

คาที่ปรากฏ

ทร

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

พระอีนทราธีราช่

พระอินทราธิราช

ปูมราชธรรม

สุรนิ ทราธิราช

สุรนิ ทราธิราช

สุปรีตธิ รรมราชชาดก

1.3 พยัญชนะต้ นที่ ใช้ ห หรือ อ นา คือการเขียนพยัญชนะต้น 2 ตัว ที่ม ี ห
หรือ อ นาอักษรต่าเดีย่ ว โดยเสียงวรรณยุกต์เป็ นไปตามเสียงวรรณยุกต์ของ ห หรือ อ ทีน่ านัน้ 13
ห นา ในสมัยอยุธยาพบทัง้ หมด 7 แบบ ได้แก่ หญ หน หม หย หร หล และ หว
ไม่พบเพียง หง ส่วน อ นา พบทัง้ หมด 2 แบบ ได้แก่ อญ และ อย ต่างจากในปั จจุบนั ทีม่ ใี ช้แค่
อย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

12

น่ าจะหมายความว่า รุนแรง เช่น “ช้างหนึ่งชื่อสฤงคารกลุกแจง โทษนัน้ รันแซรง ประการ
หลากหลายกล” (ตาราแผนคชลักษณ์) อนึ่ง พบคาทีม่ รี ูปใกล้เคียงกันในพจนานุ กรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ. 2554 คือคาว่า รันชนรันแชง หมายถึง กระทบกระทังเกิ
่ ดปั น่ ป่ วนอย่างคลื่นซัดหรือลมพัด
13
เรื่องเดียวกัน, 93.
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อักษร
หญ

หน

หม

หย
หร
หล

หว
อญ
อย

คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ปื นไหญ่

ปื นใหญ่

จดหมายฉบับที่ 4

ผูไห่ญ

ผูใ้ หญ่

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

หนงัสอี

หนังสือ

พระราชสาส์น

ฝายเหนือ

ฝ่ ายเหนือ

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

กรหมอม

กระหม่อม

พระราชสาส์น

กฎหมาย

กฎหมาย

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

ใมหยา

ไม้หญ้า

ตาราแผนคชลักษณ์

หย่าง

อย่าง

จารึกแม่อกั ษรขอม

ดาหรัทสัง

ดารัสสัง่

จารึกวัดพระคันธกุฎี

หลังคา

หลังคา

จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์ 1

บ่หลัด

ปลัด

หนังสือขุนพิพทั โกษา

หวัง

หวัง

จดหมายฉบับที่ 4

จังหวัดดิ

จังหวัด

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

อญืน

ยืน

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

อยู

อยู่

พระราชสาส์น

เอยียบไปมา

เหยียบไปมา

นันโทปนันทสูตร
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2. ตัวสะกด คือ รูปพยัญชนะที่ประกอบอยู่ข้างท้ายสระและมีเสียงประสมเข้ากับ
สระ ในหลัก ฐานสมัย อยุ ธ ยาพบรูป พยัญ ชนะที่ใ ช้เ ป็ น ตัว สะกดทัง้ สิ้น 33 รูป โดยพบใน
อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาทัง้ 33 รูป ส่วนอักษรไทยย่อพบ 31 รูป แบ่งตามมาตราได้ ดังนี้
แม่กก ก ข ค ฆ (พบทัง้ ในอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาและอักษรไทยย่อ)
และ ฃ (พบเฉพาะในอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา)
แม่กง ง
แม่กด ด ต จ ช ฎ ฏ ฐ ถ ท ธ ศ ษ ส (พบทัง้ ในอัก ษรไทยอยุ ธ ยาแบบ
ธรรมดาและอักษรไทยย่อ) และ ซ (พบเฉพาะในอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา)
แม่กน น ญ ณ ร ล และ ฬ
แม่กบ บ ป พ และ ภ
แม่กม ม
แม่เกย ย
แม่เกอว ว
ตัวอย่างการใช้ตวั สะกดในสมัยอยุธยามีดงั ต่อไปนี้
14

อักษร

คาที่ปรากฏ

ก

ข
ฃ
ค

ฆ

14

เรื่องเดียวกัน, 127.

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏในจารึก

ทานุก

ทานุก

จดหมายฉบับที่ 3

นักษัตร

นักษัตร

จารึกวัดจุฬามณี

ป่ าโมข

ป่ าโมก (วัด)

จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์ 2

ผาสุข

ผาสุก

นันโทปนันทสูตร

ศุฃ

สุข

บันทึกโกษาปาน

บุคคล

บุคคล

จารึกภาควิชาภาษาตะวันออก

พยัคฆา

พยัคฆา

นันโทปนันทสูตร

มอกเมฆ

หมอกเมฆ

ต้นทางฝรังเศส
่

เมฆ

เมฆ

นันโทปนันทสูตร

159

อักษร

คาที่ปรากฏ

ง

จ

ช
ซ
ญ

ฎ

ฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏในจารึก

เส่บยี ง

เสบียง

หนังสือออกพระจอมเมือง 1

บางคลี

บางคลี

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

เส่ดจ่

เสด็จ

พระราชพงศาวดาร

สมเดจ

สมเด็จ

จารึกวัดจุฬามณี

ค่ชกรัม

คชกรรม

ตาราแผนคชลักษณ์

สักราช่

ศักราช

จารึกวัดมหาธาตุ

อาซฺญา

อาชญา

บันทึกโกษาปาน

เบญศ่ก

เบญจศก

จดหมายฉบับที่ 3

ผ่องเพ็ญ์

ผ่องเพ็ญ

นันโทปนันทสูตร

มาดุฆาฎ

มาตุฆาต

จารึกพลับพลาจัตุรมุข

กฎหมาย

กฎหมาย

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

มงกุฏพิมาน

มงกุฎพิมาน

คาฉันท์สรรเสริญ

มกุฏโลกาจารย มกุฎโลกาจารย์

ฐ

ณ

พระหัฐ

พระหัตถ์

พระพุทธเยสู

ประสรัรฐ

ประสรรฐ15

สุปรีตธิ รรมราช

ทณ่บุรยี

ธนบุร ี

จดหมายฉบับที่ 4

สุบรรณ

สุบรรณ

นันโทปนันทสูตร

วัดพระคันธกุฎี วัดพระคันธกุฎี

ด

ส่บด

15

น่าจะหมายถึง ประเสริฐ

นันโทปนันทสูตร

สบถ

จารึกวัดพระคันธกุฎี
สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่
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อักษร

คาที่ปรากฏ

ต

ถ

ท

ธ

น

บ

ป

พ

ภ

16
17

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏในจารึก

อัตโน

อัตโน16

จดหมายฉบับที่ 3

บริยตั ต์ ธิ รรม

ปริยตั ธิ รรม

นันโทปนันทสูตร

อุโบสถ

อุโบสถ

ตาราแผนคชลักษณ์

ภูวนารฺถ

ภูวนาถ

สุปรีตธิ รรมราช

ดาหรัทสัง

ดารัสสัง่

จารึกวัดพระคันธกุฎี

ศรัทธา

ศรัทธา

จารึกวัดจุฬามณี

เทพพิพธิ

เทพพิพธิ

คาฉันท์สรรเสริญ

พุธ่รบู

พุทธรูป

จารึกวัดมหาธาตุ

บานปิ น

บ้านปื น

จารึกภาพจิตรกรรม

การบุเริยน

การเปรียญ

จารึกบานประตู วิหารยอด

ไชยาทีบดี

ไชยาธิบดี

หนังสือออกพระจอมเมือง 1

ชรึมชราบ

ซึมซาบ

นันโทปนันทสูตร

อุปทูต

อุปทูต

บันทึกโกษาปาน

รูปพรรณ

รูปพรรณ

จารึกบานประตู มณเฑียรธรรม

ลพ่บุร ี

ลพบุร ี

จดหมายฉบับที่ 4

เมิองลพ่บุรยี

เมืองลพบุร ี

หนังสือขุนพิพทั โกษา

ศุภมัศดุ

ศุภมัศดุ

จารึกวัดเทพจันทร์

โลภมัจฉ์ รรย

โลภมัจฉรรย์17

นันโทปนันทสูตร

สรรพนามบุรุษที่ 1 อย่างคาว่า ข้าพเจ้า
มาจากคาว่า มัจฉริยะ หมายถึง ความตระหนี่
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อักษร

คาที่ปรากฏ

ม

ย

ร

ล

ว

ศ

ษ

ส

18

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏในจารึก

บร่มธาตุ

บรมธาตุ

พระราชพงศาวดาร

กุมปั นหญี

กุมปั นหญี18

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

นาฝาย

นาฝาย

จารึกฐานพระอิศวร

ส่วยษาอากอร

ส่วยสาอากร

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

มุงสูร

มุงสูร19

จดหมายฉบับที่ 3

เมีองณคร

เมืองนคร20

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

รีพล

รีพ้ ล

จารึกขุนศรีไชยฯ

ตาบล

ตาบล

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

ซากังราว

ชากังราว

พระราชพงศาวดาร

ดีนผ่สวี

ดินประสิว

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

ปารีศ

ปารีส

บันทึกโกษาปาน

เอารศท่าน

โอรสท่าน

จารึกวัดจุฬามณี

สัปรุษ

สัปบุรษุ

จารึกวัดศรีโพธิ ์

อัษฐบริขาร

อัฐบริขาร

จารึกวัดจุฬามณี

ดารัส

ดารัส

จารึกบานประตู วิหารยอด

ดารัส

ดารัส

จารึกบานประตู พิษณุโลก

มาจากคาภาษาฝรังเศสว่
่
า compagnie ตรงกับคาภาษาอังกฤษว่า company หมายถึง
บริษทั ในทีน่ ้ีคอื Compagnie française pour le commerce des Indes orientales หรือบริษทั อินเดีย
ตะวันออกของฝรังเศส
่ (French East India Company)
19
มาจากคาภาษาฝรังเศสว่
่
า monsieur เป็ นคานาหน้าชื่อผูช้ ายแบบสุภาพ บางครัง้ เขียนเป็ น
มูสู หรือมุงสู
20
คือเมืองนครศรีธรรมราช
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อักษร

คาที่ปรากฏ

ฬ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏในจารึก

อม̎อระจักกระพาฬ

อมรจักรพาล

ตาราแผนคชลักษณ์

จักรวาฬ

จักรวาล

นันโทปนันทสูตร

3. พยัญชนะตัวเชิ ง เป็ นอิทธิพลของอักษรขอมไทย ซึ่งเป็ นอักษรขอมที่เพิม่ เติม
ตัวอักษรและอักขรวิธใี ห้สามารถบันทึกได้ครบถ้วนตามระบบเสียงภาษาไทย 21 (ดูรูปอักษรใน
บทที่ 2 หน้า 58 และ 123) ใช้เขียนไว้ใต้พยัญชนะไทย พบใช้ใน 5 ลักษณะ ดังนี้
3.1 ตัวตามและตัวควบในค ายื มภาษาบาลี – สัน สกฤต พบใช้ร่ว มกับทัง้
อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาและอักษรไทยย่อ การใช้ในลักษณะนี้พบทัง้ พยัญชนะตัวเชิงที่
เป็ นตัวเชิงอักษรขอมไทย ส่วนเชิงอักษรไทย และรูปอักษรไทย ดังนี้
ตัวเชิ งอักษรขอมไทย พบใช้รว่ มกับทัง้ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาและ
อักษรไทยย่อ โดยตัวอย่างการใช้อกั ษรไทยอยุธยาแบบธรรมดามีดงั นี้
เชิ ง

คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ฐ

ปรัถฺฐพี

ปฐพี

ไตรภูมพิ ระมาลัย

ฐ

ทิถฺฐิ

ทิฐิ

ไตรภูมพิ ระมาลัย

ฐ

ม่หาเสรฐฺฐี

มหาเศรษฐี

พระพุทธเยสู

ฐ

เชถฺฐา

เชษฐา

พระราชพงศาวดาร

ต

จุตฺติ

จุติ

ไตรภูมพิ ระมาลัย

ธ

คนฺธมาลา

คันธมาลา

จารึกเจ้าธรรมรังสี

ธ

สิทฺธิช่งค

สิทธิชงค์

ตาราแผนคชลักษณ์

ป

อัปปฺ มานา

อัประมาณา

ไตรภูมพิ ระมาลัย

21

กรรณิการ์ วิมลเกษม, ตาราเรียนอักษรไทยโบราณ: อักษรขอมไทย อักษรธรรมล้านนา
อักษรธรรมอีสาน (พิมพ์ครัง้ ที่ 2, กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาศิลปากร,
2554), 15.
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เชิ ง

คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ภ

อ่พฺภิจ ิ

อพิจ ี (อเวจี)

ไตรภูมพิ ระมาลัย

ร

ศฺรี

ศรี

จารึกเจ้าเถรศรีเทพ 2

ร

สฺริเทพ

ศรีเทพ

จารึกเจ้าเถรศรีเทพ 2

ร

นกัสตัตฺระ

นักษัตร

จารึกเจ้าธรรมรังสี

ร

ท้าววิรฺรลุ ห่ก

ท้าววิรฬุ หก

ไตรภูมพิ ระมาลัย

ร

พระเมรฺร

พระเมรุ

ไตรภูมพิ ระมาลัย

ว

สฺวามีภกั ดี

สวามิภกั ดิ ์

พระพุทธเยสู

ว

สฺวาหะ

สวาหะ

ตาราแผนคชลักษณ์

ส

ภิกฺสุ

ภิกษุ

จารึกเจ้าธรรมรังสี

และตัวอย่างการใช้กบั อักษรไทยย่อมีดงั นี้
เชิ ง

คาที่ปรากฏ

ฐ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ปราถฺ ฐ่นา

ปรารถนา

จารึกวัดมหาธาตุ

ส่วนเชิ งอักษรไทย พบรูปเดียว คือ ญ ใช้รว่ มกับทัง้ อักษรไทยอยุธยาแบบ
ธรรมดาและอักษรไทยย่อ โดยตัวอย่างการใช้กบั อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดามีดงั นี้
เชิ ง

คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ญ

สร้รเพชฺญ

สรรเพชญ์

ไตรภูมพิ ระมาลัย

ญ

นักปราชฺญ

นักปราชญ์

ปูมราชธรรม
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และตัวอย่างการใช้กบั อักษรไทยย่อมีดงั นี้
เชิ ง

คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ญ

สรรเพชฺญ

สรรเพชญ์

นันโทปนันทสูตร

ญ

อาชฺญา

อาชญา

นันโทปนันทสูตร

รูปอักษรไทย พบเฉพาะอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาเพียงรูปเดียว คือ ต
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เชิ ง

คาที่ปรากฏ

ต

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

จุตฺติ

จุติ

ไตรภูมพิ ระมาลัย

3.2 ตัวควบในคายืมภาษาเขมร พบใช้รว่ มกับอักษรไทยอยุธยาแบธรรมดา
เท่านัน้ โดยพยัญชนะตัวเชิงทีใ่ ช้เป็ นรูปตัวเชิงอักษรขอมไทย ตัวอย่างดังต่อไปนี้
เชิ ง

คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ร

พฺระ

พระ

จารึกวัดส่องคบ 3

ส

ผฺสม

ผสม

พระพุทธเยสู

3.3 ตัวตามอักษรนา พบใช้ในจารึกอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาเพียงหลัก
เดียว คือ จารึกเจ้าธรรมรังสี พ.ศ. 2057 โดยพบทัง้ หมด 4 แบบ ได้แก่ หน หม หล และ หว
พยัญชนะตัวเชิงทีใ่ ช้เป็ นตัวเชิงอักษรขอมไทยทัง้ หมด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เชิ ง

คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

น

ผหฺนวด

ผนวช

จารึกเจ้าธรรมรังสี

ม

ออกไหฺม

ออกใหม่

จารึกเจ้าธรรมรังสี

ล

ทงัหฺลาฺย

ทัง้ หลาย

จารึกเจ้าธรรมรังสี

ว

นมศัการไหฺว

นมัสการไหว้

จารึกเจ้าธรรมรังสี
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3.4 ตัวสะกด ส่ วนใหญ่ใ ช้กบั ค าภาษาไทย แต่ก็พบใช้กบั ค ายืมภาษาบาลี –
สันสกฤต และภาษาเขมร บางคาด้วย น่าสังเกตว่า การใช้ตวั เชิงกับคายืมมักไม่ตรงตามศัพท์เดิม
ซึ่ง อาจเนื่ อ งด้ว ยเป็ น ค าที่ร ับ มาใช้ใ นภาษาไทยนานจนเหมือ นเป็ น ค าไทยไปแล้ว การใช้
พยัญชนะตัวเชิงแบบนี้พบทัง้ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาและอักษรไทยย่อ โดยอักษรไทยย่อ
พบในสมุดภาพไตรภูม ิ เลขที่ 5 ซึง่ สันนิษฐานว่าเป็ นอักษรไทยย่อระยะทีห่ นึ่ง พยัญชนะตัวเชิงที่
ใช้เป็ นตัวเชิงอักษรขอมไทยทัง้ หมด
ตัวอย่างการใช้กบั อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดามีดงั นี้
เชิ ง

คาในจารึก

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏในจารึก

ง

ทฺงั หลาย

ทัง้ หลาย

พระพุทธเยสู

ง

อนฺึง

อนึ่ง

พระพุทธเยสู

น

เล้าเรียฺน

เล่าเรียน

ไตรภูมพิ ระมาลัย

น

เปฺน

เป็ น

ปูมราชธรรม

น

แวนแควฺน

แว่นแคว้น

พระพุทธเยสู

ป

แทฺป

แทบ

พระพุทธเยสู

ม

คว้ามฺ

ความ

พระพุทธเยสู

ม

ถาฺม

ถาม

พระพุทธเยสู

ย

ทงัหลาฺย

ทัง้ หลาย

ไตรภูมพิ ระมาลัย

ล

สฺลี ว (ป.)

ศีล (ส.)

พระพุทธเยสู

ส

ศักหลาฺส

ศักราช (ส.)

พระพุทธเยสู

และตัวอย่างการใช้กบั อักษรไทยย่อมีดงั นี้
เชิ ง
น

คาในจารึก

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏในจารึก

สิหลาฺนปี

สีล่ า้ นปี

สมุดภาพ 5
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3.5 ตัวตามตัวสะกด พบใช้กบั อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาเท่านัน้ โดยพบ
ในคายืมภาษาเขมรเพียงคา 2 คา คือ กาหนด และกาสรด ซึง่ ใช้ตวั เชิง ฐ ร่วมกับตัวสะกด ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
เชิ ง

คาในจารึก

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏในจารึก

ฐ

กาน่ถฺฐ

กาหนด

พระพุทธเยสู

ฐ

กาสรดฺฐ

กาสรด

พระพุทธเยสู

ส่วนสระ
ส่วนสระทีพ่ บในสมัยอยุธยามีทงั ้ สระลอยและสระจม โดยในส่วนของสระลอยนัน้ ใช้
เขียนเดี่ยวๆ ได้ในระนาบเดียวกับพยัญ ชนะ ซึ่งนอกจาก ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ ที่กล่าวถึงไปในหัวข้อ
พยัญชนะต้นแล้ว ยังพบสระอีอกี ตัวหนึ่งในจารึกขุนศรีไชยราชมงคลเทพ ประมาณ พ.ศ. 1974
ทีเ่ ป็ นสระลอย มีรปู ดังนี้

นม.78/1974

รูปสระอีลอยนี้พบในพระนามของสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่ 2 (เจ้าสามพระยา)
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
รูปที่ปรากฏ
คาอ่าน สเดจพระอีนทรามหาบรมจกกรพรรดิธรรมิกราช
คาปัจจุบนั สมเด็จพระอินทรามหาบรมจักรพรรดิธรรมิกราช
ส่วนสระจม ใช้ประสมกับพยัญชนะ โดยวางไว้ในตาแหน่ งต่างๆ รอบพยัญชนะต้น
ตาแหน่งของสระในหลักฐานสมัยอยุธยาส่วนใหญ่เหมือนกับในปั จจุบนั แบ่งเป็ น 9 แบบ ดังนี้
1. หน้าพยัญชนะต้น ได้แก่ สระเอ สระแอ สระโอ สระใอ สระไอ และสระเออ (สะกด
ด้วย แม่เกย)
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สระ

คาที่ปรากฏ

เอ

แอ

โอ

ใอ

ไอ

เออ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

เสรจ

เสร็จ

พระราชสาส์น

สาเรจ

สาเร็จ

จารึกบานประตู มณเฑียรธรรม

คาแหง

คาแหง

จารึกขุนศรีไชย

เมือแรก

เมือ่ แรก

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

ป่ าโมข

ป่ าโมก

จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์ 2

ป่ าโมกข

ป่ าโมก

จารึกบานประตู วิหารยอด

ใมตริ

ไมตรี

พระราชสาส์น

ใก้ล

ใกล้

จดหมายฉบับที่ 1

พิไช

พิชยั

จารึกขุนศรีไชยฯ

ไสยาศน

ไสยาสน์

จารึกบานประตู วิหารยอด

ฉาบเนย

ฉาบเนย

บันทึกโกษาปาน

เลย

เลย

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

2. ตาแหน่ งบนพยัญชนะต้น โดยหากเป็ นพยัญชนะต้น 2 ตัว มักวางบนพยัญชนะ
ต้นตัวทีส่ อง ได้แก่ สระอิ สระอี สระอึ และสระอือ
สระ
อิ

อี

คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

อิศวร

อิศวร

พระราชสาส์น

กินร

กินร, กินนร

นันโทปนันทสูตร

ภาลี

พาลี

จารึกวัดพระคันธกุฎี

ภาศรี

ภาษี

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่
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สระ

คาที่ปรากฏ

อึ

อือ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ซึง่

ซึง่

จารึกวัดพระคันธกุฎี

ชรึมชราบ

ซึมซาบ

นันโทปนันทสูตร

ชือ

ชื่อ

จารึกพระราชมุนี

หมืน

หมืน่

จารึกวัดพระคันธกุฎี

ซือ้

ซือ้

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

หมืน่

หมืน่

นันโทปนันทสูตร

ทัง้ นี้ พบการเขียนสระบนเชื่อมต่อขึน้ ไปจากรูปพยัญชนะด้านล่าง ทีไ่ ม่ใช่การเขียน
หางอักษรเชื่อมกับสระบนตามปรกติ ทาให้วธิ กี ารเขียนเปลีย่ นแปลงไปบ้าง ซึง่ มี 2 กรณี ได้แก่
2.1 พยัญชนะทีล่ ากหางยาวขึน้ ไปด้านบน ได้แก่ ป ฝ และ ฟ เมื่อประสมสระบน
จะมีการเปลี่ยนแปลงวิธกี ารเขียนหาง สาหรับในระยะแรกซึ่งยังเขียนเส้นหาง 2 เส้น จะใช้
วิธกี ารตัดหางเส้นใดเส้นหนึ่งแล้วเขียนสระบนลงไปแทนที่ หรือตัดหางทัง้ 2 เส้นแล้วเติมสระบน
ทีป่ ลายเส้นหลัง ในระยะนี้พบตัวอย่างเฉพาะ ป เช่น
อักษร

ป

รูปปรกติ

รูปประสมสระ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ปิ

ปี

จารึกแผ่นดีบุก

ปี

ปี

จารึกวัดส่องคบ 3

ต่อมาเมื่อเหลือเส้นหางเส้นหลังเพียงเส้นเดียว วิธกี ารต่อสระบนจึงเปลี่ยนเป็ น
เขียนสระก่อน แล้วจึงเขียนหางอ้อมสระแล้วตวัดกลับไปทางขวา หรือลากหางต่อขึน้ ไป ตามแต่
วิธเี ขียนหางอักษร พบครัง้ แรกในพุทธศตวรรษที่ 22 แต่อาจเริม่ ใช้มาแล้วตัง้ แต่พุทธศตวรรษที่
21 ตัวอย่างเช่น
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อักษร

รูปปรกติ

ประสมสระ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ก่ปิตนั

กปิ ตนั 22

พระราชสาส์น

กาปิ ดตนั

กปิ ตนั

หนังสือออกพระจอมเมือง 1

ปี

ปี

จารึกระฆัง วัดเชิงท่า

บานปิ น

บ้านปื น

จารึกภาพจิตรกรรม

ปี่ แก้ว

ปี่ แก้ว

นันโทปนันทสูตร

ป

ทองฝีหลีบ ดอนฟี ลปิ
ฝ

พระราชสาส์น

ฝีลพิ

ฟี ลปิ

พระพุทธเยสู

ฝีคอ้ น

ฝีคอ้ น

นันโทปนันทสูตร

ฟื น

ฟื้ น

พระพุทธเยสู

ฟ

2.2 พยัญชนะตัวอื่นๆ ซึ่งไม่ใช่พยัญชนะที่ลากเส้นหลัง ยาวขึ้นไป อาจเขียน
สระบนเชื่อมจากพยัญชนะต้นหรือตัวสะกดก็ได้ พบใช้กบั พยัญชนะทัง้ สิน้ 10 รูป ได้แก่ ค ง ด ต
ถ ท ธ ร ศ และ ส อัก ขรวิธ ีแ บบนี้ พบในลายมือ หวัดเท่า นัน้ จึง ไม่พบใช้กับอักษรไทยย่อ
ตัวอย่างเช่น
อักษร

คาที่ปรากฏ

ค

ง

22

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ราคี

ราคี

จดหมายฉบับที่ 4

นืง

หนึ่ง

จดหมายฉบับที่ 3

เถืง

เถิง (ถึง)

จดหมายฉบับที่ 4

เส่บยี ง

เสบียง

จดหมายฉบับที่ 4

เงืน

เงิน

จดหมายฉบับที่ 4

น่าจะมาจากศัพท์ภาษาฝรังเศสว่
่
า capitaine หมายถึง กัปตัน (captain)
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อักษร

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

แผนดีน

แผ่นดิน

หนังสือออกพระจอมเมือง 1

ไชยาทีบดี

ไชยาธิบดี

หนังสือออกพระจอมเมือง 1

เดีอน

เดือน

จดหมายฉบับที่ 2

เกืด

เกิด

จดหมายฉบับที่ 3

จารีด

จารีต

จดหมายฉบับที่ 4

ต

พ่ยดัตี

พยัตติ, พยัติ

ปูมราชธรรม

ถ

ถีดถีะ

ทิฐิ

ไตรภูมพิ ระมาลัย

ทือ

ที่

จดหมายฉบับที่ 3

หลว่งวร่วาทิ

หลวงวรวาที

จดหมายฉบับที่ 3

บีนทีบาต่

บิณฑบาต

ปูมราชธรรม

กร่ษตัราธีราช

กษัตราธิราช

จดหมายฉบับที่ 4

โพธีษตั ว

โพธิสตั ว์

ปูมราชธรรม

รีดชา

ฤชา

หนังสือออกพระจอมเมือง 1

จาเรืญ

จาเริญ

จดหมายฉบับที่ 3

ไม้ตรี

ไมตรี

จดหมายฉบับที่ 4

ศ

สัตยาทีศถาน่

สัตยาธิษฐาน

ปูมราชธรรม

ส

สีดาน

สีด่ า้ น

ไตรภูมพิ ระมาลัย

ด

ท

ธ

ร

คาที่ปรากฏ

3. ตาแหน่งหลังพยัญชนะต้น ได้แก่ สระอะ สระอา สระออ สระอัว (มีตวั สะกด และ
ไม่มตี วั สะกดที่ใช้อกั ษรหัน ) สระเอีย (มีตวั สะกด ช่วงที่พุทธศตวรรษที่ 20 - 21) สระเอาะ
(เฉพาะอักษรไทยย่อในนันโทปนันทสูตรและจารึกแม่อกั ษรขอมขุดปรอท) สระฤ และสระฤๅ ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
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สระ
อะ

อา

ออ

อัว
(อักษรหัน)

อัว
(มีตวั
สะกด

เอีย
เอาะ

ฤ

ฤๅ

คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ตะบะ

กระบะ

บันทึกโกษาปาน

ทิศประจิมะ

ทิศประจิม

นันโทปนันทสูตร

ปลาสพ̎ง

ปลากะพง

บันทึกโกษาปาน

สาษนา

ศาสนา

จารึกแม่อกั ษรขอม

ข่อ

ขอ

พระราชสาส์น

บ̎อวอร

บวร

ตาราแผนคชลักษณ์

อักษอร

อักษร

พระราชสาส์น

มีภ่อ

มิพอ

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

ชอบธรรม

ชอบธรรม

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

ทวว

ทัว่

จารึกแผ่นดีบุก

ทงัปวง

ทัง้ ปวง

พระราชสาส์น

ส่วย

ส่วย

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

วยน

เวียน

จารึกขุนศรีไชยฯ

สนอะ

เสนาะ

นันโทปนันทสูตร

ปี ถอะ

ปี เถาะ

จารึกแม่อกั ษรขอม

พฤกษเทวะ

พฤกษเทวะ

จารึกพลับพลาจัตุรมุข

มฤจ์ฉา

มิจฉา

นันโทปนันทสูตร

คฤๅ

คือ

ตาราแผนคชลักษณ์

คฤ้ๅนคึก

ครืน้ คึก

นันโทปนันทสูตร
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ทัง้ นี้ สระอาเป็ นสระทีเ่ ขียนติดกับพยัญชนะต้นโดยตลอด จึงมีวธิ เี ขียนต่างกันไป
บ้างตามแต่ลกั ษณะของพยัญชนะต้น ดังนี้
พยัญ ชนะที่เ ส้นหลังไม่ไ ด้ล ากขึ้นด้า นบน จะเขียนสระอาติดกั บเส้นหลังของ
พยัญชนะนัน้ เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

สิบหาปิ

สิบห้าปี

จารึกแผ่นดีบุก

เอกาทศรุทธ

เอกาทศรถ

พระราชสาส์น

คิดอาน

คิดอ่าน

จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์ 2

ภาลี

พาลี

จารึกวัดพระคันธกุฎี

กรมการ

กรมการ

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

พ่นกั งาน

พนักงาน

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

อาจ์

อาจ

นันโทปนันทสูตร

มฤจ์ฉา

มิจฉา

นันโทปนันทสูตร

นิทาน

นิทาน

นันโทปนันทสูตร

พยัญ ชนะที่เ ส้นหลังลากขึ้น จะเขียนสระอาลากต่ อไปจากหางพยัญชนะ โดย
อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาจะลากต่อเนื่องกันหรือหักมุมเล็กน้อย แต่อกั ษรไทยย่อโดยเฉพาะ
ในระยะที่สองจะเขียนหักเหลีย่ มไปทางซ้ายแล้วจึงเขียนสระอา เนื่องจากปรกติแล้วปลายหางที่
ลากขึน้ จะหักเหลีย่ มย่อมุมตามแบบอักษรไทยย่อก่อน เช่น
คาในจารึก

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏในจารึก

กลับนา

กัลปนา

จารึกแผ่นดีบุก

พรญา

พระยา

จารึกฐานพระอิศวร

ล่วา้

ละว้า

จารึกฐานพระอิศวร
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คาในจารึก

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏในจารึก

อยุท่ยา

อยุธยา

พระราชสาส์น

ปฤษณา

ปริศนา

จารึกวัดพระคันธกุฎี

สันญา

สัญญา

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

ฟาดไปมา

ฟาดไปมา

นันโทปนันทสูตร

พยัคฆา

พยัคฆา

นันโทปนันทสูตร

ไสยาศน

ไสยาสน์

จารึกบานประตูวหิ ารยอด

เสิอ้ ผ้า

เสือ้ ผ้า

จารึกบานประตูวหิ ารยอด

พยัญชนะ บ แม้เขียนเส้นหลังลากขึน้ แต่เมื่อต่อสระอาต้องหยักที่กลางเส้นต่อ
นัน้ เพื่อป้ องกันมิให้รูปอักษรเหมือน ท แบบที่เขียนเส้นตัง้ แต่ละเส้นห่างกัน แม้ในระยะหลัง
รูป อัก ษร ท จะแคบลงจนไม่ เ กิด ความสับ สนแล้ว แต่ อ ัก ขรวิธ ีก ารเขีย น บ ต่ อ กับ สระอา
ก็ยงั คงสืบเนื่องอยู่ อนึ่ง พยัญชนะทีม่ รี ปู อักษรเกี่ยวเนื่องกับ บ ได้แก่ ป และ ษ ต้องเขียนตาม
อักขรวิธนี ้ดี ว้ ย เช่น
คาในจารึก

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏในจารึก

บางพาน

บางพาน

จารึกฐานพระอิศวร

บาญชืย

บัญชี

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

ปาตรี

ปาตรี

จดหมายฉบับที่ 3

มีรปู านานัตว

มีรปู านานัตต์

นันโทปนันทสูตร

พระวัษา

พระวรรษา

จารึกวัดศรีโพธิ ์

หงษาวดี

หงสาวดี

จารึกวัดจุฬามณี
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พยัญ ชนะที่ห างยาวเลยเส้น บรรทัด ขึ้น ไป ได้แ ก่ ป ฝ ฟ จะเขีย นรูป อัก ษร
ส่วนล่างที่เหมือน บ ผ และ พ ต่อกับสระอาก่อน แล้วจึงค่อยเขียนเส้นหางแยกภายหลัง ทัง้ นี้
เนื่องจากในระยะแรก รูปอักษรเหล่านี้เขียนหางแยกจากรูปอักษรด้านล่าง แม้เมื่อในเวลาต่อมา
รูปอักษรดังกล่าวจะเขียนเส้นหางเชื่อมเป็ นเส้นเดียวกับเส้นหลังแล้ว แต่อกั ขรวิธกี ารเขียนต่อกับ
สระอายังคงสืบเนื่องไม่หายไป เช่น
คาในจารึก

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏในจารึก

ปารีศ

ปารีส

บันทึกโกษาปาน

ป่ าโมกข

ป่ าโมก

จารึกบานประตู วิหารยอด

นาฝาย

นาฝาย

จารึกฐานพระอิศวร

ฝ่ ายหน้า

ฝ่ ายหน้า

นันโทปนันทสูตร

ฟาก

ฟาก

บันทึกโกษาปาน

ฟาดไปมา

ฟาดไปมา

นันโทปนันทสูตร

อนึ่ง ตัง้ แต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 ซึง่ เป็ นช่วงทีร่ ปู พยัญชนะหางยาวเขียนหาง
ต่อกับส่วนล่างแล้วนัน้ พบการเขียนรูปพยัญชนะจนเสร็จก่อนแล้วจึงเขียนสระอาปะปนอยู่ดว้ ย
ในอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา เช่น
คาในจารึก

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏในจารึก

สามป้ าน

สาปั น้ (เรือ)

บันทึกโกษาปาน

ฝาย

ฝ่ าย

จดหมายฉบับที่ 4

ฟาก

ฟาก

บันทึกโกษาปาน
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พยัญชนะ ช และ ซ จะเขียนเหมือ น ข และ ฃ ต่ อสระอา แล้วจึงลากเส้นตัด
แยกต่างหากผ่านสระอาออกไปทางขวาแทนเส้นหางเดิม เช่น
คาในจารึก

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏในจารึก

ชาระ

ชาระ

จารึกวัดศรีโพธิ ์

พระชาดิ

พระชาติ

นันโทปนันทสูตร

นาตานซาย

น้าตาลทราย

บันทึกโกษาปาน

ฟุ้งซ่าน

ฟุ้งซ่าน

นันโทปนันทสูตร

ทัง้ นี้ ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 23 เริม่ พบการเขียน ช และ ซ จนเสร็จก่อนแล้ว
จึงเขียนสระอาปะปนกับแบบแรกในอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา เช่น
คาในจารึก

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏในจารึก

คชาธาร

คชาธาร

ตาราแผนคชลักษณ์

ซากังราว

ชากังราว (เมือง)

พงศาวดาร

พยัญชนะ ศ ษ และ ส จะเขียนโดยไม่มเี ส้นตัดก่อน แล้วจึงลากหางตัดออกไป
ทางขวา ทัง้ นี้ เนื่องจากในระยะแรกพยัญชนะทัง้ 3 ตัว ลากหางเป็ นเส้นตัดผ่านเส้นหลังออกไป
ทางขวา แม้ในภายหลังเส้นตัดของ ศ และ ส จะลากเฉียงขึน้ ไปทางขวาแล้ว แต่อกั ขรวิธกี ารเขียน
แบบนี้กย็ งั คงอยูเ่ ช่นเดียวกับ ษ เช่น
คาในจารึก

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏในจารึก

ปราสาดทอง

ปราสาททอง

พระราชสาส์น

สาเนียง

สาเนียง

นันโทปนันทสูตร

วิศาขยมาศ

วิสาขมาส

จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์ 1

ไพศาล

ไพศาล

นันโทปนันทสูตร
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คาในจารึก

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏในจารึก

พรรษา

พรรษา

จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์ 1

ดาวดังษา

ดาวดึงสา

นันโทปนันทสูตร

ทัง้ นี้ ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 23 เริม่ พบการเขียน ส จนเสร็จก่อนแล้วจึงเขียน
สระอาปะปนกับแบบแรกในอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา (ศ ก็น่าจะมีการเขียนเช่นนี้ แต่ไม่
ปรากฏหลักฐาน) เช่น
คาในจารึก

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏในจารึก

สาอาง

สาอาง

ตาราแผนคชลักษณ์

พยัญชนะทีเ่ ส้นบนเป็ นหางลากไปทางขวา ได้แก่ ร และ ธ จะเขียนสระอาต่อจาก
หางพยัญชนะ เช่น
คาในจารึก

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏในจารึก

กีรธา

กรีธา

จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์ 1

ธารา

ธารา

นันโทปนันทสูตร

บ่รมราชา

บรมราชา

พงศาวดาร

เรือ่ งราว

เรือ่ งราว

นันโทปนันทสูตร

พยัญชนะ ญ สาหรับอักษรไทยย่อจะเขียนสระอาต่อได้แบบพยัญชนะทีเ่ ส้นหลัง
ลากขึน้ แต่อกั ษรไทยอยุธยาแบบธรรมดามีอกั ขรวิธที อ่ี าจเขียนต่างไปได้ คือ อาจเขียนส่วนเชิง
ต่อจากสระอาหรือเขียนเป็ นรูป ฎา ก็ได้ เช่น
คาในจารึก

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏในจารึก

เจ้าพระญา

เจ้าพระยา

จดหมายฉบับที่ 3

ออกญา

ออกญา

หนังสือออกพระจอมเมือง 1
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คาในจารึก

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏในจารึก

อาทญา

อาชญา

พงศาวดาร

หญาแพรก

หญ้าแพรก

ตาราแผนคชลักษณ์

พระญาณ

พระญาณ

นันโทปนันทสูตร

พยัญชนะ ฬ ต่อกับสระอาพบตัวอย่างเฉพาะอักษรไทยย่อ เขียนได้ 2 แบบ
คือ เขียนส่วนล่างทีเ่ หมือน พ ต่อกับสระอาก่อน แล้วจึงเขียนขมวดหางแยกต่างหาก กับอีกแบบ
หนึ่งเขียนรูปอักษรให้เสร็จก่อนแล้วจึงเขียนสระอา เช่น
คาในจารึก

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏในจารึก

มะโหฬาร

มโหฬาร

นันโทปนันทสูตร

วิฬาร

วิฬาร

นันโทปนันทสูตร

พยัญชนะ ถ เชิง ฐ เมือ่ เขียนต่อกับสระอาจะเขียน ถา และลากเส้นต่อจากสระอา
ลงไปเป็ นเชิง ฐ อักขรวิธแี บบนี้คล้ายการเขียน ฎ ประสมสระอาทีพ่ บในหนังสือบุด ซึง่ เขียนเป็ น
ภา แล้วลากเส้นต่อจากสระอาลงไปเป็ นส่วนหางของ ฎ23 เช่น
คาในจารึก

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏในจารึก

เชถฺฐา

เชษฐา

พงศาวดาร

4. ตาแหน่ งใต้พยัญชนะต้น ได้แก่ สระอุ สระอู สระฤ และสระฤๅ (รูปตัวเชิง) ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
สระ

คาที่ปรากฏ

อุ

23

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

อยุท่ยา

อยุธยา

พระราชสาส์น

การบุเริยน

การเปรียญ

จารึกบานประตูวหิ ารยอด

ประพนธ์ เรืองณรงค์, วรรณกรรมและภาษาถิ่ นใต้ (กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์, 2559), 119.
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สระ

คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ทูล

ทูล

พระราชสาส์น

ผูไห่ญ

ผูใ้ หญ่

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

ฤ (เชิง)

มฺฤคสีร

มฤคศิร

จารึกวัดพระเสด็จ

ฤๅ (เชิง)

รฺฤๅกษ

ฤกษ์

จารึกวัดพระเสด็จ

อู

ทัง้ นี้ ในส่ ว นของสระอุ นัน้ เมื่อ ใช้ป ระสมกับ ข และ ฃ ด้ว ยลายมือ หวัด หรือ
บรรจงแกมหวัด จะเขียนรูปต่ างไปจากปรกติบ้าง เนื่องจากเขียนโดยไม่ยกเครื่องเขียนจาก
กระดาษ โดยลากเส้นหลังขึน้ ไปประมาณครึง่ หนึ่ง แล้วหักลงด้านล่างเป็ นสระอุ จนบางครัง้ ดู
คล้าย ท และ ฑ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

จักฃุะ

จักขุ

รวมพระสูตร

ภิฃุะ

ภิกขุ

รวมพระสูตร

จักขุะ

จักขุ

พระพุทธเยสู

ขุนพรญา

ขุนพระยา

พระราชพงศาวดาร

5. ตาแหน่งหน้าและหลังพยัญชนะต้น ได้แก่ สระเอะ แอะ เอาะ เออ (ไม่มตี วั สะกด)
เอา และเอีย (มีตวั สะกด) ดังตัวอย่างต่อไปนี้
สระ

คาที่ปรากฏ

เอะ

คาอ่าน
กะเประยะ

แอะ
24

คาปัจจุบนั
กาพรีเย
(Câprier)24

ปรากฏใน
บันทึกโกษาปาน

แพะปี ง

แพะปิ้ ง

บันทึกโกษาปาน

แนะนา

แนะนา

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

ปรีดี พิศภูมิวถิ ี, ประชุมจดหมายเหตุออกพระวิ สุทสุนทร (โกษาปาน) (กรุงเทพฯ:
สถาบันพิพธิ ภัณฑ์การเรียนรูแ้ ห่งชาติ, 2555), 75.
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สระ

คาที่ปรากฏ

เอาะ
เออ
(ไม่มตี วั
สะกด)
เออ
(มีตวั
สะกด)
เอา
เอีย

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ไภยเร้าะ

ไพเราะ

ตาราแผนคชลักษณ์

เกาะ

เกาะ

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

เสมอ

เสมอ

บันทึกโกษาปาน

เสมอ

เสมอ

นันโทปนันทสูตร

ชเลอย

เชลย

จารึกขุนศรีไชยฯ

ยอะเย้อย

เยาะเย้ย

นันโทปนันทสูตร

เจ้า

เจ้า

จารึกขุนศรีไชยฯ

สเภาแก้ว

สาเภาแก้ว

นันโทปนันทสูตร

เขยน

เขียน

จารึกแผ่นดีบุก

6. ตาแหน่งหน้าและบนพยัญชนะต้น ได้แก่ สระเออ (มีตวั สะกด) และสระเอะ (มีตวั
สะกด) ดังตัวอย่างต่อไปนี้
สระ

เออ
(มีตวั
สะกด)

คาในจารึก

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏในจารึก

ญิบเหิมน

ญิบหมืน่

จารึกแผ่นดีบุก

จาเรีญ

จาเริญ

จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์ 2

ครัง้ เถึง

ครัง้ เถิง

จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์ 2

เลืก้ ทัพ

เลิกทัพ

พงศาวดาร

เงิน

เงิน

จารึกบานประตูวหิ ารยอด

จาเรีญ

จาเริญ

จดหมายฉบับที่ 1

เบืก

เบิก

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่
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สระ

คาในจารึก

เอะ
(มีตวั
สะกด)

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏในจารึก

เหล่ก

เหล็ก

จดหมายฉบับที่ 4

เสด็จ

เสด็จ

คาฉันท์สรรเสริญ

เหล็ก

เหล็ก

นันโทปนันทสูตร

7. ตาแหน่งบนและหลังพยัญชนะต้น ได้แก่ สระอัวะ สระอัว (ไม่มตี วั สะกด) และสระ
อา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
สระ

คาในจารึก

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏในจารึก

อัวะ

กว้ะ

กัวะ

แบบอักษรลาลูแบร์25

อัว
อัว

บัวหลอง

บัวหลวง

ตาราแผนคชลักษณ์

ห้วเมีอง

หัวเมือง

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

กาน่ด

กาหนด

พระราชสาส์น

น้าค้าง

น้าค้าง

นันโทปนันทสูตร

อา

8. ต าแหน่ งใต้และหลังพยัญชนะต้น มีเพียงสระอัวเมื่อไม่มตี ัวสะกดเฉพาะอักษร
ไทยย่อในนันโทปนันทสูตรและจารึกแม่อกั ษรขอมขุดปรอท ดังตัวอย่างต่อไปนี้
สระ

คาในจารึก

อัว

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏในจารึก

มูวเมา

มัวเมา

นันโทปนันทสูตร

ตูว

ตัว

จารึกแม่อกั ษรขอม

9. ตาแหน่ งหน้า บน และหลังพยัญชนะต้น ได้แก่ สระเอีย สระเอือ สระเออะ และสระ
เออ (ไม่มตี วั สะกด) ดังตัวอย่างต่อไปนี้

25

ไม่พบตัวอย่างการใช้ในข้อมูลทีใ่ ช้วจิ ยั ทัง้ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาและอักษรไทยย่อ
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สระ

คาในจารึก

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏในจารึก

เยยิ

เยีย

จารึกแผ่นดีบุก

เส่บยี ง

เสบียง

หนังสือออกพระจอมเมือง 1

เลิย้ ง

เลีย้ ง

จารึกบานประตูวหิ ารยอด

เกลีย้ งเกลา

เกลีย้ งเกลา

นันโทปนันทสูตร

เมิอ

เมือ่

จารึกแผ่นดีบุก

เนีอค่ดี

เนื้อคดี

พระราชสาส์น

เมือง

เมือง

คาฉันท์สรรเสริญ

เสิอ้ ผ้า

เสือ้ ผ้า

จารึกบานประตูวหิ ารยอด

เดีอนสาม

เดือนสาม

หนังสือขุนพิพทั โกษา

เรือ่ งราว

เรือ่ งราว

นันโทปนันทสูตร

เออะ

สเอีอะ

สะเออะ

บันทึกโกษาปาน

เออ

เสมีอ

เสมอ

พระราชสาส์น

เอีย

เอือ

ส่วนวรรณยุกต์
ในสมัยอยุธยาพบใช้วรรณยุกต์เพียง 2 รูป คือ ไม้เอก และไม้โท ยังไม่พบรูปไม้ตรี
และไม้จตั วา การใช้วรรณยุกต์ยงั ไม่สม่าเสมอเป็ นระบบระเบียบ และบางครัง้ ไม่ตรงกับเสียงใน
ปั จจุบนั ตาแหน่งวรรณยุกต์ในสมัยอยุธยาอาจต่างไปจากปั จจุบนั บ้าง ดังนี้
1. หากเป็ นพยัญชนะต้นเดีย่ วจะเขียนรูปวรรณยุกต์บนพยัญชนะต้นนัน้ เหมือนใน
ปั จจุบนั เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ค่า

ค่า

จารึกระฆัง จันทรเกษม

ชียต้น

ชีตน้

บันทึกโกษาปาน

ไมไผ่

ไม้ไผ่

จารึกวัดศรีโพธิ ์
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คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ฉ้อ

ฉ้อ

จารึกพลับพลาจตุรมุข

เท่าทุน

เท่าทุน

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

สีนค้า

สินค้า

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

เซ็งซ่า

เซ็งซ่า

นันโทปนันทสูตร

ให้

ให้

จารึกบานประตู วิหารยอด

2. หากเป็ นพยัญชนะต้น 2 ตัว มักเขียนรูปวรรณยุกต์บนพยัญชนะต้นตัวที่สอง
เหมือนในปั จจุบนั แต่กพ็ บเขียนเยือ้ งไปทางพยัญชนะต้นตัวแรกบ้าง เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

หน๋า

หน้า

จารึกวัดพระเสด็จ

นกัหน้า

นักหนา

บันทึกโกษาปาน

รักไคร่

รักใคร่

จดหมายฉบับที่ 3

หน้างอง

หน้างวง

ตาราแผนคชลักษณ์

อยู่

อยู่

จารึกวัดพระคันธกุฎี

โปรดเก้ลาฯ

โปรดเกล้า

จารึกวัดศรีโพธิ ์

ไหม้

ไหม้

จารึกพลับพลาจตุรมุข

ผูไห่ญ

ผูใ้ หญ่

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

หญ่าง

อย่าง

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

ไส่เก้ลา

ใส่เกล้า

หนังสือออกขุนพิพทั โกษา

ฝ่ ายหน้า

ฝ่ ายหน้า

นันโทปนันทสูตร
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3. หากประสมสระอา ออ และอัว และมีตวั สะกด มักเขียนรูปวรรณยุกต์บนสระเหล่านัน้
เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ถว้น

ถ้วน

จารึกแผ่นดีบุก

ทางฟา

ทางฟ้ า

จารึกฐานพระอิศวร

ดูจกอ่นนนั

ดุจก่อนนัน้

จารึกฐานพระอิศวร

ทาว

ท้าว

จารึกวัดพระเสด็จ

ดว้ย

ด้วย

จารึกวัดพระเสด็จ

หอ้ง

ห้อง

จารึกวัดพระคันธกุฎี

ทาว

ท้าว

จารึกวัดศรีโพธิ ์

ดว้ย

ด้วย

จารึกวัดศรีโพธิ ์

ขาว

ข่าว

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

ดว้ย

ด้วย

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

กอ่น

ก่อน

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

ทาน

ท่าน

หนังสือออกขุนพิพทั โกษา

ดว้ย

ด้วย

หนังสือออกขุนพิพทั โกษา

รอ้ย

ร้อย

หนังสือออกขุนพิพทั โกษา

ทัง้ นี้ ยกเว้นอักษรไทยย่อยุคหลังที่ม ักเขียนรูปวรรณยุกต์บนพยัญชนะต้นเหมือน
ปั จจุบนั เช่น
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คาในหลักฐาน

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ฝ่ ายหน้า

ฝ่ ายหน้า

นันโทปนันทสูตร

ด้วย

ด้วย

นันโทปนันทสูตร

ฝีคอ้ น

ฝีคอ้ น

นันโทปนันทสูตร

ข้างล่าง

ข้างล่าง

จารึกแม่อกั ษรขอม

ช่าง

ช่าง

จารึกบานประตู วิหารยอด

4. หากประสมสระบน รวมทัง้ สระประสมทีม่ สี ระบนประกอบอยู่ มักเขียนรูปวรรณยุกต์
เยือ้ งมาทางขวาเหนือรูปสระ โดยหากเป็ นสระอี อึ และอือ จะอยู่ขา้ งฝนทอง ฟั นหนู และนิคหิต
ตามลาดับ แต่กพ็ บเขียนรูปวรรณยุกต์เหนือเครือ่ งหมายเหล่านี้บา้ ง เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

สิน้

สิน้

จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์ 2

เนี้อความ

เนื้อความ

จดหมายฉบับที่ 3

เบีอ้ งบน

เบือ้ งบน

จารึกภาควิชาโบราณคดี 1

ขึน้

ขึน้

จารึกวัดพระคันธกุฎี

ขืน้ มา

ขึน้ มา

จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์ 2

เลิย้ ง

เลีย้ ง

จารึกบานประตู มณเฑียรธรรม

วันนี้

วันนี้

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

เปลีย่ น

เปลีย่ น

จารึกแม่อกั ษรขอม

ซือ้ ขาย

ซือ้ ขาย

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

เนื้อความ

เนื้อความ

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

นึ่ง

หนึ่ง

จารึกบานประตู วิหารยอด
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ทัง้ นี้ ยกเว้นอักษรไทยย่อในนันโทปนันทสูตรที่เขียนรูปวรรณยุกต์เหนือเครื่องหมาย
ฝนทอง ฟั นหนู และนิคหิต โดยตลอด เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

เกลีย้ งเกลา

เกลีย้ งเกลา

นันโทปนันทสูตร

ซึง่

ซึง่

นันโทปนันทสูตร

หมืน่

หมืน่

นันโทปนันทสูตร

5. หากประสมสระอา มักเขียนรูปวรรณยุกต์ไว้บนนิคหิตเหมือนในปั จจุบนั เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ค่า

ค่า

จารึกพลับพลาจตุรมุข

ปากน้ า

ปากน้ า

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

ค่า

ค่า

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

น้าค้าง

น้าค้าง

นันโทปนันทสูตร

ซ้า

ซ้า

จารึกแม่อกั ษรขอม

ค่า

ค่า

จารึกบานประตู วิหารยอด

6. หากใช้เครือ่ งหมายไม้หนั อากาศ จะเขียนรูปวรรณยุกต์ไว้บนไม้หนั อากาศ เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ครัน้ เถึง

ครัง้ เถิง

จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์ 2

นัน้

นัน้

จารึกวัดพระคันธกุฎี

ดังฤๅ
่

ดังฤๅ

นันโทปนันทสูตร

เก้าครัง้

เก้าครัง้

นันโทปนันทสูตร
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7. หากใช้อกั ษรหัน ตาแหน่ งของวรรณยุกต์มกั อยู่ทต่ี วั สะกดตัวแรก แต่กพ็ บเขียน
บนตัวสะกดตัวทีส่ องหรือพยัญชนะต้นบ้าง เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ทง้งหลาย

ทัง้ หลาย

จารึกฐานพระอิศวร

ทงง้นิ

ทัง้ นี้

จารึกฐานพระอิศวร

ดง่งนี้

ดังนี้

ต้นทางฝรังเศส
่

สร้รเสรืญ

สรรเสริญ

จดหมายฉบับที่ 4

ตง้งปอม

ตัง้ ป้ อม

จดหมายฉบับที่ 4

ส่งง

สัง่

จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์ 1

ตง้ง

ตัง้

จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์ 1

นน้น

นัน้

จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์ 1

ตง่ง

ตัง้

จารึกวัดพระคันธกุฎี

ท้งง

ทัง้

จารึกวัดพระคันธกุฎี

ข่ณนน้น

ขณะนัน้

จารึกวัดจุฬามณี

ทัง้ นี้ ยกเว้นอักษรไทยย่อในนันโทปนันทสูตรทีเ่ ขียนรูปวรรณยุกต์เหนือพยัญชนะ
ต้นโดยตลอด เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ด่งงนัน้

ดังนั
่ น้

นันโทปนันทสูตร

ด่งงนี้

ดังนี
่ ้

นันโทปนันทสูตร

ละม่งง

ละมัง่

นันโทปนันทสูตร
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ส่วนตัวเลข
ใช้บอกจานวนหรือลาดับแทนการเขียนเป็ นตัวหนังสือ การใช้ตวั เลขไทยในสมัย
อยุธยาเป็ นระบบฐานสิบ ซึ่งเป็ นระบบทีม่ รี ปู ตัวเลขทัง้ หมด 10 ตัว คือ 0 ถึง 9 นิยมนับเป็ นหมู่
หมู่ละสิบ เมื่อครบสิบในหลักใดจะทดขึ้นเป็ นหนึ่งหน่ วยของหลักที่ถดั ไปทางซ้ ายมือ ซึ่งมีช่อื
ตามลาดับจากน้อยไปมากว่า หลักหน่ วย หลักสิบ หลักร้อย หลัก พัน หลักหมื่น หลักแสน หลัก
ล้าน 26 รูป ตัว เลขในสมัยอยุธ ยาพบใช้ ไ ด้ใ นหลายกรณี เ หมือ นกันทัง้ อักษรไทยอยุธ ยาแบบ
ธรรมดาและอักษรไทยย่อ ได้แก่
1. บอกจานวนและลาดับ ส่วนใหญ่เป็ นการบอกจานวน ศักราช ชนิดคาประพันธ์
ลาดับ ดังนี้
1.1 บอกจานวน ดังตัวอย่างจากตาราแผนคชลักษณ์ และจารึกแม่อกั ษรขอม
ขุดปรอท ตามลาดับ ดังต่อไปนี้
ตัวอย่าง
คาอ่าน ศรีรยะ ๘๙ ช้างดี
คาปัจจุบนั ศรียะ ๘๙ ช้างดี
ตัวอย่าง
คาอ่าน ๏ สัญโญคคะซ้อนกัน ๖๔ ตูว
คาปัจจุบนั ๏ สังโยคซ้อนกัน ๖๔ ตัว
1.2 บอกศักราช ดังตัวอย่างจากจารึกแผ่นไม้บุษบกธรรมาสน์ วัดมณีชลขัณฑ์
และนันโทปนันทสูตร ตามลาดับ ดังต่อไปนี้
ตัวอย่าง
คาอ่าน พุทธศกราช ๒๒๒๕ พวษา
คาปัจจุบนั พุทธศักราช ๒๒๒๕ พระวัสสา

26

สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวั
เล่ม 6 (กรุงเทพฯ: โครงการสารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน, 2525), 28.
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ตัวอย่าง
คาอ่าน ๏ จุลสักกะราช ๑๐๙๘ ศก
คาปัจจุบนั ๏ จุลศักราช ๑๐๙๘ ศก
1.3 บอกชนิดคาประพันธ์ ดังตัวอย่างจากเรือ่ งต้นทางฝรังเศส
่ ดังต่อไปนี้
ตัวอย่าง
คาอ่าน ๚๏๚ ๒๘ ๚๏๛
คาปัจจุบนั ๚๏๚ ๒๘ ๚๏๛ (คือ กาพย์สุรางคนางค์ 28)
1.4 บอกลาดับ พบในหนังสือสัญญาไทย-ฝรังเศส
่ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

ตัวอย่าง

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

๓ ข่อนึง ถาแลกุมปั นหญีขายสีนค้าแก่
ลูกค้าผูได ๆ ให้ไปจาหนายตางเมีอง
เสียหายเปนของกุมปั นหญีเอง แลจา
กอบสีนค้าทังปวงนัน้ สมเดจพระมหา
กรษัตราธีราชเจ้ากุรุงศรีอ่ยุทธยาผูไหญ่
พระราชทานให้ทงั เข้าออก อยาให้เจ้า
พนักงานเรียกเอา
๓. ข้อหนึ่ง ถ้าแลกุมปั นหญีขายสินค้าแก่
ลูกค้าผูใ้ ด ๆ ให้ไปจาหน่ายต่างเมือง
เสียหายเป็ นของกุมปั นหญีเอง แลจัง
กอบสินค้าทัง้ ปวงนัน้ สมเด็จพระมหา
กษัตราธิราชเจ้ากรุงศรีอยุธยาผูใ้ หญ่
พระราชทานให้ทงั ้ เข้าออก อย่าให้เจ้า
พนักงานเรียกเอา
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2. บอกความยาว ความสูง และความหนา การใช้ตวั เลขทัง้ 3 แบบนี้ จะเขียน
ตัวเลขเรียงกันในแนวตัง้ โดยในสมัยอยุธยาไม่ใช้เครือ่ งหมายปี กกากากับด้านหลังตัวเลข
2.1 การบอกความยาวมีตวั เลขทัง้ หมด 4 จานวน ตัวเลขจานวนแรกมีหน่ วยเป็ น
เส้น มักอยู่ในระดับเดียวกับข้อความ แล้วไล่ลงมาอีก 3 จานวน เป็ นหน่ วย วา ศอก และคืบ
ตามลาดับ เช่น
ตัวอย่าง

คาปัจจุบนั
ยาว ๔ เส้น (๐ วา ๐ ศอก ๐ คืบ)

ปรากฏใน
จารึกบุษบกธรรมาสน์

ยาว ๑๐ เส้น (๐ วา ๐ ศอก ๐ คืบ)

จารึกวัดศรีโพธิ ์

2.2 การบอกความหนามีตวั เลขทัง้ หมด 4 จานวน เหมือนการบอกความยาว
และมีหน่วยเป็ น เส้น วา ศอก และคืบ เช่นเดียวกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง

คาปัจจุบนั
(๐ เส้น ๐ วา ๐ ศอก) ๑๘ คืบ

ปรากฏใน
จารึกบุษบกธรรมาสน์

2.3 การบอกความสูงมีลกั ษณะคล้ายกับการบอกความยาวและความหนา แต่ม ี
ตัวเลขเพียง 3 จานวน โดยตัวเลขจานวนแรกมีหน่วยเป็ น ศอก ตัวต่อมาเป็ น คืบ และตัวสุดท้าย
เป็ น นิ้ว ตามลาดับ เช่น
ตัวอย่าง

คาปัจจุบนั
สูง ๔ ศอก (๐ คืบ ๐ นิ้ว)

ปรากฏในจารึก
ตาราแผนคชลักษณ์

3. ใช้ประกอบกับเครื่องหมายตีนครุ เพื่อบอก
3.1 วันทางจันทรคติ ประกอบด้วยตัวเลข 3 ส่วน ดังนี้
3.1.1 ส่วนทีอ่ ยูป่ ี กทางซ้ายของเครือ่ งหมายตีนครุ เป็ นเลขบอกวันในสัปดาห์
ได้แก่ เลข ๑ (วันอาทิตย์) เลข ๒ (วันจันทร์) เลข ๓ (วันอังคาร) เลข ๔ (วันพุธ) เลข ๕ (วัน
พฤหัสบดี) เลข ๖ (วันศุกร์) และเลข ๗ (วันเสาร์)
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3.1.2 ส่วนที่อยู่ปีกบนและปี กล่างของเครื่องหมายตีนครุ เป็ นเลขบอกวันที่
ทางจันทรคติ โดยหากเลขอยูป่ ี กบนจะเป็ นวันข้างขึน้ ส่วนปี กล่างเป็ นวันข้างแรม
3.1.3 ส่วนทีอ่ ยู่ปีกขวาของเครื่องหมายตีนครุ เป็ นเลขบอกเดือนทางจันทรคติ
ในกรณีทเ่ี ป็ นเดือน 8 หลัง จะเขียนเลข ๘ เรียงกันในแนวตัง้ 2 ตัว เพื่อแยกจากเดือน 8 ครัง้ แรก
ในแบบเรียนมูลบทบรรพกิจ มีโคลงสีส่ ุภาพอธิบายการใช้ตวั เลขประกอบกับ
ตีนครุเพื่อบอกวันทางจันทรคติไว้ ดังนี้27
๏ วางวันนัน้ น่าเส้น
เดือนอยูส่ ุดสายปลาย
ข้างขึน้ อยูย่ อดสาย
แรมค่ากาได้ไซ้

โดยหมาย
เปลีย่ นใช้
ยืน้ อย่าฉงนแฮ
สีน่ ้แี บบแผน ๚ะ

ตัวอย่างการใช้ตวั เลขบอกวันทางจันทรคติม ี ดังนี้
ตัวอย่าง

คาปัจจุบนั
วันอังคาร ขึน้ 1 ค่า เดือน 2

ปรากฏในจารึก
จารึกบุษบกธรรมาสน์

วันอาทิตย์ ขึน้ 15 ค่า เดือน 8 หลัง นันโทปนันทสูตร
วันอาทิตย์ แรม 8 ค่า เดือน 4

จารึกวัดศรีโพธิ ์

3.2 ค่าเงิ น น้าหนักทองและสิ่ งของ ตัวเลขทีใ่ ช้แสดงจานวนเหล่านี้มไี ด้มากทีส่ ุด
6 จานวน โดยรอบเครื่องหมายตีนครุ เพื่อแสดงค่าตามมาตราแบบไทยโบราณ ดังแผนผัง
ต่อไปนี้28

27

พระยาศรีสุนทรโวหาร, มูลบทบรรพกิ จ วาหนิ ติ์ นิ กร อักษรประโยค สังโยคพิ ธาน
ไวพจน์พิจารณ์ พิ ศาลการันต์ (กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552), 143.
28
“ค าอ่ า นจารึกบนแผ่ น ปูนขาว อัก ษรและภาษาไทย สมัย อยุ ธยา (พระเจ้าบรมโกศ),”
ศิ ลปากร 13, 2 (กรกฎาคม 2512), 98.
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ในมูลบทบรรพกิจ มีโคลงสีส่ ุภาพอธิบายการใช้ตวั เลขประกอบเครื่องหมายตีน
ครุเพื่อแสดงค่าต่างๆ ไว้ ดังนี้29
๏ ตาลึงบนเฟื้ องอยู่
บาทใส่บนสลึงตรา
ไพล่างชังบนกา
่
ตีนครุตามครุยา้ ย

หนกา น่ านา
ครุทา้ ย
บนอยูก่ ลางนา
ยักใช้เรือนเงิน

ตัวอย่างการใช้ตวั เลขประกอบเครือ่ งหมายตีนครุเพื่อบอกค่าต่างๆ มี ดังนี้
คาในจารึก

คาปัจจุบนั
7 ตาลึง 2 บาท 1 เฟื้ อง 1 สลึง (เงิน)

ปรากฏในจารึก
จารึกบุษบกธรรมาสน์

9 ชัง่ 14 ตาลึง 3 บาท 3 สลึง (เงิน)

จารึกวัดศรีโพธิ ์

2 ชัง่ 2 ตาลึง 1 บาท 2 สลึง
(น้าหนักสมุดไทย)

นันโทปนันทสูตร

ส่วนเครื่องหมายประกอบการเขียน
1. ไม้หนั อากาศ ( ั) ใช้เขียนแทนสระอะเมือ่ มีตวั สะกด และใช้ประกอบสระอัวเมื่อ
ไม่มตี วั สะกด พบใช้ตงั ้ แต่หลักฐานทีเ่ ก่าทีส่ ุด คือ จารึกแผ่นดีบุก วัดมหาธาตุ พ.ศ. 1917 ยกเว้น
สระอัวที่ใช้อกั ษรหัน (–วว) ทัง้ หมด นอกจากนี้ ยังพบการใช้ไม้หนั อากาศร่วมกับการใช้อกั ษร
หัน ซึง่ เป็ นอักขรวิธแี บบเก่าด้วย สาหรับตาแหน่ งของไม้หนั อากาศจะอยู่บนตัวสะกดโดยตลอด
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
คาในจารึก

29

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

อรหดั

อรหัต

ดงันิ

ดังนี้

หนัน

หัน (เห็น)

ทวว

ทัว่

พระยาศรีสุนทรโวหาร, มูลบทบรรพกิ จ วาหนิ ติ์ นิ กร อักษรประโยค สังโยคพิ ธาน
ไวพจน์พิจารณ์ พิ ศาลการันต์, 142.
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หลังจากนัน้ กลับพบการใช้อกั ษรหันปะปนหรือใช้ร่วมกับการใช้ไม้หนั อากาศใน
หลักฐานบางชิน้ แต่ตาแหน่งของไม้หนั อากาศยังคงอยูบ่ นตัวสะกดเช่นเดิม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ทงัหลาย

ทัง้ หลาย

จารึกเจ้าเถรศรีเทพ 2

พระหสับดิ

พฤหัสบดี

จารึกเจ้าเถรศรีเทพ 2

วนั

วัน

จารึกเจ้าเถรศรีเทพ 2

วนน

วัน

จารึกเจ้าเถรศรีเทพ 2

ปนนจุะ

บันจุ

จารึกเจ้าเถรศรีเทพ 2

จกกรพรรดิ

จักรพรรดิ

จารึกขุนศรีไชยฯ

ทงัหลาย

ทัง้ หลาย

จารึกขุนศรีไชยฯ

อนันิงอนัดยว

อันหนึ่งอันเดียว

จารึกฐานพระอิศวร

สตัวสีตนี

สัตว์สต่ี นี

จารึกฐานพระอิศวร

ทงง้นิ

ทัง้ นี้

จารึกฐานพระอิศวร

ววั

วัว

จารึกฐานพระอิศวร

หวว้

หัว

จารึกฐานพระอิศวร

ต่อมาในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่ 21 จึงพบแต่การใช้ไม้หนั อากาศเท่านัน้ โดย
ตาแหน่ งของไม้หนั อากาศยังอยู่บนตัวสะกด เช่นในจารึกเจ้าธรรมรังสี พ.ศ. 2057 จารึกวัด
พระเสด็จ พ.ศ. 2068 และพระราชสาส์นพระเจ้าทรงธรรม พ.ศ. 2159 ดังตัวอย่างต่อไปนี้
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

นกัสตัตฺระ

นักษัตร

จารึกเจ้าธรรมรังสี

นมศัการไหฺว

นมัสการไหว้

จารึกเจ้าธรรมรังสี

อกัษอร

อักษร

พระราชสาส์น
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คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ทงัปวง

ทัง้ ปวง

พระราชสาส์น

หนงัสอี

หนังสือ

พระราชสาส์น

พระพุทเจาอยูหวั พระพุทธเจ้าอยูห่ วั

พระราชสาส์น

ในช่วงครึง่ หลังของพุทธศตวรรษที่ 22 เริม่ มีการเขียนไม้หนั อากาศบนพยัญชนะ
ต้น แต่ไม้หนั อากาศทีใ่ ช้ประกอบสระอัวยังคงเขียนบน ว เช่นในหนังสือออกพระจอมเมือง พ.ศ.
2164 ทัง้ 2 ฉบับ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
คาในจารึก

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏในจารึก

จังกอบ

จังกอบ

หนังสือออกพระจอมเมือง 1

ฝารัง

ฝรัง่

หนังสือออกพระจอมเมือง 1

หวัเมิอง

หัวเมือง

หนังสือออกพระจอมเมือง 1

ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 ไปจนสิ้นสุดสมัยอยุธยา เริม่ กลับมาพบการใช้
อักษรหันปะปนหรือใช้รว่ มกับการใช้ไม้หนั อากาศในหลักฐานหลายชิน้ ทัง้ อักษรไทยอยุธยาแบบ
ธรรมดาและอักษรไทยย่อ ซึง่ ในระยะแรกพบทัง้ คาทีส่ ะกดด้วยแม่กงและแม่กน แต่ราวครึง่ หลัง
ของพุทธศตวรรษที่ 23 เป็ นต้นไป พบเฉพาะแม่กงเท่านัน้ ความนิยมใช้อกั ษรหันในการเขียน
แม่ก งนี้สบื เนื่อ งลงมาถึงสมัยรัต นโกสินทร์ด้ว ย ดังปรากฏในจินดามณี ฉบับหมอบรัดเล ว่า
“อักษร 2 ตัว คือ ง ร ใช้เปนหันอากาศได้เช่นนี้ ทัง ทงง สัน สรร บัน บรร สวันค์ สวรรค์ พัน
พรร กัม กรรม”30
ส่วนตาแหน่ งของไม้ห นั อากาศที่ใช้ประกอบสระอัวย้ายมาอยู่บนพยัญชนะต้น
เช่ น เดีย วกับ กรณีใช้แทนสระอะเมื่อมีต ัว สะกดแล้ว อย่างไรก็ดี ในเอกสารลายมือหวัดของ
เจ้าพระยาศรีธรรมราช (โกษาปาน) ได้แก่ จดหมายฉบับที่ 3 และจดหมายฉบับที่ 4 มักเขียน
ไม้หนั อากาศบนตัวสะกด ดังตัวอย่างต่อไปนี้

30

D. B. Bradley, จิ นดามณี ฉบับหมอบรัดเล (พิมพ์ครัง้ ที่ 4, กรุงเทพฯ: โฆษิต, 2549), 46.
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ตัวอย่างการใช้กบั อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา มีดงั นี้
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ปั กฃี

ปั กขี (ปั กษี)

ต้นทางฝรังเศส
่

ดง่งนี้

ดังนี้

ต้นทางฝรังเศส
่

ฝรงง

ฝรัง่

ต้นทางฝรังเศส
่

รับพรทาน

รับประทาน

บันทึกโกษาปาน

เสวตรพัตร

เศวตพัสตร์

จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์ 2

อันดราย

อันตราย

จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์ 2

สงงหาร

สังหาร

จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์ 2

นิรนั ดร

นิรนั ดร

จารึกวัดพระคันธกุฎี

สัทธา

ศรัทธา

จารึกวัดพระคันธกุฎี

สังงสอน

สังสอน
่

จารึกวัดพระคันธกุฎี

ตง่งพระไทย

ตัง้ พระทัย

จารึกวัดพระคันธกุฎี

ตัวอย่างการใช้กบั อักษรไทยย่อ มีดงั นี้
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ศรัทธา

ศรัทธา

จารึกวัดจุฬามณี

อัษฐบริขาร

อัฐบริขาร

จารึกวัดจุฬามณี

อันดับนนัน

อันดับนัน้

จารึกวัดจุฬามณี

ข่ณนน้น

ขณะนัน้

จารึกวัดจุฬามณี

จังหวัดดิ

จังหวัด

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่
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คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

บหลัด

ปลัด

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

กรษัตร

กษัตริย์

นันโทปนันทสูตร

ดังฤๅ
่

ดังฤๅ

นันโทปนันทสูตร

อัญเชอญ

อัญเชิญ

นันโทปนันทสูตร

บงงควร

บังควร

นันโทปนันทสูตร

ละม่งง

ละมัง่

นันโทปนันทสูตร

ตัวอย่างการใช้ในเอกสารลายมือหวัดของเจ้าพระยาศรีธรรมราช มีดงั นี้
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ฉ่นนั

ฉะนัน้

จดหมายฉบับที่ 3

ส่มกัสมาน

สมัครสมาน

จดหมายฉบับที่ 3

ตง้ง

ตัง้

จดหมายฉบับที่ 3

ฝรงัเสด

ฝรังเศส
่

จดหมายฉบับที่ 4

ทรพัย

ทรัพย์

จดหมายฉบับที่ 4

ต้งงปอม

ตัง้ ป้ อม

จดหมายฉบับที่ 4

2. ทัณฑฆาต ( ั ) ในปั จจุบนั ใช้เขียนบนพยัญชนะที่ไม่ต้องการออกเสียง เช่น
คัมภีร์ (คา - พี) ปรางค์ (ปฺราง)31 แต่ในสมัยอยุธยามีหลักการใช้ทต่ี ่างไปบ้าง ดังนี้

31

กาญจนา นาคสกุล และคณะ, บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 1: ระบบเสียง อักษรไทย การ
อ่านคาและการเขียนสะกดคา, 114.
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2.1 กากับบนพยัญชนะทีไ่ ม่ต้องการให้ออกเสียงเพิ่มอีกพยางค์หนึ่ง หรืออีกนัย
หนึ่งคือการใช้กากับตัวสะกด ดังคาอธิบายในจินดามณี ฉบับพระเจ้าบรมโกศ ว่า ไม้ทณ
ั ฑฆาต
“ใส่ฆ่าอัก ษรหลงหมีให้อ อกชื่อหย่าง ดุจ์จะ ให้อ่ านเป็ นค าเดียวว่า ดุจ์นัน้ ดุจ์น้ี จึงชอบแล ”32
ส่วนใหญ่ใช้กบั จ และ ญ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

โดยเสด็จ์

โดยเสด็จ

คาฉันท์สรรเสริญฯ

แก้วเพชฺญร์กาญจน แก้วเพชรกาญจน์

คาฉันท์สรรเสริญฯ

สมเด็จ์

สมเด็จ

นันโทปนันทสูตร

บาเพ็ญ์

บาเพ็ญ

นันโทปนันทสูตร

2.2 กากับตัวสะกดในคายืมภาษาบาลี – สันสกฤต เนื่องจากทัณฑฆาตใช้กากับ
พยัญ ชนะที่ไ ม่ ต้อ งการให้อ อกเสีย งเพิ่ม อีก หนึ่ ง พยางค์ ท าให้เ ครื่อ งหมายชนิ ด นี้ ใ ช้ก ากับ
ตัว สะกดในคายืมภาษาบาลี – สันสกฤต ได้อีกหน้ าที่หนึ่งด้ว ย ซึ่งในกาลต่ อ มาหน้ าที่น้ีของ
ทัณฑฆาตจะแทนทีด่ ว้ ยเครือ่ งหมายยามักการและพินทุตามลาดับ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
คาที่ปรากฏ

32

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

มฤจ์ฉา

มฤจฉา (มิจฉา)

นันโทปนันทสูตร

โลกุดด์ รธรรม

โลกุตตรธรรม

นันโทปนันทสูตร

วัสส์ นั ตะกาล

วสันตกาล

นันโทปนันทสูตร

จิ นดามณี ฉบับความแปลก ฉบับพระเจ้าบรมโกศ ฉบับจุลศักราช 1144 (กรุงเทพฯ:
กรมศิลปากร, 2558), 138.
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2.3 กากับพยัญชนะทีไ่ ม่ตอ้ งการออกเสียง เป็ นหน้าทีเ่ ดียวกับในปั จจุบนั แต่กย็ งั
อยูใ่ นหลักการใหญ่ของการใช้ทณ
ั ฑฆาต คือ ใช้กากับพยัญชนะทีไ่ ม่ต้องการให้ออกเสียงเพิม่ อีก
หนึ่งพยางค์ ในสมัยอยุธยาพบเพียงคาเดียว คือ
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

สวรรค์

สวรรค์

คาฉันท์สรรเสริญฯ

3. ไม้ไต่ ค้ ู ( ั) ในปั จจุบนั ใช้ใน 2 กรณี คือ ใช้กบั คาว่า ก็ และคาที่ประสมสระเอะ
สระแอะ และสระเอาะ เมื่อมีตวั สะกด 33 แต่ในสมัยอยุธยามีหลักการใช้กว้างๆ ว่า ใช้กากับคาที่
ต้องการให้อ่ านเสียงสัน้ เข้า ดังคาอธิบายในจินดามณี ฉบับพระเจ้าบรมโกศ ว่า ไม้ไต่ คู้ “ไช้
ประจาอักษรไทยให้อ่านเสียงสัน้ เข้าแต่กง่ึ คา”34 ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นคาว่า ก็ และคาทีป่ ระสมสระเอะ
ทีม่ ตี วั สะกด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
คาที่ปรากฏ

33

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

เต็ม

เต็ม

คาฉันท์สรรเสริญฯ

เสด็จ์

เสด็จ

คาฉันท์สรรเสริญฯ

ก็ดี

ก็ดี

ตาราแผนคชลักษณ์

ข็างลาง

ข้างล่าง

ตาราแผนคชลักษณ์

ก็

ก็

นันโทปนันทสูตร

เผด็จ์

เผด็จ

นันโทปนันทสูตร

เร็วพลัน

เร็วพลัน

นันโทปนันทสูตร

เหล็ก

เหล็ก

นันโทปนันทสูตร

กาญจนา นาคสกุล และคณะ, บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 1: ระบบเสียง อักษรไทย การ
อ่านคาและการเขียนสะกดคา,124.
34
เรื่องเดียวกัน, 137.
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4. ไม้ยมก ( ๆ ) ใช้วางหลังคาหรือข้อความทีต่ ้องการให้อ่านซ้า 35 รูปอักษรใช้รูป
เดียวกับเลข ๒ มาเกือบตลอด จนกระทังในระยะสุ
่
ดท้ายของทัง้ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา
และอักษรไทยย่อ รูปไม้ยมกได้พฒ
ั นาแยกจากรูปเลข ๒ โดยเลข ๒ ได้เปลีย่ นไปลากหางขึน้ ไป
ทางซ้ายอย่างปั จจุบนั นี้ แต่ไม้ยมกยังคงลากหางลง ซึง่ ก็ยงั ใช้รปู นี้มาจนปั จจุบนั เช่นกัน การใช้
ไม้ยมกในสมัยอยุธยาไม่มหี ลักเกณฑ์แน่นอนอย่างในปั จจุบนั ทาให้คาหรือข้อความทีซ่ ้าอาจเป็ น
คาเดียวกันหรือเป็ นอีกคาที่เขียนด้วยรูป เดียวกัน เช่น ปา สามารถเป็ นได้ทงั ้ คาว่า ปา และ ป่ า
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ยี ๑๐ วนั ๆ นิแล

ยีส่ บิ วัน วันนี้แล

จารึกวัดส่องคบ 3

เปรียวๆ หว้านๆ เปรีย้ วๆ หวานๆ

บันทึกโกษาปาน

หาคร้าวๆ แล
หาคน

ห้าคราว คราว
แล36ห้าคน

บันทึกโกษาปาน

ปรเทศนาๆ

ประเทศนานา

จดหมายฉบับที่ 3

ทิศนัน้ ๆ

ทิศนัน้ ๆ

จารึกวัดพระคันธกุฎี

ปาๆ เลไลย

ป่ าปาเลไลยก์

จารึกภาพจิตรกรรม

เกอดเอาอาดมา
ๆ เล้าโสด

เกิดเอาอาตมา
มาเล่าโสด

สุปรีตธิ รรมราช

แพร้วๆ ภูษาการ แพร้วๆ ภูษาการ

สุปรีตธิ รรมราช

5. ฝนทอง (ัััั) พบทัง้ ในอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาและอักษรไทยย่อเฉพาะ
ระยะแรก ไม่พบใช้ในระยะที่สองเลย เครื่องหมายฝนทองถือเป็ นเครื่องหมายสารพัดประโยชน์
ใช้ได้ในหลายลักษณะ ดังนี้

35
36

เรื่องเดียวกัน, 135.
คราวแล = คราวละ

199

5.1 กากับพยัญชนะให้ออกเสียงสระอะ เป็ นหน้าทีห่ ลักของเครื่องหมายชนิดนี้
ตัวอย่างเช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

จ่

จะ

จารึกฐานพระอิศวร

อยุท่ยา

อยุธยา

พระราชสาส์น

ฉ่ลกั

ฉลัก (สลัก)

จารึกบุษบกธรรมาสน์

ป่ ตู

ประตู

บันทึกโกษาปาน

ข่ณ

ขณะ

จารึกวัดจุฬามณี

ดีนผ่สวี

ดินประสิว

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

ช่ณะ

ชนะ

จดหมายฉบับที่ 1

5.2 กากับพยัญชนะที่มเี สียงสระออประสม เป็ นหน้าที่หลักอีกหน้าที่หนึ่ง ใช้
เหมือนกากับให้ออกเสียงอะ แต่ใช้กบั พยัญชนะทีม่ เี สียงออ เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

บ่มใิ ด

บ่มไิ ด้

พระราชสาส์น

บ่พตี ร

บพิตร

ไตรภูมพิ ระมาลัย

บ่มขี าด่

บ่มขิ าด

ปูมราชธรรม
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5.3 ก ากับตัวสะกดที่ไม่ ต้ องการให้ออกเสียงสระอะเพิ่ม ท าหน้ าที่เหมือน
เครือ่ งหมายทัณฑฆาต ก่อนทีจ่ ะเกิดรูปเครือ่ งหมายดังกล่าวในช่วงปลายสมัยอยุธยา ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

สเดจ่

สมเด็จ

จารึกวัดพระเสด็จ

ปรโยซน่

ประโยชน์

พระราชสาส์น

สเดจ่

สมเด็จ

พระราชสาส์น

กุรงุ ไทย่

กรุงไทย

จดหมายฉบับที่ 3

สมควร่

สมควร

จดหมายฉบับที่ 3

ทณ่บุรยี

ธนบุร ี

จดหมายฉบับที่ 4

ความทุกข่

ความทุกข์

รวมพระสูตร

พรม่โลกย่

พรหมโลก

รวมพระสูตร

คุรทุ ธ่

ครุฑ

รวมพระสูตร

ส่วรรค่

สวรรค์

ปูมราชธรรม

อศัจรรย่

อัศจรรย์

ปูมราชธรรม

สักราช่

ศักราช

จารึกวัดมหาธาตุ

ทรัพ่

ทรัพย์

จารึกวัดมหาธาตุ
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5.4 กากับพยางค์ทอ่ี อกเสียงสระโอะเมือ่ มีตวั สะกด เป็ นหน้าที่หลักอีกหน้าทีห่ นึ่ง
ของฝนทอง แต่เริม่ ใช้น้อยลงเมือ่ มีเครือ่ งหมายฟั นหนูเกิดขึน้ เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ก่ดหมาย

กฎหมาย

พระราชสาส์น

ส่นท่นา

สนทนา

บันทึกโกษาปาน

กจ่ก

กระจก

จารึกบุษบกธรรมาสน์

พร่ม

พรหม

ตาราแผนคชลักษณ์

ล่ง

ลง

มีล่งกัน

มิลงกัน

จารึกวัดจุฬามณี
สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

5.5 กากับคาให้ออกเสียงสัน้ ลง ทาหน้าทีเ่ หมือนไม้ไต่คู้ ก่อนทีจ่ ะมีเครือ่ งหมาย
ดังกล่าวเกิดขึน้ ในช่วงปลายสมัยอยุธยา เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ก่ดี

ก็ดี

พระราชสาส์น

เหล่ก

เหล็ก

จดหมายฉบับที่ 4

เสด่จ

เสด็จ

ปูมราชธรรม

เร่ว

เร็ว

ปูมราชธรรม

ก่

ก็

จารึกภาควิชาโบราณคดี 2

ก่จ่

ก็จะ

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่
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5.6 ประกอบสระออและสระเออเมื่อไม่มตี วั สะกด พบใช้ตงั ้ แต่ในจารึกแผ่นดีบุก
วัดมหาธาตุ พ.ศ. 1917 แต่หลังจากนัน้ ไม่พบการใช้ จนกระทังพุ
่ ทธศตวรรษที่ 22 จึงพบอีกครัง้
ในพระราชสาส์นพระเจ้าทรงธรรม ต่อเมื่อมีเครื่องหมายฟั นหนู ใช้แล้ว จึงพบใช้เ ครื่องหมาย
ฟั นหนูมากกว่า ตัวอย่างการใช้เครือ่ งหมายฝนทองประกอบสระออและสระเออ เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ข่อ

ขอ

จารึกแผ่นดีบุก

ภ่อใจ้

พอใจ

รวมพระสูตร

บ่อรีสุธ ิ

บริสุทธิ ์

ตาราแผนคชลักษณ์

เสม่อ

เสมอ

ตาราแผนคชลักษณ์

มีภ่อ

มิพอ

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

5.7 ประกอบสระ ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ ในหลักฐานบางคาใส่เครื่องหมายฝนทองกากับ
เมื่อเขียนสระเหล่านี้ โดยตาแหน่ งการเขียนอาจเยือ้ งไปอยู่บนพยัญชนะต้นในบางครัง้ อย่างไรก็
ตาม การใช้ใ นลัก ษณะนี้ ไ ม่นิ ยมเท่ าเครื่อ งหมายฟั นหนู อาจเนื่อ งด้ว ยตามหลัก แล้ว ต้อ งใช้
เครือ่ งหมายฟั นหนู แต่เขียนฝนทองปะปนบ้าง เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ประพ่ฤๅทธิ

ประพฤติ

รวมพระสูตร

พฤทธิบาด

พฤฒิบาศ

ตาราแผนคชลักษณ์

6. ฟันหนู ( ̎ ) พบทัง้ ในอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาและอักษรไทยย่อเฉพาะ
ระยะแรก ไม่พ บใช้ใ นระยะที่ส องเลย เช่นเดียวกับเครื่อ งหมายฝนทอง เครื่อ งหมายฟั นหนู
สามารถใช้ได้หลายหน้าที่ ดังนี้

203

6.1 กากับพยางค์ทอ่ี อกเสียงสระโอะ เป็ นหน้าทีห่ ลักทีร่ ปู เครื่องหมายนี้ถูกสร้าง
ขึน้ มา สันนิษฐานว่าสร้างขึน้ มาใช้แทนเครื่องหมายฝนทองในหน้าที่น้ี แต่มกั ใช้ปนกันทัง้ สองรูป
ตัวอย่างการใช้เครือ่ งหมายฟั นหนูกากับพยางค์ทอ่ี อกเสียงสระโอะมีดงั นี้
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ส̎ก

ศก

จารึกระฆัง วัดเชิงท่า

สัพ่ท̎น

สัปทน

บันทึกโกษาปาน

น̎กสพั

นกสับ

จดหมายฉบับที่ 4

ทร̎งพระโกรธ่

ทรงพระโกรธ

ปูมราชธรรม

6.2 ประกอบสระ ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ ในบางคาใส่เครือ่ งหมายฟั นหนูกากับเมื่อเขียนสระ
เหล่านี้ ทัง้ เมือ่ ทาหน้าทีเ่ ป็ นพยัญชนะต้นและสระ โดยตาแหน่ งอาจเยือ้ งไปข้างหน้าหรือข้างหลัง
บ้างก็ได้ เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ฤ̎ๅอ

รือ้

พระพุทธเยสู

ปรพ̎ฤๅท

ประพฤติ

รวมพระสูตร

ระฤ̎ก

ระลึก

รวมพระสูตร

ฦ̎ก

ลึก

ไตรภูมพิ ระมาลัย

ค̎ฦๅ

คือ

ไตรภูมพิ ระมาลัย

ฦ̎ๅ

ลือ

ปูมราชธรรม
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6.3 ประกอบสระออและเออ ทีไ่ ม่มตี วั สะกด แต่เดิมใช้เครื่องหมายฝนทอง แต่เมื่อ
มีเครื่องหมายฟั นหนู จงึ ใช้แทนเครื่องหมายฝนทอง แต่ กย็ งั มีใช้ฝนทองปะปนด้วย ตัวอย่างการ
ใช้เครือ่ งหมายฟั นหนูประกอบการเขียนสระออและสระเออ เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ก̎อ

ก่อ

บันทึกโกษาปาน

ภ̎อ

พอ

บันทึกโกษาปาน

เสม̎อ

เสมอ

บันทึกโกษาปาน

อังย̎อ

อังยอ

พระพุทธเยสู

เยสูกฤๅศต̎อ

เยซูคริสต์

พระพุทธเยสู

ฅ̎อ

คอ

ตาราแผนคชลักษณ์

ข̎อ

ขอ

จารึกภาควิชาโบราณคดี 2

ฃ̎อ

ขอ

จดหมายฉบับที่ 1

7. นิ คหิ ต ( ั) ในปั จจุบนั ใช้เขียนภาษาบาลี – สันสกฤตเท่านัน้ โดยแทนเสียง ง
สะกด ในภาษาบาลี และเสียง ม สะกด ในภาษาสันสกฤต 37 แต่ในสมัยอยุธยาไม่จาเป็ นต้องเป็ น
คาในภาษาดังกล่ าว ในระยะแรกจะใช้ก ับคาที่สนั นิษฐานว่ามีเ สียงสระโอะและมีตวั สะกดใน
มาตราแม่กมในสมัยนัน้ โดยส่วนใหญ่ไม่ตอ้ งมี ม ตามหลัง เช่น
คาที่ปรากฏ

37

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

กเนอด

กาเนิด

จารึกแผ่นดีบุก

ชบุนย

ชมบุญ

จารึกแผ่นดีบุก

พน

พนม

จารึกขุนศรีไชยฯ

บรม

บรม

จารึกขุนศรีไชยฯ

กาญจนา นาคสกุล และคณะ, บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 1: ระบบเสียง อักษรไทย การ
อ่านคาและการเขียนสะกดคา,111.
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คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

คแหง

คาแหง

จารึกขุนศรีไชยฯ

สเดจ

สมเด็จ

จารึกฐานพระอิศวร

สเดจ่

สมเด็จ

จารึกวัดพระเสด็จ

สเดจ่

สมเด็จ

พระราชสาส์น

จากนัน้ ในราวครึง่ หลังของพุทธศตวรรษที่ 22 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 พบว่า
เริม่ มีการเขียน ม ตามหลังนิคหิตด้วยเสมอ และเริม่ พบใช้กบั คาทีป่ ระสมสระอื่นนอกจากสระโอะ
เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

กรมการย

กรมการ

หนังสือออกพระจอมเมือง 1

แรม

แรม

หนังสือออกพระจอมเมือง 1

ลม

ลม

ต้นทางฝรังเศส
่

ชม

ชม

จารึกวัดจุฬามณี

บรม

บรม

จารึกวัดจุฬามณี

สมเดจ

สมเด็จ

จารึกวัดจุฬามณี

ต่อมาในระยะสุดท้าย ตัง้ แต่ราวต้นพุทธศตวรรษที่ 23 พบว่า ลักษณะการใช้เดิม
ยังคงอยู่ แต่พบใช้ประกอบกับสระอื่นมากขึน้ โดยเฉพาะสระอุ รวมทัง้ สามารถใช้แทนหรือใช้
ร่วมกับตัวสะกดในมาตราอื่นได้มากขึน้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

มุสูร

มุงสูร

จดหมายฉบับที่ 3

บารุง

บารุง

จดหมายฉบับที่ 3
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คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

บังคม

บังคม

จดหมายฉบับที่ 3

รบ่พุง

รบพุ่ง

จดหมายฉบับที่ 4

ทานุ ก

ทานุก

จดหมายฉบับที่ 4

กรมการ่

กรมการ

จดหมายฉบับที่ 4

สุฃุ

สุขมุ

รวมพระสูตร

คชาธาร

คชาธาร

ตาราแผนคชลักษณ์

บุคคล

บุคคล

จารึกภาควิชาภาษาตะวันออก

สงใสย

สงสัย

จารึกภาควิชาภาษาตะวันออก

กรมการ

กรมการ

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

สมควร

สมควร

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

กุมปั นหญี

กุมปั นหญี

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

ชม

ชม

จดหมายฉบับที่ 1

สมภาร

สมภาร

จดหมายฉบับที่ 1

จงกรม

จงกรม

นันโทปนันทสูตร

ชีสรมณะ

ชีสมณะ

นันโทปนันทสูตร

สเภาแก้ว

สาเภาแก้ว

นันโทปนันทสูตร

8. ไปยาลน้ อย ( ฯ ) ใช้เขียนไว้ขา้ งหลังคาที่รกู้ นั โดยทัวไป
่ หรือรูก้ นั ในระหว่าง
ผูพ้ ูดกับผู้ฟัง แต่ละส่วนหลังไว้ เหลือแต่ส่วนหน้าของคาไว้พอเป็ นที่เข้าใจเวลาอ่าน 38 พบใน
จารึกวัดศรีโพธิ ์ พ.ศ. 2298 คือคาว่า “โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม” เขียนเป็ น “โปรดเกล้าฯ”
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
38

เรื่องเดียวกัน, 136.
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คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

โปรดเก้ลาฯ

โปรดเกล้าฯ

จารึกวัดศรีโพธิ ์

นอกจากนี้ ยังพบใช้ไปยาลวางน้อยเขียนย่อคาว่า “ข้าพเจ้า” โดยวางไว้ทงั ้ ด้านหน้า
และหลังคาว่า “ข้า” เป็ น “ฯฃ้าฯ” เหมือนการเขียนย่อคาว่า “พณหัวเจ้าท่าน” หรือ “พณท่าน”
เป็ น “ฯพณฯ” และการเขียนเครื่อ งหมายไปยาลใหญ่ (ฯลฯ) ทัง้ นี้ ในปั จจุบนั เขียนย่อค าว่า
ข้าพเจ้า โดยเขียนไปยาลน้อยข้างหลังเท่านัน้ ตัวอย่างการใช้ในคาว่า ข้าพเจ้า มีดงั นี้
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน
ฯฃ้าฯ

คาปัจจุบนั
ฯข้าฯ

ปรากฏใน
บันทึกโกษาปาน

9. ตีนครุ รูปเหมือนเครื่องหมายบวก ( + ) ขนาดใหญ่ ในสมัยโบราณเรียกว่า ตีนกา
ใช้รว่ มกับรูปตัวเลข เพื่อบอกวันทางจันทรคติ และบอกค่าเงิน น้าหนักทองและสิง่ ของ ดังได้กล่าว
ไปแล้วในส่วนตัวเลข (ดูหน้า 190-191)
10. ปี กกา ลักษณะเป็ นเส้นแนวตัง้ ตรงๆ ( | ) หรืออาจเขียนปลายบนและล่างงอเข้า
หาข้อความ มีมุมแหลมทีก่ ลางเส้นอย่างปั จจุบนั ก็ได้ ( } ) ใช้วางหลังคาหรือข้อความทีอ่ ยูค่ นละ
บรรทัด เพื่อแสดงว่า
10.1 เป็ นข้อความทีต่ ่อเนื่องกัน เช่น
ตัวอย่าง

คาปัจจุบนั
ชื่อทัพลูก งาใหญ่กว่าตัว ร้าย

ปรากฏใน
ตาราแผนคชลักษณ์

ชื่อระแหกชีพ ครึง่ งาแตกน่ าคลอน ตาราแผนคชลักษณ์
งาแตกดังปากงูตลอดปลาย
งุม้ งอนร้าย หลุดถอนยังข้างเดียว
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10.2 เป็ นคาหรือข้อความประเภทเดียวกัน เช่น ชื่อคน เป็ นต้น ให้อ่านคาหรือ
ข้อความทีป่ ี กกากากับนัน้ ทีละชื่อ เช่นตัวอย่างจากนันโทปนันทสูตร ดังต่อไปนี้

ตัวอย่าง
คาปัจจุบนั

๏ ข้าพระพุทธเจ้า นายสัง นายสา ชุบพระบาลี ||๏|| ๛
๏ ข้าพระพุทธเจ้านายทองชุบเนื้อความ ||๏|| ๛

10.3 เป็ นคาหรือข้อความประเภทเดียวกัน ซึง่ ทาหน้าทีข่ ยายคาด้านหน้า เช่น
ชื่อวัน ชื่อเดือน ชื่อคน เป็ นต้น วิธอี ่านให้อ่านคาทีอ่ ยูด่ า้ นหน้าตามด้วยคาหรือข้อความทีม่ ปี ี กกา
กากับทีละบรรทัด เช่นตัวอย่างในตาราชแผนคชลักษณ์ ดังนี้
ตัวอย่าง

คาปัจจุบนั
เดือน ๕ เดือน ๖ ให้
เดือนถัดนัน้ ขาดขัน้
เดือน ๗ เดือน ๘ นัน้
สีบ่ ทแล้วจึง่ ให้

เรียงวัน
หนึ่งไว้
เรียงเรือ่ ง วันนา
ลดน้อยถอยลง

บางครัง้ เมือ่ มีฉนั ทลักษณ์ของคาประพันธ์ประเภทร้อยกรองบังคับ ก็ต้องเปลีย่ น
วิธกี ารอ่าน โดยอ่านคาหน้าครัง้ เดียว แล้วตามด้วยคาหรือข้อความทีม่ ปี ี กกากากับทัง้ หมด เช่น
ตัวอย่างในตาราแผนคชลักษณ์ ดังต่อไปนี้
ตัวอย่าง

คาปัจจุบนั
เดือน ๕ ๑๐ ๓ ๖ รู้
เดือน ๑๑ ๔ คู่นนั ้
เดือน ๗ ๒ ดุจกัน
วันร่วม ๒ กับ ๙

ร่วมวัน
ร่วมเข้า
๘ ๑ ถัดวาร
นับนัน้ เวียนไป
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10.4 เป็ นคาหรือข้อ ความประเภทเดียวกัน ซึ่งขยายค าหรือ ข้อ ความที่อ ยู่
ข้างหลังปี กกา วิธอี ่านให้อ่านคาหรือข้อความที่มปี ี กกากากับต่อด้วยคาหรือข้อความที่อยู่ขา้ ง
หลังปี กกาทีละบรรทัด เช่นตัวอย่างในตาราแผนคชลักษณ์ ดังต่อไปนี้
ตัวอย่าง

คาปัจจุบนั
งวงออก ๒ นิ้ว ๔ นิ้ว

11. ร เรผะ ใช้เขียนแทน รฺ วางไว้บนตัวสะกดที่ตามหลัง ร ตามศัพท์เดิมในภาษา
สันสกฤต พบใช้กบั อักษรไทยย่อในสุปรีตธิ รรมราชชาดกเท่านัน้ เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ปรารฺถนา

ปรารถนา

สุปรีตธิ รรมราช

ภูวนารฺถ

ภูวนาถ

สุปรีตธิ รรมราช

12. เครื่องหมายขึ้นต้นข้อความ ใช้เขียนเมื่อเริม่ ต้นข้อความแรกสุด หรือเพื่อแสดง
ว่าเป็ นข้อความใหม่ หรือเป็ นคนละบท คนละตอน คนละส่วนกับข้อความก่อน มักใช้เครื่องหมาย
ฟองมัน ( ๏ ) เช่น

(คาฉันท์สรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง)
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(จดหมายฉบับที่ 3)

(นันโทปนันทสูตร)
หรือใช้เครือ่ งหมายอังคันคู
่ ่ ( ๚ ) เช่น

(จดหมายฉบับที่ 1)
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หรือใช้เครือ่ งหมายหลายชนิดประกอบกัน เช่น อังคันคู
่ ่ฟองมันอังคันคู
่ ่ ( ๚๏๚ )
ดังตัวอย่างต่อไปนี้

(จารึกวัดเทพจันทร์)
13. เครื่องหมายคันข้
่ อความ เป็ นเครือ่ งหมายวรรคตอนแบบโบราณ ใช้เพื่อคัน่
ข้อความทีเ่ ขียนต่อเนื่องกัน แต่ตอ้ งการแยกให้ทราบชัดว่าเป็ นคนละประโยคหรือคนละส่วนกัน
พบใช้น้อย มักใช้เครือ่ งหมายอังคันเดี
่ ย่ ว ( ฯ หรือ | ) ดังตัวอย่างในจารึกเจ้าเถรคิรมิ านนท์ 2
ต่อไปนี้

คาจารึก: วนนพระหสับดิ | จิงเจาเถรสฺรเิ ทพคิรมิ านนปูสงิ หน
คาปัจจุบนั : วันพระหัสบดี (พฤหัสบดี) | จิง่ เจ้าเถรศรีเทพคิรมิ านนท์ ปู่ สงิ หล
14. เครื่องหมายจบข้อความ เป็ นเครือ่ งหมายวรรคตอนแบบโบราณ ใช้เขียนตอน
ท้ายสุดเมือ่ จบความหรือจบประโยคแล้ว มักใช้เครือ่ งหมายโคมูตร ( ๛ ) เช่น

(บันทึกโกษาปาน)
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(จารึกวัดส่องคบ 3)

(จารึกแม่อกั ษรขอมขุดปรอท)
หรือ ใช้เ ครื่อ งหมายโคมูต รประกอบกับเครื่อ งหมายวรรคตอนโบราณอื่น ๆ เช่ น
ฟองมัน ( ๏ ) และอังคันคู
่ ่ ( ๚ หรือ || ) ก็ได้ เช่น อังคันคู
่ ่สระอะโคมูตร ( ๚ะ๛ ) ในคาฉันท์
สรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง และอังคันคู
่ ่ฟองมันอังคันคู
่ ่โคมูตร
( ||๏|| ๛ ) ในนันโทปนันทสูตร ดังตัวอย่างต่อไปนี้

(คาฉันท์สรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง)

(นันโทปนันทสูตร)
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15. ละสุด มีรปู เป็ นสระอะ ซึง่ อาจเขียนรูปเหมือนปั จจุบนั ( ะ ) หรือเป็ นจุด 2 จุด
เรียงกันในแนวตัง้ ก็ได้ ( : ) ใช้เติมท้ายบรรทัดซึง่ เหลือทีว่ ่าง เพื่อให้ดูสวยงามเท่ากันโดยตลอด
ทัง้ หน้า เช่นในตัวอย่างต่อไปนี้

(ตาราแผนคชลักษณ์)

(คาฉันท์สรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง)
อักขรวิ ธีพิเศษ
อักขรวิธพี เิ ศษ คือ วิธ ีการเขียนที่ต่างไปจากปรกติ อาจโดยรูป วิธกี ารประสมคา
หรือการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียน ทัง้ นี้ เพื่อให้การเขียนง่ายและสะดวกขึน้ พบตัวอย่าง
การใช้เฉพาะกับอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา โดยเฉพาะลายมือหวัดหรือหวัดแกมบรรจง ซึ่ง
ในส่วนของอักขรวิธพี เิ ศษทีเ่ กิดจากการเขียนเชื่อมหรือลากส่วนต่างๆ ต่อเนื่องกันนัน้ มักพบใน
หลักฐานที่บนั ทึกลงบนกระดาษ เนื่องจากเป็ นวัสดุท่ที าให้สามารถเขียนได้รวดเร็ว จนนาไปสู่
การเปลีย่ นแปลงรูปอักษรได้งา่ ย อักขรวิธพี เิ ศษทีพ่ บในหลักฐานสมัยอยุธยามีดงั นี้
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1. การเขียนพยัญชนะเชื่ อมต่ อกัน เป็ นการเขียนพยัญชนะสองตัวต่อเนื่องกันไป
เพื่อ ความสะดวกรวดเร็ว ในการเขียน มักเกิดจากลายมือ หวัด จึงไม่พบใช้กับอัก ษรไทยย่อ
รูปอัก ษรในระยะแรกมักยังพอทราบได้ว่าพยัญชนะที่ประกอบกันคือตัว ใด แต่เมื่อนานไปจะ
กลายรูปให้ยงิ่ เขียนง่ายขึ้นจนมีรูปต่ างไปจากเดิม และกลายเป็ นอักขรวิธพี ิเ ศษที่มวี ิธเี ขียน
เฉพาะ ได้แก่
1.1 พร เขียนเป็ นรูป พ แล้ว ลากเส้นเฉี ย งลงและขึ้นเป็ นหยัก เพิ่มอีก 1 ครัง้
ใช้แทน พร ที่เ ป็ นพยัญชนะควบกล้า เช่น คาว่า “พระ” และ “พรหม” พบครัง้ แรกในหนังสือ
ออกพระจอมเมือง 2 พ.ศ. 2164 ซึง่ เป็ นเอกสารลายมือหวัด ก่อนทีต่ ่อมาจะกลายเป็ นรู ปทีน่ ิยม
ใช้ทวไปในเอกสารลายมื
ั่
อหวัดแกมบรรจงด้วย รูปพิเศษนี้พบใช้ในเอกสารที่ใช้อ ักษรไทยย่อ
เป็ นหลักด้วย คือ สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่
แต่ก็อยู่ในช่วงที่เป็ นลายมือหวัดแกมบรรจง จึงอาจ
กล่าวได้ว่า ไม่พบอักขรวิธพี เิ ศษนี้ใช้กบั อักษรไทยย่อเลย
ตัวอย่างการใช้รปู พิเศษ พร เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

พระ

พระ

หนังสือออกพระจอมเมือง 2

รับพระทาน

รับประทาน

บันทึกโกษาปาน

ตง่งพระไทย

ตัง้ พระทัย

จารึกวัดพระคันธกุฎี

กุรุงเทพพระมหาณคร

กรุงเทพพระมหานคร

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

ทัง้ นี้ รูป พร ยังนาไปประสมกับ สระอาและส่วนเชิงของ ญ เป็ น พรญา ได้
โดยเขียนเส้นลากลงเพิม่ อีกเส้นหนึ่งแทนสระอา แล้วจึงเขียนส่วนเชิง ญ จากใต้สระอาลากไป
ทางซ้าย หรือ อาจลากส่ ว นเชิง ญ เชื่อ มต่ อ จากสระอาลงมาเลยก็ได้ มัก ใช้เ ขียนแทนค าว่ า
พระยา แต่กพ็ บใช้แทนคาทีอ่ อกเสียงใกล้เคียงกันได้ดว้ ย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

พ่รญา

พระยา

พระพุทธเยสู

พรญายาม

พยายาม

พระพุทธเยสู

พรญา

พระยา

พระราชพงศาวดาร
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1.2 ศก เขียนเป็ นรูปเหมือน ค ประสม สระอา แล้วลากเส้นตัดผ่านเส้นหลังของ
ค หรือ ก ก็ได้ สันนิษฐานว่าเกิดจากการเขียนลายมือหวัดทีเ่ ขียน ศ และ ก เชื่อมกันโดยไม่ยก
มือ แล้วจึงค่อยเขียนเส้นตัด ดังพบในจดหมายฉบับที่ 2 พ.ศ. 2231
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ศก̎

ศก

จดหมายฉบับที่ 2

ศักกราช

ศักราช

ตาราแผนคชลักษณ์

ศุกงาม

สุกงาม

ตาราแผนคชลักษณ์

ศ่ก

ศก

พระราชพงศาวดาร

1.3 หญ พบครัง้ แรกในเอกสารเรื่อง พระพุทธเยสู ซึ่งสันนิษฐานว่าบันทึกขึ้น
ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 โดยเขียนเป็ นรูป ห ตวัดปลายหางขึน้ ไปเป็ นเส้นหน้าของ ญ โดย
ไม่มหี วั อักษร ซึง่ ยังพอเห็นเค้าโครงเดิมอยู่ ต่อมารูปพิเศษนี้ได้เปลีย่ นมาเขียนให้ง่ายขึน้ โดย
ขมวดที่เส้นหลังของ ห และเส้นล่างของ ญ ได้หายไป และรอยต่อต่างๆ เปลี่ยนเป็ นมุมแหลม
ทัง้ หมด จึงดูเ หมือ นรูปพิเ ศษ พร แต่ มเี ชิง ญ อยู่ด้านล่ าง หรือ อาจเขียนรูปพิเ ศษ พร แล้ว
ลากเส้นลงด้านล่างเพิม่ อีกหนึ่งเส้นไปเชื่อมกับเชิง ญ ด้านล่าง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

เหญิยบ

เหยียบ

พระพุทธเยสู

หญีงชาย

หญิงชาย

พระพุทธเยสู

ใหญยยง

ใหญ่ยง

ตาราแผนคชลักษณ์

ต้วยาวไหญ

ตัวยาวใหญ่

ตาราแผนคชลักษณ์

2. การเขียนพยัญชนะเชื่อมกับสระ เป็ นการเขียนสระต่อเนื่องจากพยัญชนะต้น
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเขียน จนมีรปู ต่างออกไปจากปรกติ พบในการเขียนคาว่า “ให้” ใน
หนังสือออกพระจอมเมือง พ.ศ. 2164 ทัง้ 2 ฉบับเท่านัน้ เขียนโดยลากหาง ห ยาวลงมาด้านล่าง
แล้วตวัดกลับขึน้ ไปด้านบน ขมวดหางไปทางขวา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ให

ให้

หนังสือออกพระจอมเมือง 1

ให

ให้

หนังสือออกพระจอมเมือง 2

3. การเขียนวรรณยุกต์แบบพิ เศษ เป็ นการเขียนวรรณยุกต์เชื่อมต่อขึน้ ไปจาก
ส่วนประกอบของคาส่วนใดส่วนหนึ่ง ซึ่งมักเป็ นสระอา หรือพยัญชนะ น และ ย ทีเ่ ป็ นตัวสะกด
โดยมีรปู ต่างไปจากรูปวรรณยุกต์เดิม พบเฉพาะไม้โทในเอกสารลายมือหวัดเท่านัน้ เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

เข้า

เข้า

หนังสือออกพระจอมเมือง 1

เจ้า

เจ้า

หนังสือออกพระจอมเมือง 1

ดวย้

ด้วย

หนังสือออกพระจอมเมือง 1

เข้า

เข้า

บันทึกโกษาปาน

ข้าพ่เจ้า

ข้าพเจ้า

บันทึกโกษาปาน

ข้าหลว่ง

ข้าหลวง

จดหมายฉบับที่ 4

ทาราย้

ทาร้าย

จดหมายฉบับที่ 4

ดวย้

ด้วย

จดหมายฉบับที่ 4

ชวย้

ช่วย

จดหมายฉบับที่ 4

ข้าพ่เจ้า

ข้าพเจ้า

ปูมราชธรรม

นนั ้

นัน้

ไตรภูมพิ ระมาลัย
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4. การเขียนพยัญชนะเชื่อมกับไม้หนั อากาศ เป็ นการเขียนไม้หนั อากาศเชื่อมต่อ
ขึน้ ไปจากพยัญชนะด้านล่าง ซึ่งพบว่าเป็ นตัวสะกด 8 ตัว ได้แก่ ก ง ด ต น บ พ ศ มีเพียง ส
ตัว เดียวที่พ บใช้อ ัก ขรวิธ ีพ ิเ ศษนี้เ มื่อ เป็ นพยัญ ชนะต้น พบเฉพาะในอัก ษรไทยอยุธ ยาแบบ
ธรรมดาลายมือ หวัด ในระยะแรกยัง พอเห็น เป็ นรูป ไม้ห ัน อากาศได้ แต่ ต่ อ มาบางรู ป ได้
เปลีย่ นเป็ นเส้นโค้งโดยไม่มเี ค้าโครงของไม้หนั อากาศเลย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
อักษร

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

นักเรืยน

นักเรียน

พระพุทธเยสู

ทังปวง

ทัง้ ปวง

หนังสือออกพระจอมเมือง 1

พระคลัง

พระคลัง

จดหมายฉบับที่ 4

ด

บดันี

บัดนี้

จดหมายฉบับที่ 2

ต

วตันาการ่

วัตนาการ

จดหมายฉบับที่ 4

บนัดา

บรรดา

หนังสือออกพระจอมเมือง 1

ปอ้งกนั

ป้ องกัน

จดหมายฉบับที่ 4

บ

รบั

รับ

จดหมายฉบับที่ 3

พ

น̎กสพั

นกสับ (ปื น)

จดหมายฉบับที่ 4

ดารัศ

ดารัส

จดหมายฉบับที่ 4

โสรม่นศั

โสมนัส

ปูมราชธรรม

สังให้

สังให้
่

จดหมายฉบับที่ 3

ก
ง

น

ศ
ส

คาที่ปรากฏ

5. การใช้ พยัญชนะตัวเดียวประสมสระสองรูป คือการเขียนพยัญชนะเพียงตัว
เดียวแต่ประสมสระสองรูป เพื่อให้อ่านออกเสียงพยัญชนะตัวดังกล่าวเป็ น 2 พยางค์ โดยมีเสียง
สระต่างกัน พบในคาว่า “ในนี้” เขียนเป็ น “ในี” สันนิษฐานว่าได้รบั อิทธิพลมาจากอักขรวิธพี เิ ศษ
ในการเขียนอักษรขอมไทย
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คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ในี

ในนี้

บันทึกโกษาปาน

ในี้, ในิ้

ในนี้

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

ในี

ในนี้

ตาราแผนคชลักษณ์

6. การใช้ตวั สะกดพยางค์หน้ าเป็ นพยัญชนะต้นพยางค์หลัง เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ร̎พุง

รบพุ่ง

ปูมราชธรรม

รูปาป

รูปบาป

ตาราแผนคชลักษณ์

7. การเขียน ว กับ อ สลับกัน เริม่ พบในอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาตัง้ แต่ช่วง
ปลายพุทธศตวรรษที่ 23 เป็ นต้นไป เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ลองไป

ล่วงไป

จารึกวัดเทพจันทร์

หน้างอง

หน้างวง

ตาราแผนคชลักษณ์

เรีวง

เรือง

ตาราแผนคชลักษณ์

เนวีกร̎เพีอม

เนื้อกระเพื่อม

ตาราแผนคชลักษณ์

หนังสืว

หนังสือ

พระราชพงศาวดาร

ทัพหลอง

ทัพหลวง

พระราชพงศาวดาร
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8. การเขียนคาว่า ที่ พบรูปทีเ่ ขียนต่างไปจากปรกติตงั ้ แต่ราวต้นพุทธศตวรรษที่
23 โดยเขียนเป็ น “ทีอ” “ทือ” หรือ “ทื” แยกออกจากคาที่ออกเสียงว่า ที ซึ่งเขียนเป็ น ที ตาม
ปรกติ แต่ไม่ได้พบสม่าเสมอในหลักฐานทุกชิน้ ทัง้ นี้ น่าจะมีการรักษาอักขรวิธนี ้ีไว้และนาไปใช้
กับ ธ ด้วยในสมัยรัตนโกสินทร์ ดังพบการเขียนคาว่า ฤทธี เป็ น ริฎธืว (เขียน ว สลับกับ อ) 39
ตัวอย่างการเขียนคาว่า ที่ แบบอักขรวิธพี เิ ศษมีดงั นี้
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ทีออยู

ทีอ่ ยู่

บันทึกโกษาปาน

ทือนี

ทีน่ ่ี

บันทึกโกษาปาน

ทีอนี

ทีน่ ่ี

จดหมายฉบับที่ 2

ทีผ่ งื

ทีพ่ ง่ึ

จดหมายฉบับที่ 4

ทืน้ี

ทีน่ ่ี

จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์ 1

ทีอ

ที่

จารึกวัดพระคันธกุฎี

9. การเขียนรูปพยัญชนะหรือสระเคียง พบใน 4 ลักษณะ ดังนี้
9.1 การเขียน ม เคียง ในคาทีป่ ระสมอา พบใช้น้อย เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

กามลังกาเหลาะ

กาลังกาเลาะ

ตาราแผนคชลักษณ์

9.2 การเขียน ย เคียง ในคาที่ประสมสระอี สระใอ และสระไอ โดยไม่มตี วั สะกด
ทัง้ นี้ น่าจะเป็ นอิทธิพลจากภาษาบาลี – สันสกฤต เช่น

39

ไทย, 2530), 4.

ก่องแก้ว วีระประจักษ์ , “บทนา,” ใน จดหมายเหตุ รัชกาลที่ 3 เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: รัฐบาล
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คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ชียต้น

ชีตน้

บันทึกโกษาปาน

ประเวนีย

ประเวณี

จดหมายฉบับที่ 4

คิรยี

คีร ี

ตาราแผนคชลักษณ์

ป่ ใจย

ปั จจัย

จารึกภาพจิตรกรรม

ปกัใต้ย

ปั กษ์ใต้

พงศาวดาร

ใพร้ยพ̎ล

ไพร่พล

พงศาวดาร

ใมไผย

ไม้ไผ่

ตาราแผนคชลักษณ์

9.3 การเขียน ห เคียง ในกับคาทีป่ ระสมสระเอาะ พบใช้น้อย เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ไภย่เราะห

ไพเราะ

ปูมราชธรรม

ไภยเราะห

ไพเราะ

ตาราแผนคชลักษณ์

9.4 การเขียน สระอะ เคียง เพื่อกากับคาที่ออกเสียงสัน้ พบทัง้ คาที่มแี ละไม่ม ี
ตัวสะกด เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ลุะ

ลุ

จารึกขุนศรีไชย

ปฺรจุะ

ประจุ (บรรจุ)

จารึกวัดส่องคบ 3

เลอก่ะ

เลิก

จารึกฐานพระอิศวร

ตีะเตียน

ติเตียน

พระราชสาส์น

ดารีะ

ดาริ

พระราชสาส์น
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คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

หม̎อก่ธะี

หม้อกะทิ

ไตรภูมพิ ระมาลัย

ภิขะุ

ภิกขุ (ภิกษุ)

ไตรภูมพิ ระมาลัย

ชิวติ ระ

ชีวติ

ไตรภูมพิ ระมาลัย

ดาริะ

ดาริ

คาฉันท์สรรเสริญ

10. การแทรกคาหรือข้อความที่ เขียนตก ส่วนใหญ่ใช้เครื่องหมายตกแทรก รูป
คล้ายเครือ่ งหมายบวก ( + ) เขียนไว้ดา้ นบน แล้วจึงเขียนคาหรือข้อความเพิม่ ไว้ดา้ นล่าง เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ทาคานับจ+ลาไป

ทาคานับจะลาไป

บันทึกโกษาปาน

แล+จีงกีนแหน้ง

แลจึงกินแหนง

พระพุทธเยสู

นิลหัด+ถีศรีดงั นิล

นิลหัตถี สีดงั นิล

ตาราแผนคชลักษณ์

หรือเขียนเครือ่ งหมายตกแทรกไว้ดา้ นล่าง แล้วเขียนคาหรือข้อความไว้ดา้ นบน เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

คาภีชอื +กุดทุกนีกาย่ คัมภีรช์ อ่ื ขุททกนิกาย

ไตรภูมพิ ระมาลัย

๚+ระยะแต่อคั ะนิษ

ไตรภูม ิ เลขที่ 8

๚ ระยะแต่อกนิษฐ์
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หรือเขียนเครื่องหมายตกแทรกไว้ทงั ้ ด้านบนและด้านล่าง แล้ว จึงเขียนคาหรือ
ข้อความเพิม่ ไว้ขา้ งเครือ่ งหมายตกแทรกจุดใดจุดหนึ่ง เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

แลจืง+ไช+ทหารคนนึง

แลจึงใช้ทหารคนหนึ่ง

พระพุทธเยสู

หากข้อความทีเ่ ขียนตกค่อนข้างยาว อาจใส่เครื่องหมายตกแทรกไว้หน้าและท้าย
ข้อความทีเ่ ขียนเพิม่ ด้วย รวมถึงใส่ตวั เลขลาดับ ๑ – ๔ เริม่ จากจุดทีเ่ ริม่ เขียนตกเป็ นหมายเลข
๑ หน้าข้อความทีเ่ ขียนเพิม่ เป็ นเลข ๒ ท้ายข้อความเป็ นเลข ๓ และจุดสิน้ สุดการเขียนตกเป็ น
เลข ๔ เพื่อป้ องกันความสับสน เช่นตัวอย่างจากตาราแผนคชลักษณ์ต่อไปนี้

(ตาราแผนคชลักษณ์)
11. การขี ด ฆ่ า ค าหรื อ ข้ อ ความที่ เขี ย นผิ ด หากมีรูปอัก ษรที่เ ขียนผิดจะใช้ว ิธ ี
ขีดฆ่า มักพบในเอกสารต้นฉบับตัวเขียน เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ใน้พระเมือ

ในเมือ่

รวมพระสูตร

ประกอปใด้นการ

ประกอบในการ

ไตรภูม ิ เลขที่ 8

นาคราชพรพวก ๑

นาคราชพวก ๑

ไตรภูม ิ เลขที่ 8
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การประกอบรูปคา
การประกอบรูปคาพยางค์เดียว
โดยปรกติแล้วในสมัยอยุธยาพบการประกอบรูปคาทัง้ สิน้ 4 แบบ ได้แก่
1. 1 ส่วน ประกอบด้วยพยัญชนะต้นเท่านัน้ เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ก

ก็

บันทึกโกษาปาน

พร

พระ

จารึกวัดพระคันธกุฎี

บ

บ่

นันโทปนันทสูตร

ฤๅ

ฤๅ, รือ

นันโทปนันทสูตร

2. 2 ส่วน ประกอบด้วยพยัญชนะต้นกับสระ เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

เมิอ

เมือ่

จารึกแผ่นดีบุก

เอา

เอา

จารึกขุนศรีไชย

ถีอ

ถือ

พระราชสาส์น

ทา

ทา

จารึกภาควิชาภาษาตะวันออก

ฃอ

ขอ

นันโทปนันทสูตร

เสมอ

เสมอ

นันโทปนันทสูตร

ปี

ปี

นันโทปนันทสูตร

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ฤ้ๅ

รือ้

จารึกภาควิชาภาษาตะวันออก

พยัญชนะต้นกับวรรณยุกต์ เช่น
คาที่ปรากฏ
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พยัญชนะต้นกับเครือ่ งหมาย เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

จ่

จะ

จารึกฐานพระอิศวร

ส

สม(เด็จ)

พระราชสาส์น

ก่

ก็

พระราชสาส์น

ก็

ก็

นันโทปนันทสูตร

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

วนน

วัน

จารึกขุนศรีไชย

ซม

ชม

พระราชสาส์น

ฤท

(สัม)ฤทธิ ์

พระราชสาส์น

คน

คน

นันโทปนันทสูตร

หรือพยัญชนะต้นกับตัวสะกด เช่น
คาที่ปรากฏ

3. 3 ส่วน ประกอบด้วยพยัญชนะต้น สระ และวรรณยุกต์ เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

แด่

แด่

จารึกฐานพระอิศวร

ใส่

ใส่

จดหมายฉบับที่ 2

ผู้

ผู้

จารึกวัดพระคันธกุฎี

อย่า

อย่า

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

เพื่อ

เพื่อ

นันโทปนันทสูตร
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พยัญชนะต้น สระ และตัวสะกด เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

พิม

พิมพ์

จารึกแผ่นดีบุก

เถิง

เถิง

จารึกเจ้าธรรมรังสี

เบียน

เบียน

พระราชสาส์น

เขียน

เขียน

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

พรีก

พริก

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

ชราบ

ทราบ

นันโทปนันทสูตร

ปี ก

ปี ก

นันโทปนันทสูตร

พยัญชนะต้น เครือ่ งหมาย และตัวสะกด เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

พ่บ

พบ

บันทึกโกษาปาน

ช̎ม

ชม

บันทึกโกษาปาน

หลับ

หลับ

จารึกภาควิชาโบราณคดี 1

กรม

กรม

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

หรือพยัญชนะต้น ตัวสะกด และวรรณยุกต์ เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ต้น

ต้น

บันทึกโกษาปาน

ต้น

ต้น

ไตรภูมพิ ระมาลัย

นน้น

นัน้

จารึกฐานพระอิศวร
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คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ทงง้

ทัง้

จารึกฐานพระอิศวร

ด่งง

ดัง่

นันโทปนันทสูตร

4. 4 ส่วน ประกอบด้วยพยัญชนะต้น สระ ตัวสะกด และวรรณยุกต์ เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ถว้น

ถ้วน

จารึกแผ่นดีบุก

สอม้

ซ่อม

จารึกฐานพระอิศวร

คว้าม

ความ

บันทึกโกษาปาน

ขาว

ข่าว

สนธิสญ
ั ญาไทย-ฝรังเศส
่

หมืน่

หมืน่

นันโทปนันทสูตร

พยัญชนะต้น สระ ตัวสะกด และเครือ่ งหมาย เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

เหล่ก

เหล็ก

จดหมายฉบับที่ 4

ดูจ่

ดุจ

จดหมายฉบับที่ 3

กรุง

กรุง

จารึกวัดพระคันธกุฎี

เหล็ก

เหล็ก

นันโทปนันทสูตร

อาจ์

อาจ

นันโทปนันทสูตร

เสด็จ์

เสด็จ

นันโทปนันทสูตร
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หรือพยัญชนะต้น ตัวสะกด วรรณยุกต์ และเครือ่ งหมาย เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

ครัน้

ครัน้

จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์ 2

นัน้

นัน้

นันโทปนันทสูตร

การประกอบรูปคาหลายพยางค์
วิธกี ารประกอบรูปคาหลายพยางค์ คือ การเขียนคาพยางค์เดียวตัง้ แต่ 2 คาขึน้ ไป
เรียงต่อกัน เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏใน

กเนอด

กาเนิด

จารึกแผ่นดีบุก

กาน่ด

กาหนด

พระราชสาส์น

ชียต้น

ชีตน้

บันทึกโกษาปาน

ดารัสชราบ

ดารัสทราบ

จารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์ 2

พฤกษเทวะ

พฤกษเทวะ

จารึกพลับพลาจตุรมุข

สรุป
อักขรวิธสี มัยอยุธยาดังได้กล่าวไปทัง้ หมดนี้ ในส่วนของส่วนประกอบคาแบ่งได้เป็ น
6 ส่วน ได้แก่ ส่วนพยัญชนะ ส่วนสระ ส่วนตัวเลข ส่วนวรรณยุกต์ ส่วนเครื่องหมายประกอบการ
เขียน และอักขรวิธพี เิ ศษ
ส่วนพยัญชนะ แบ่งตามหน้าทีเ่ ป็ น 2 ประเภท คือ พยัญชนะต้น และตัวสะกด กับ
พยัญชนะอีกแบบหนึ่งทีม่ วี ธิ เี ขียนต่างไป คือ พยัญชนะตัวเชิง ดังนี้
1. พยัญชนะต้น แบ่งได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่
พยัญชนะต้นเดีย่ ว สามารถใช้พยัญชนะทุกตัวในตาแหน่ งนี้ได้ ทัง้ นี้ ยังสามารถ
ใช้สระฤ ฤๅ ฦ และ ฦๅ ในตาแหน่ งพยัญชนะต้นได้ดว้ ย จากการศึกษาพบว่า อักษรไทยอยุธยา
แบบธรรมดาพบ 46 รูป เป็ นพยัญชนะ 42 รูป เนื่องจากไม่พบรูปอักษร ฌ และ ฮ กับสระฤ ฤๅ
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ฦ และ ฦๅ ส่วนอักษรไทยย่อพบทัง้ 46 รูปเช่นกัน แต่เป็ นพยัญชนะครบทัง้ 44 รูป กับสระฤๅ
และ ฦ
พยัญชนะต้น 2 ตัว แบ่งเป็ น 4 ประเภทตามการออกเสียงเหมือนในปั จจุบนั คือ
พยัญชนะต้น 2 ตัว ออกเสียงควบกล้า พยัญชนะต้น 2 ตัว ออกเสียงแต่ตวั หน้า พยัญชนะต้น 2
ตัว ออกเสียงเป็ น ซ และพยัญชนะต้น ทร ออกเสียงควบกล้า โดยพบความต่างจากปั จจุบนั ใน
ส่วนของการใช้พยัญชนะทีเ่ ลิกใช้แล้ว คือ ฃ ควบกับ ล และ ว กับพยัญชนะต้น 2 ตัว ทีอ่ อกเป็ น
ซ นัน้ ไม่ได้พบเพียง ทร อย่างในปั จจุบนั แต่ยงั พบ ชร ซร และ ธร ด้วย
พยัญชนะต้นที่ใช้ ห หรือ อ นา พบต่างไปจากปั จจุบนั ทีก่ ารใช้ อ นา พบใช้กบั
ญ แทน ย ได้ดว้ ย
2. ตัวสะกด พบตัวอย่างพยัญชนะทีใ่ ช้เป็ นตัวสะกดได้ทงั ้ สิน้ 33 รูป โดยอักษรไทย
อยุธยาแบบธรรมดาพบทัง้ 33 รูป ส่วนอักษรไทยย่อพบ 31 รูป
3. พยัญชนะตัวเชิง เป็ นอิทธิพลของอักษรขอมไทยที่มตี ่ออักษรไทย พบใช้ใน 5
ลักษณะ ได้แก่ ตัวตามและตัวควบในคายืมภาษาบาลี – สันสกฤต ตัวควบในคายืมภาษาเขมร
ตัวตามอักษรนา ตัวสะกด และตัวตามสะกด โดยส่วนใหญ่พบใช้กบั อักษรไทยอยุธยาแบบ
ธรรมดา ในอักษรไทยย่อส่ว นมากพบใช้ในลักษณะตัวตามและตัวควบในคายืมภาษาบาลี –
สันสกฤต ซึง่ เป็ นไปตามหลักการเขียนอักษรขอมไทย กับพบใช้เป็ นตัวสะกดในสมุดภาพไตรภูม ิ
หมายเลข 5 ซึง่ เป็ นอักษรไทยย่อระยะทีห่ นึ่งด้วย
ส่วนสระ พบทัง้ สระลอยทีใ่ ช้เขียนเดีย่ วๆ ในระนาบเดียวกับ พยัญชนะ และสระจม
ที่ต้องใช้ประสมกับพยัญชนะ โดยสระลอยพบสระอีเพียงตัวเดียวในจารึกขุนศรีไชยราชมงคล
เทพ ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 และไม่พบใช้อกี เลย ส่วนสระจมใช้วางไว้ในตาแหน่ งต่างๆ รอบ
พยัญชนะต้น แบ่งเป็ น 9 แบบ คือ หน้าพยัญชนะต้น บนพยัญชนะต้น หลังพยัญชนะต้น ใต้
พยัญชนะต้น หน้ าและหลังพยัญชนะต้น หน้ าและบนพยัญชนะต้น บนและหลังพยัญชนะต้น
ใต้และหลังพยัญชนะต้น และหน้า บน และหลังพยัญชนะต้น
ส่วนวรรณยุกต์ พบ 2 รูป คือ ไม้เอก และไม้โท การใช้วรรณยุกต์ในสมัยอยุธยายัง
ไม่สม่าเสมอ และบางครัง้ ไม่ตรงกับเสียงในปั จจุบนั ตาแหน่ งวรรณยุกต์ในสมัยอยุธยาอาจต่าง
ไปจากปั จจุบนั บ้าง เช่น หากประสมสระอา ออ และอัว และมีตวั สะกด มักเขียนรูปวรรณยุกต์บน
สระ และหากประสมสระบน มักเขียนรูปวรรณยุกต์เยือ้ งมาทางขวาเหนือรูปสระ
ส่วนตัวเลข ใช้บอกจานวนหรือลาดับแทนการเขียนเป็ นตัวหนังสือ ใช้ระบบฐานสิบ
อย่างในปั จจุบนั ใช้ไ ด้หลายแบบ ได้แก่ บอกจานวนและลาดับ บอกความยาว ความสูง และ
ความหนาโดยเขียนเรียงกันในแนวตัง้ และใช้ประกอบกับเครื่องหมายตีนครุ เพื่อบอกวันทาง
จันทรคติ หรือน้าหนักและค่าเงิน

229

ส่วนเครื่องหมายประกอบการเขียน พบใช้ทงั ้ หมด 15 ชนิด ซึง่ ส่วนใหญ่ยงั คงใช้
อยู่ในปั จจุบนั แต่ใช้ต่างกันในหน้าที่และตาแหน่ งไปบ้าง เช่น ไม้หนั อากาศ ทัณฑฆาต ไม้ไต่คู้
ไม้ยมก นิค หิต ไปยาลน้ อ ย ปี ก กา และที่เ ลิกใช้ไปแล้ว เช่น ฝนทอง ฟั นหนู ตีนครุ ร เรผะ
ขึน้ ต้นข้อความ คันข้
่ อความ จบข้อความ ละสุด
อักขรวิ ธีพิเศษ คือ วิธกี ารเขียนทีต่ ่างไปจากปรกติ อาจโดยรูป วิธกี ารประสมคา
หรือการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียน เพื่อให้การเขียนง่ายและสะดวกขึน้ พบตัวอย่างการใช้
เฉพาะกับอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา โดยเฉพาะลายมือหวัดหรือหวัดแกมบรรจงทีบ่ นั ทึกลง
บนกระดาษ ตัวอย่างเช่น การเขียนพยัญชนะเชื่อมต่อกัน การเขียนพยัญชนะเชื่อมกับสระ การ
เขียนวรรณยุกต์แบบพิเศษ การเขียนพยัญชนะเชื่อมกับไม้หนั อากาศ การใช้พยัญชนะตัวเดียว
ประสมสระสองรูป การใช้ตวั สะกดพยางค์หน้าเป็ นพยัญชนะต้นพยางค์หลัง การเขียน ว กับ อ
สลับกัน การเขียนคาว่า ที่ การเขียนรูปพยัญชนะหรือสระเคียง การแทรกคาหรือข้อความที่
เขียนตก และการขีดฆ่าคาหรือข้อความทีเ่ ขียนผิด
ในส่วนของการประกอบรูปคาสมัยอยุธยานัน้ พบว่า การประกอบรูปคาพยางค์เดียว
มีการประกอบรูปคาทัง้ สิน้ 4 แบบ ซึง่ แต่ละแบบต่างกันทีส่ ่วนประกอบทีป่ ระสมกันขึน้ เป็ น 1 คา
ได้แก่ แบบทีม่ ี 1 ส่วน 2 ส่วน 3 ส่วน และ 4 ส่วน ส่วนการประกอบรูปคาหลายพยางค์ทาได้โดย
การเขียนคาพยางค์เดียวตัง้ แต่ 2 คาขึน้ ไปเรียงต่อกัน
สาหรับการกาหนดอายุหลักฐานทีไ่ ม่ปรากฏศักราชนัน้ สามารถใช้อกั ขรวิธรี ่วมกับ
พัฒนาการรูปอักษร เพื่อให้มคี วามแม่นยามากขึน้ ในการกาหนดอายุ ซึ่งอักขรวิธที ่จี ะสามารถ
นามาใช้ได้ต้องเป็ นอักขรวิธที ่มี คี วามเปลี่ยนแปลงแตกต่างในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งพอสรุปจาก
ผลการวิจยั ได้ ดังนี้
1. การต่อสระบนกับพยัญชนะทีม่ หี างยาว ได้แก่ ป ฝ และ ฟ นัน้ ในช่วงทีย่ งั มีเส้น
หาง 2 เส้น คือในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 นัน้ จะใช้วธิ ตี ดั หางเส้นใดเส้นหนึ่งแล้วเขียนสระบนลง
ไปแทนที่ หรือตัดหางทัง้ 2 เส้นแล้วเติมสระบนทีป่ ลายเส้นหลัง ต่อมาเมื่อเหลือเส้นหางเพียง
เส้นเดียวตัง้ แต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 21-22 จึงเปลีย่ นวิธกี ารเขียนเป็ นเขียนสระก่อน แล้วจึงเขียน
หางอ้อมสระแล้วตวัดกลับไปทางขวา หรือลากหางต่อขึน้ ไป ตามแต่วธิ เี ขียนหางอักษร
2. การเขียนสระเอีย แบบมีตวั สะกด พบเขียน ย ระหว่างพยัญชนะต้นกับตัวสะกด
(- ย -) หรือบางครัง้ มีสระเอหน้าพยัญชนะต้นด้วย (เ - ย -) ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงต้น
พุทธศตวรรษที่ 22 เท่านัน้
3. การเขียนสระเออ แบบมีตวั สะกด ที่ใช้สระเอหน้าพยัญชนะต้น และ อ หลัง
พยัญชนะต้น หน้าตัวสะกด (เ - อ -) พบในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-21 และพบอีกครัง้ ช่วงปลาย
อยุธยา คือ ช่วงระยะทีห่ า้ ของอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา และระยะทีส่ องของอักษรไทยย่อ

230

4. การเขียนสระอัว เฉพาะในหลักฐานอักษรไทยย่อทีเ่ กี่ยวข้องกับเจ้าฟ้ าธรรมาธิเบศ
จะเขียนต่างไปจากปรกติ โดยประกอบด้วยสระอูใต้พยัญชนะต้น และ ว หลังพยัญชนะต้น (- ัว)
5. การเขียนสระเอาะ เฉพาะในหลักฐานอักษรไทยย่อทีเ่ กี่ยวข้องกับเจ้าฟ้ าธรรมาธิเบศ
จะเขียนต่างไปจากปรกติ โดยประกอบด้วย อ และสระอะ หลังพยัญชนะต้น (-อะ)
4. ตาแหน่ งวรรณยุกต์ในหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเจ้าฟ้ าธรรมาธิเบศ จะตรงกับ
ตาแหน่งในปั จจุบนั
5. ตาแหน่ งของไม้หนั อากาศ ตัง้ แต่ระยะแรกจะอยู่บนตัวสะกด จนกระทังครึ
่ ง่ หลัง
ของพุทธศตวรรษที่ 22 ในหนังสือออกพระจอมเมือง พ.ศ. 2164 ทัง้ 2 ฉบับ ซึง่ ใช้ลายมือหวัด
จึงเริม่ พบเขียนไม้หนั อากาศเลื่อนมาอยูบ่ นพยัญชนะต้น
6. เครือ่ งหมายทัณฑฆาต และไม้ไต่คู้ พบใช้ในช่วงปลายสมัยอยุธยา คือ ช่วงระยะ
ทีห่ า้ ของอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา และระยะทีส่ องของอักษรไทยย่อ โดยอักษรไทยอยุธยา
แบบธรรมดาพบครัง้ แรกในคาฉันท์สรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง
พ.ศ. 2290 ส่วนอักษรไทยย่อพบครัง้ แรกในนันโทปนันทสูตร พ.ศ. 2279
7. เครื่องหมายฟั นหนู พบใช้ประกอบการเขียนครัง้ แรกในจารึกระฆัง วัดเชิงท่า
จังหวัดลพบุร ี พ.ศ. 2190
8. เครื่องหมายนิคหิต ตัง้ แต่ระยะแรกจะใช้เขียนแทนสระโอะและเสียงตัวสะกด
ในแม่กม โดยไม่ต้องเขียน ม จนกระทังครึ
่ ง่ หลังของพุทธศตวรรษที่ 22 ในหนังสือออกพระ
จอมเมือง พ.ศ. 2164 ทัง้ 2 ฉบับ ซึง่ ใช้ลายมือหวัด จึงพบเขียน ม ตามหลัง และเริม่ พบใช้กบั คา
ที่ประสมด้วยสระอื่นนอกจากสระโอะบ้าง จากนัน้ ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 จึงเริม่ พบใช้
นิคหิตประกอบสระอื่น โดยเฉพาะสระอุ และใช้สามารถใช้ร่วมกับมาตราตัวสะกดอื่นได้ดว้ ย พบ
ครัง้ แรกในจดหมายฉบับที่ 3 และ 4 พ.ศ. 2237
9. อักขรวิธพี เิ ศษ พร เชื่อมต่อกัน พบครัง้ แรกในหนังสือออกพระจอมเมือง 2 พ.ศ.
2164
10. อักขรวิธพี เิ ศษ ศก เชื่อมต่อกัน พบครัง้ แรกในจดหมายฉบับที่ 2 พ.ศ. 2231
11. อักขรวิธพี ิเศษ หญ เชื่อมต่ อกัน พบครัง้ แรกในเรื่องพระพุทธเยสู ราวต้น
พุทธศตวรรษที่ 23
12 การเขียน ว กับ อ สลับกัน เริม่ พบในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 23 ราว พ.ศ.
2270 เป็ นต้นไป
13. การเขียนคาว่า ที่ พบรูปทีเ่ ขียนต่างไปจากปรกติตงั ้ แต่ราวต้นพุทธศตวรรษที่
23 โดยเขียนมี อ เคียง เป็ น “ทีอ” “ทือ” หรือบางครัง้ เป็ น “ทื” แยกออกจากคาว่า ที ซึง่ เขียนเป็ น
ที ตามปรกติ แต่ไม่ได้พบสม่าเสมอในหลักฐานทุกชิน้

บทที่ 4
การกาหนดอายุจารึกและเอกสารที่สนั นิ ษฐานว่ามีอายุในสมัยอยุธยา
มีจารึกและเอกสารสมัยอยุธยาจานวนหนึ่งที่ไม่ปรากฏศักราช หรือปรากฏศักราช
แต่รปู อักษรไม่สอดคล้องกับอายุนัน้ ซึ่งทาให้ไม่สามารถนามาใช้ประโยชน์ทางอักขรวิทยาและ
ด้านอื่นๆ เช่น ภาษาไทย วรรณกรรม และประวัตศิ าสตร์ได้อย่างถูกต้องนัก เพราะไม่ทราบอายุ
ทีแ่ ท้จริง ซึง่ จารึกและเอกสารลักษณะดังกล่าวนามาใช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ทงั ้ สิน้ 17 รายการ แบ่ง
ตามช่วงเวลาทีส่ นั นิษฐานอายุได้เป็ น 3 ช่วง ดังนี้
ข้อมูลทีก่ าหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 (อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา
ระยะทีห่ นึ่ง) มีจารึก 3 หลัก ได้แก่
1. จารึกวัดส่องคบ 2 (ชน. 8) ซึง่ มีการกาหนดอายุไว้ในหนังสือจารึกในประเทศไทย
เล่ม 5 ว่าในช่วงพุทธศตวรรษที่ 201
2. จารึกประดิษฐานพระธาตุ (กท. 59) ซึง่ มีการกาหนดอายุไว้ในหนังสือจารึก ใน
ประเทศไทย เล่ม 5 ว่าอยูใ่ นช่วงพุทธศตวรรษที่ 202
3. จารึกมหาเถรศรีเทพ (กท. 58) ซึง่ ในหนังสือจารึกในประเทศไทย เล่ม 5 กาหนด
อายุไว้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 213
ข้อมูลทีก่ าหนดอายุอยูใ่ นช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 ถึงราว พ.ศ. 2270-2280
(อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาระยะทีส่ แ่ี ละอักษรไทยย่อระยะทีห่ นึ่ง) มี 5 รายการ ได้แก่
1. รวมพระสูตร
2. พระพุทธเยสู
3. ปูมราชธรรม มีการกาหนดอายุไว้เป็ นช่วงอยุธยาตอนปลาย สมัยสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช4
1

จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 อักษรขอม อักษรธรรม และอักษรไทย พุทธศตวรรษที่
19 – 24 (กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 189.
2
จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 อักษรขอม อักษรธรรม และอักษรไทย พุทธศตวรรษที่
19 – 24, 143.
3
จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 อักษรขอม อักษรธรรม และอักษรไทย พุทธศตวรรษที่
19 – 24, 149.
4
ปูมราชธรรม : เอกสารสมัยอยุธยา จากหอสมุดแห่งชาติ กรุงปารีส (กรุงเทพฯ : กอง
วรรณกรรมและประวัตศิ าสตร์ กรมศิลปากร, 2545), 3-5.
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4. ไตรภูมพิ ระมาลัย มีการกาหนดอายุไว้เป็ นช่วงอยุธยาตอนปลาย โดยอาจเป็ น
ลายมือผูเ้ ขียนคนเดียวกับปูมราชธรรม5 ซึง่ หมายความว่าอยูใ่ นสมัยสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช เช่นกัน
5. สมุดภาพไตรภูมสิ มัยอยุธยา เลขที่ 5 ชื่อ แผนทีไ่ ตรภูมโิ ลกสัณฐาน
ข้อมูลทีก่ าหนดอายุอยูใ่ นช่วงราว พ.ศ. 2270-2280 ถึงสิน้ สมัยอยุธยา (อักษรไทย
อยุธยาแบบธรรมดาระยะทีห่ า้ และอักษรไทยย่อระยะทีส่ อง) มีเอกสาร 9 รายการ ได้แก่
1. สมุดภาพไตรภูมสิ มัยอยุธยา เลขที่ 6 ชื่อ ไตรภูมโิ ลกสัณฐาน
2. แผนทีไ่ ตรภูมโิ ลกวินิจฉัย เลขที่ 91
3. สมุดภาพไตรภูมเิ ลขที่ 8
4. จารึกทีเ่ จดียพ์ ระธาตุเมาะเตา เมืองหงสาวดี (หลักที่ 309) มีการกาหนดอายุไว้
เป็ นหลัง พ.ศ. 2223 เนื่องจากพบใช้เครือ่ งหมายฟั นหนู 6
5. จารึกภาควิชาโบราณคดี 1
6. จารึกภาควิชาโบราณคดี 2
7. จารึกภาควิชาภาษาตะวันออก
8. สุปรีตธิ รรมราชชาดกคาหลวง มีการสันนิษฐานอายุจากรูปอักษรและอักขรวิธไี ว้
ในสมัยอยุธยาตอนปลาย ระหว่าง พ.ศ. 2275-23107
9. พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ ์ ซึง่ มีศกั ราชระบุไว้ใน
ตอนต้นว่า รวบรวมขึน้ เมือ่ จ.ศ. 1042 ตรงกับ พ.ศ. 22238 แต่รปู อักษรไม่สอดคล้องกับอายุท่ี
ปรากฏในเอกสาร เพราะรูปอักษรทีใ่ ช้สนั นิษฐานว่าเป็ นอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาระยะทีห่ า้
แล้ว
ทัง้ นี้ หากนาข้อมูลทางอักขรวิทยาในข้อมูลเหล่านี้มาเทียบกับผลการวิจยั เกีย่ วกับ
พัฒนารูปอักษรในบทที่ 2 และอักขรวิธอี กั ษรไทยสมัยอยุธยาในบทที่ 3 ก็จะสามารถสันนิษฐาน
อายุโดยประมาณตามระยะทีแ่ บ่งไว้ในบทที่ 2 ได้ ดังรายละเอียดในบทนี้

5

ไตรภูมิ เอกสารจากหอสมุดแห่งชาติ กรุงปารีส (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2554), 9.
ประชุมศิ ลาจารึก ภาคที่ 7 (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการชาระประวัตศิ าสตร์ไทยฯ สานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2534), 142.
7
สุปรีติธรรมราชชาดกคาหลวง (กรุงเทพฯ: สานักหอสมุดแห่งชาติ, 2558), 60.
8
พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐ, พิมพ์ครัง้ ที่ 20 (นนทบุร:ี มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2549), 3.
6
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ข้อมูลที่กาหนดอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20
(อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาระยะที่หนึ่ ง)
ข้อมูลทีส่ ามารถสันนิษฐานอายุไว้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 มีทงั ้ หมด 3 รายการ
คือ จารึกวัดส่องคบ 2 (ชน. 8) จารึกประดิษฐานพระธาตุ (กท. 59) และจารึกมหาเถรศรีเทพ
(กท. 58) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. จารึกวัดส่องคบ 2 (ชน. 8) ในหนังสือจารึกในประเทศไทย เล่ม 5 กาหนดอายุ
ไว้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 209 ซึ่งผลการศึกษาครัง้ นี้สอดคล้องและสนับสนุ นข้อมูลดังกล่าว
เนื่องจากรูปอักษรมีความใกล้เคียงกับรูปอักษรในหลักฐานช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 ดังตัวอย่างรูป
จารึกในภาพที่ 7 ด้านล่างนี้

ภาพที่ 7 จารึกวัดส่องคบ 2 (ชน. 8) ด้านที่ 1
ทีม่ า: จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 อักษรขอม อักษรธรรม และอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ 19 – 24
(กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 191.
และการเปรียบเทียบตัวอย่างรูปอักษรกับหลักฐานช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 ดังนี้
อักษร

ชน. 8

อย. 77 / 1918

ชน. 4 / 1976

ก
ง
9

19 – 24, 189.

จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 อักษรขอม อักษรธรรม และอักษรไทย พุทธศตวรรษที่
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อักษร

ชน. 8

อย. 77 / 1918

ชน. 4 / 1976

จ
ถ
ป
ม
อะ
ทัง้ นี้ สามารถอธิบายโดยเทียบเคียงกับพัฒนาการรูปอักษรทีเ่ ป็ นลักษณะเฉพาะ
ของอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาระยะแรกหรือพุทธศตวรรษที่ 20 ได้ดงั นี้
พยัญชนะ ก ลากเส้นหน้าต่อจากเส้นกลางในระดับค่อนข้างต่ า
พยัญชนะ ง เขียนเส้นล่างลากเฉียงลงไปทางซ้ายเลยเส้นบรรทัด พบในระยะที่
หนึ่งเท่านัน้
พยัญชนะ จ มีเส้นล่างเชื่อมเส้นหน้ากับเส้นหลัง พบในระยะทีห่ นึ่งเท่านัน้
พยัญชนะ ถ เขียนไม่มหี ยักหน้า พบในระยะทีห่ นึ่งเท่านัน้
พยัญชนะ ป มีเส้นหาง 2 เส้น พบในระยะทีห่ นึ่งเท่านัน้
พยัญชนะ ม ไม่มขี มวดหน้า พบในระยะทีห่ นึ่งเท่านัน้
สระอะ เขียนเชื่อมกันเป็ นเส้นแนวตัง้ เส้นเดียว พบในระยะทีห่ นึ่งเท่านัน้
ส่วนอักขรวิธไี ม่พบรูปแบบที่สามารถกาหนดอายุในช่วงระยะที่หนึ่งได้ มีเพียง
ตาแหน่ งของไม้หนั อากาศที่อยู่บนตัวสะกด ซึ่งเป็ นลักษณะที่เกิดขึน้ ตัง้ แต่ช่วงพุทธศตวรรษที่
20 ใช้ไปจนถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 22 คือยังใช้อกั ขรวิธแี บบเก่า ดังตัวอย่างต่อไปนี้
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ชกั

ชัก

อนั

อัน
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จากข้อมูลทีก่ ล่าวมานี้ จึงสันนิษฐานได้ว่า จารึกวัดส่องคบ 2 (ชน. 8) สร้างขึน้
ในช่วงระยะที่หนึ่งของอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา หรือพุทธศตวรรษที่ 20 สอดคล้องกับที่
เคยมีการกาหนดอายุไว้แล้ว
2. จารึกประดิ ษฐานพระธาตุ (กท. 59) ในหนังสือจารึกในประเทศไทย เล่ม 5
กาหนดอายุไว้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 2010 ซึง่ ผลการศึกษาครัง้ นี้สอดคล้องและสนับสนุ นข้อมูล
ดังกล่าว เนื่องจากสัณฐานอักษรยังค่อนข้างกว้างอย่างรูปอักษรในหลักฐานช่วงพุทธศตวรรษที่
20 ดังรูปจารึกในภาพที่ 8

ภาพที่ 8 จารึกประดิษฐานพระธาตุ (กท. 59)
ทีม่ า: จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 อักษรขอม อักษรธรรม และอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ 19 – 24
(กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 144.
และการเปรียบเทียบตัวอย่างรูปอักษรกับหลักฐานช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 ดังนี้
อักษร

กท. 59

อย. 2 / 1917

ชน. 6 / 1956

ก
ข
ค
จ
10

19 – 24, 143.

จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 อักษรขอม อักษรธรรม และอักษรไทย พุทธศตวรรษที่
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อักษร

กท. 59

อย. 2 / 1917

ชน. 6 / 1956

ป
ผ
ม
ว
อะ
ทัง้ นี้ สามารถอธิบายโดยเทียบเคียงกับพัฒนาการรูปอักษรทีเ่ ป็ นลักษณะเฉพาะ
ของอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาระยะแรกหรือพุทธศตวรรษที่ 20 ได้ดงั นี้
พยัญชนะ ก ลากเส้นหน้าต่อจากเส้นกลางในระดับค่อนข้างต่ า
พยัญชนะ ข เขียนรูปที่เส้นต่างๆ อยู่ในตาแหน่ งเหมือนรูปอักษรในระยะที่หนึ่ง
เช่น ยังเขียนเส้นหน้าเป็ นเส้นทแยงโค้งจากซ้ายลงมาขวา และเส้นล่างยังเป็ นเส้นหน้า
พยัญชนะ ค เขียนมีเส้นล่าง พบในระยะทีห่ นึ่งเท่านัน้
พยัญชนะ จ มีเส้นล่างเชื่อมเส้นหน้ากับเส้นหลัง พบในระยะทีห่ นึ่งเท่านัน้
พยัญชนะ ป มีเส้นหาง 2 เส้น พบในระยะทีห่ นึ่งเท่านัน้
พยัญชนะ ผ เขียนเส้นหน้ามีหยักกลาง พบในระยะทีห่ นึ่งเท่านัน้
พยัญชนะ ม ไม่มขี มวดหน้า พบในระยะทีห่ นึ่งเท่านัน้
พยัญชนะ ว เขียนมีเส้นบน พบในระยะทีห่ นึ่งเท่านัน้
สระอะ เขียนเชื่อมกันเป็ นเส้นแนวตัง้ เส้นเดียว พบในระยะทีห่ นึ่งเท่านัน้
ส่วนอักขรวิธไี ม่พบรูปแบบที่สามารถกาหนดอายุในช่วงระยะที่หนึ่งได้ มีเพียง
ตาแหน่ งของไม้หนั อากาศที่อยู่บนตัวสะกด ซึ่งเป็ นลักษณะที่เกิดขึน้ ตัง้ แต่ช่วงพุทธศตวรรษที่
20 ใช้ไปจนถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 22 คือยังใช้อกั ขรวิธแี บบเก่า ดังตัวอย่างต่อไปนี้
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ทงัหลาย

ทัง้ หลาย

รงัสยิ

รังสี
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จึงสันนิษฐานได้ว่า จารึก ประดิษฐานพระธาตุ (กท. 59) สร้างขึน้ ในช่วงระยะที่
หนึ่ ง ของอัก ษรไทยอยุธ ยาแบบธรรมดา หรือ พุท ธศตวรรษที่ 20 สอดคล้อ งกับ ที่เ คยมีก าร
กาหนดอายุไว้แล้ว
3. จารึกมหาเถรศรีเทพ (กท. 58) ในหนังสือจารึกในประเทศไทย เล่ม 5 กาหนด
อายุไว้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 2111 แต่การศึกษาครัง้ นี้ได้ผลต่างออกไป โดยพบว่าจารึกหลักนี้
ควรสร้างขึน้ ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 เนื่องจากรูปอักษรส่วนใหญ่ใกล้เคียงกับทีป่ รากฏในจารึก
สมัยพุทธศตวรรษที่ 20 ดังรูปจารึกในภาพที่ 9

ภาพที่ 9 จารึกมหาเถรศรีเทพ (กท. 58) ด้านที่ 1
ทีม่ า: จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 อักษรขอม อักษรธรรม และอักษรไทย พุทธศตวรรษที่ 19 – 24
(กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 150.
และการเปรียบเทียบตัวอย่างรูปอักษรกับหลักฐานช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 ดังนี้
อักษร

กท. 58

อย. 77 / 1918

ชน. 6 / 1956

ก
ง
จ
ถ
11

19 – 24, 149.

จารึกในประเทศไทย เล่ม 5 อักษรขอม อักษรธรรม และอักษรไทย พุทธศตวรรษที่
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อักษร

กท. 58

อย. 77 / 1918

ชน. 6 / 1956

ป
ม
อะ
ทัง้ นี้ สามารถอธิบายโดยเทียบเคียงกับพัฒนาการรูปอักษรทีเ่ ป็ นลักษณะเฉพาะ
ของอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาระยะแรกหรือพุทธศตวรรษที่ 20 ได้ดงั นี้
พยัญชนะ ง เขียนเส้นล่างลากเฉียงลงไปทางซ้ายเลยเส้นบรรทัด
พยัญชนะ จ มีเส้นล่างเชื่อมเส้นหน้ากับเส้นหลัง พบในระยะทีห่ นึ่งเท่านัน้
พยัญชนะ ถ เขียนไม่มหี ยักหน้า พบในระยะทีห่ นึ่งเท่านัน้
พยัญชนะ ป ยังพบรูปทีม่ เี ส้นหาง 2 เส้น ซึง่ พบในระยะทีห่ นึ่งเท่านัน้
พยัญชนะ ม เขียนไม่มขี มวดหน้า ซึง่ พบในระยะทีห่ นึ่งเท่านัน้
สระอะ เขียนเชื่อมกันเป็ นเส้นแนวตัง้ เส้นเดียว ซึง่ พบในระยะทีห่ นึ่งเท่านัน้
ส่วนอักขรวิธไี ม่พบรูปแบบที่สามารถกาหนดอายุในช่วงระยะที่หนึ่งได้ มีเพียง
ตาแหน่ งของไม้หนั อากาศที่อยู่บนตัวสะกด ซึ่งเป็ นลักษณะที่เกิดขึน้ ตัง้ แต่ช่วงพุทธศตวรรษที่
20 ใช้ไปจนถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 22 คือยังใช้อกั ขรวิธแี บบเก่า ดังตัวอย่างต่อไปนี้
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

จกั

จัก

สดั

สัตว์

จากข้อมูลทีก่ ล่าวมานี้ จึงพอสันนิษฐานอายุของจารึก มหาเถรศรีเทพ (กท. 58) ได้
ว่าอยู่ในช่วงระยะที่หนึ่งของอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา หรือพุทธศตวรรษที่ 20 เก่ากว่าที่
เคยมีการกาหนดอายุไว้ ทัง้ นี้ หากมหาเถรศรีเทพในจารึกหลักนี้เป็ นบุคคลเดียวกับเจ้าเถร
ศรีเทพคิรมิ านนท์ในจารึก ชน. 5 และ ชน. 6 ก็อาจเป็ นจารึกทีส่ ร้างขึน้ ในคราวเดียวกันกับจารึก
ทัง้ 2 หลักนี้ใน พ.ศ. 1956
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ข้อมูลที่กาหนดอายุอยู่ในช่วง พ.ศ.2201 ถึงราว พ.ศ. 2270 – 2280
(อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาระยะที่ สี่และอักษรไทยย่อระยะที่หนึ่ ง)
ข้อมูลทีส่ ามารถสันนิษฐานอายุไว้ในช่วงนี้มที งั ้ สิน้ 5 รายการ ซึง่ เป็ นเอกสารต้นฉบับ
ตัวเขียนทัง้ หมด คือ รวมพระสูตร ปูมราชธรรม พระพุทธเยสู ปูมราชธรรม ไตรภูมพิ ระมาลัย
และสมุดภาพไตรภูมสิ มัยอยุธยา เลขที่ 5 ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. รวมพระสูตร รูปอักษรในข้อมูลชิ้นนี้สนั นิษฐานว่าเป็ นอักษรไทยอยุธยาแบบ
ธรรมดาช่วงระยะที่ส่ี ทัง้ นี้ จากรูปอักษรและอักขรวิธสี ามารถสันนิษฐานได้ว่าเอกสารนี้น่าจะ
บันทึกขึน้ ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 โดยรูปอักษรใกล้เคียงกับหลักฐานในช่วงนี้ ดังตัวอย่าง
รูปเอกสารในภาพที่ 10

ภาพที่ 10 ตัวอย่างเอกสารเรือ่ งรวมพระสูตร
ทีม่ า: สาเนาต้นฉบับตัวเขียนจากหอจดหมายเหตุ ประเทศฝรังเศส
่ ของ Instructor Bernard Wirth
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และการเปรียบเทียบตัวอย่างรูปอักษรกับหลักฐานช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 ดังนี้
อักษร

รวมพระสูตร

บันทึก / 2228

ก
ฉ
ญ
ณ
ธ
ป
พ
ฟ
ทัง้ นี้ สามารถอธิบายโดยเทียบเคียงกับพัฒนาการรูปอักษรได้ดงั นี้
พยัญ ชนะ ฉ เขียนเส้นหางลากยาวขึ้น ไปมาก ซึ่งเส้นหางนี้ เ ริม่ หายไปพบใน
วรรณกรรมเรือ่ งต้นทางฝรังเศส
่ พ.ศ. 2228 และหลังจากนัน้ พบรูปทีเ่ ขียนหางยาวเช่นนี้น้อย
พยัญชนะ ญ และ ณ ยังเขียนไม่มหี ยักทีเ่ ส้นหน้า ซึ่งรูปที่มหี ยักหน้าพบครัง้ แรก
ในจารึกพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 8 พ.ศ. 2230
พยัญชนะ ธ ทีเ่ ขียนมีขมวดหน้าพบในระยะทีส่ เ่ี ท่านัน้
พยัญชนะ ป และ ฟ ยังพบรูปทีเ่ ขียนหักมุมทีห่ างไม่สูงมากนัก และยังปรากฏรูป
ป ทีเ่ ขียนเส้นหางแยกด้วย
พยัญชนะ พ ทีม่ เี ส้นล่างเส้นทีห่ นึ่งเส้นเดียวพบในระยะทีส่ เ่ี ท่านัน้
ส่วนอักขรวิธที ช่ี ่วยในการกาหนดอายุหลักฐานนี้ได้ มีดงั นี้
ตาแหน่งไม้หนั อากาศพบทัง้ ทีอ่ ยูบ่ นพยัญชนะต้นและตัวสะกด โดยหลักฐานทีพ่ บ
ไม้หนั อากาศอยู่บนพยัญชนะต้นครัง้ แรก คือ หนังสือออกพระจอมเมือง พ.ศ. 2164 ทัง้ 2 ฉบับ
ตัวอย่างการใช้ไม้หนั อากาศในเรือ่ งรวมพระสูตร มีดงั นี้
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คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ตัถาค้ต

ตถาคต

จักฃุะ

จักขุ

พบการใช้เครือ่ งหมายฟั นหนูประกอบการเขียน โดยเครือ่ งหมายฟั นหนู พบใช้
ครัง้ แรกในจารึกระฆัง วัดเชิงท่า พ.ศ. 2190 ตัวอย่างการใช้ฟันหนูในเรือ่ งรวมพระสูตร มีดงั นี้
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ระฤ̎ก

ระลึก

ฃ̎อ

ขอ

พบการใช้อกั ขรวิธพี เิ ศษเขียน พร เชื่อมกัน ซึ่งอักขรวิธพี เิ ศษนี้พบครัง้ แรกใน
หนังสือออกพระจอมเมือง 2 พ.ศ. 2164 ตัวอย่างการเขียนในเรือ่ งรวมพระสูตร มีดงั นี้
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

พรม่โลกย่

พรหมโลก

จากข้อมูล ที่กล่ าวมานี้จะเห็นได้ว่า รูปอักษรอยู่ใ นช่วงระยะที่ส่ขี องอักษรไทย
อยุธยาแบบธรรมดา โดยจากลักษณะรูปอักษร ฉ ทีล่ ากเส้นหางยาว และรูป ญ และ ณ ทีย่ งั ไม่ม ี
หยัก หน้ า ทาให้ส ามารถก าหนดอายุไ ด้แคบลง คือ ในช่ ว งพุ ท ธศตวรรษที่ 23 ตอนต้น
ส่วนข้อมูลด้านอักขรวิธนี นั ้ ก็สอดคล้องกัน โดยจากการพบใช้เครื่องหมายฟั นหนู ทาให้เอกสารนี้
ควรบันทึกในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 22 เป็ นต้นไป ดังนัน้ จึงอาจสรุปได้ว่า เอกสารเรื่องรวม
พระสูตรบันทึกขึน้ ประมาณช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23
2. พระพุทธเยสู รูปอักษรในเอกสารนี้สนั นิษฐานว่าเป็ นอักษรไทยอยุธยาแบบ
ธรรมดาในระยะทีส่ ่ี ลายมือบรรจงแกมหวัด เพราะรูปอักษรส่วนใหญ่สอดคล้องกับรูปอักษรใน
หลักฐานช่วงระยะเดียวกัน ดังตัวอย่างรูปเอกสารในภาพที่ 11
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ภาพที่ 11 ตัวอย่างเอกสารเรือ่ งพระพุทธเยสู
ทีม่ า: สาเนาต้นฉบับตัวเขียนของ รศ.กรรณิการ์ วิมลเกษม
และการเปรียบเทียบตัวอย่างรูปอักษรกับหลักฐานช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 ดังนี้
อักษร

รวมพระสูตร

บันทึก / 2228

ก
ฉ
ญ
ฎ
ณ
ธ

-

จดหมาย 4 / 2237
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อักษร

รวมพระสูตร

บันทึก / 2228

จดหมาย 4 / 2237

ป
พ
ฟ
ทัง้ นี้ สามารถอธิบายรูปอักษรทีช่ ่วยกาหนดอายุได้ดงั นี้
พยัญ ชนะ ฉ เขียนเส้นหางลากยาวขึ้น ไปมาก ซึ่งเส้นหางนี้ เ ริม่ หายไปพบใน
วรรณกรรมเรือ่ งต้นทางฝรังเศส
่ พ.ศ. 2228 และหลังจากนัน้ พบรูปทีเ่ ขียนหางยาวเช่นนี้น้อย
พยัญชนะ ญ และ ณ ยังเขียนไม่มหี ยักทีเ่ ส้นหน้า ซึ่งรูปที่มหี ยักหน้าพบครัง้ แรก
ในจารึกพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 8 พ.ศ. 2230 ทัง้ นี้ พบรูป ญ ทีเ่ ขียนหวัดโดยไม่ม ี
เส้นบนและเส้นล่างคล้ายในจดหมายฉบับที่ 2 พ.ศ. 2231 และจดหมายฉบับที่ 4 พ.ศ. 2237
ด้วย
พยัญ ชนะ ฎ เขีย นมีเ ส้น บนจนส่ ว นบนเป็ น รูป เหมือ น ภ รูป นี้ พ บครัง้ แรกใน
จดหมายฉบับที่ 4 พ.ศ. 2237
พยัญชนะ ธ ทีเ่ ขียนมีขมวดหน้าพบในระยะทีส่ เ่ี ท่านัน้
พยัญชนะ ป และ ฟ ยังพบรูปทีเ่ ขียนหักมุมทีห่ างไม่สงู มากนัก
พยัญชนะ พ เขียนไม่มเี ส้นบนและเส้นล่าง ซึ่งรูปนี้พบครัง้ แรกในจารึกปลียอด
พระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 2 พ.ศ. 2159
ส่วนอักขรวิธที ช่ี ่วยในการกาหนดอายุหลักฐานนี้ได้ มีดงั นี้
ต าแหน่ ง ไม้หนั อากาศส่ ว นใหญ่ อ ยู่บนพยัญ ชนะต้น โดยหลัก ฐานที่พบไม้ห ัน
อากาศอยู่บนพยัญชนะต้นครัง้ แรก คือ หนังสือออกพระจอมเมือง พ.ศ. 2164 ทัง้ 2 ฉบับ
ตัวอย่างการใช้ไม้หนั อากาศในเรือ่ งพระพุทธเยสู มีดงั นี้
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

สักสิทธิ

ศักดิ ์สิทธิ ์

บังเกืด

บังเกิด
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พบการใช้เครื่องหมายฟั นหนู ประกอบการเขียน โดยเครื่องหมายฟั นหนู พบใช้
ครัง้ แรกในจารึกระฆัง วัดเชิงท่า พ.ศ. 2190 ตัวอย่างการใช้เครื่องหมายฟั นหนูในเรื่องพระพุทธ
เยสู มีดงั นี้
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

เสม̎อ

ระลึก

เหร̎อเดจ

(กษัตริย)์ เฮโรด

พบการใช้เ ครื่อ งหมายนิ ค หิต ประกอบสระอื่น ที่ไ ม่ใ ช่ ส ระโอะ และใช้ร่ว มกับ
ตัวสะกดทีไ่ ม่ใช้แม่กมด้วย ซึง่ การใช้ลกั ษณะนี้ครัง้ แรกในจดหมายฉบับที่ 3 และ 4 พ.ศ. 2237
ตัวอย่างการใช้เครือ่ งหมายนิคหิตในเรือ่ งพระพุทธเยสู มีดงั นี้
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ชุมภา

ชุมพา

ตกตอง

ตกต้อง

สมภาร

สมภาร

พบการใช้อกั ขรวิธพี เิ ศษเขียน พร เชื่อมกัน ซึ่งอักขรวิธพี เิ ศษนี้พบครัง้ แรกใน
หนังสือออกพระจอมเมือง 2 พ.ศ. 2164 ตัวอย่างการเขียนในเรือ่ งพระพุทธเยสู มีดงั นี้
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

พระธีนงั

พระทีน่ งั ่

พรม

พรหม
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พบการใช้อกั ขรวิธพี เิ ศษ หญ เชื่อมต่อกันในลักษณะทีย่ งั เห็นได้ว่าเป็ น ห และ ญ
เขียนต่อกัน ซึ่งสันนิษฐานว่าเกิดขึน้ ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 ตัวอย่างในเรื่องพระพุทธ
เยสู มีดงั นี้
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

เหญิยบ

เหยียบ

ไหญ

ใหญ่

หญาก

อยาก

จากข้อมูล ที่กล่ าวมานี้จะเห็นได้ว่า รูปอักษรอยู่ใ นช่วงระยะที่ส่ขี องอักษรไทย
อยุธยาแบบธรรมดา โดยจากลักษณะรูปอักษร ฉ ทีล่ ากเส้นหางยาว และรูป ญ และ ณ ทีย่ งั ไม่ม ี
หยัก หน้ า ทาให้ส ามารถก าหนดอายุไ ด้แคบลง คือ ในช่ ว งพุ ท ธศตวรรษที่ 23 ตอนต้น
ส่วนข้อมูลด้านอักขรวิธนี นั ้ ก็สอดคล้องกัน โดยจากลักษณะการใช้เครือ่ งหมายนิคหิต รวมทัง้ การ
ใช้รูปพิเศษ หญ สามารถกาหนดอายุเอกสารนี้อยู่ในราวต้นพุทธศตวรรษที่ 23 เช่นกัน ดังนัน้
จึงอาจสรุปได้ว่า เอกสารเรือ่ งพระพุทธเยสูน้บี นั ทึกขึน้ ประมาณช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23
3. ปูมราชธรรม มีการกาหนดอายุโดยอาศัยรูปอักษรประกอบกับเหตุการณ์ทาง
ประวัตศิ าสตร์ ว่าควรอยู่ในช่วงอยุธยาตอนปลาย สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 12 ส่วนการ
วิจยั ครัง้ นี้ไ ด้ผ ลที่ใ กล้เ คียงกัน คือ สันนิษ ฐานว่ารูปอักษรที่ใ ช้เป็ นอักษรไทยในช่วงต้นพุทธ
ศตวรรษที่ 23 แต่ไม่สามารถระบุแน่ชดั ได้ว่าเป็ นรัชกาลใด
ในเอกสารนี้พบใช้รปู อักษร 2 ชนิด คือ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา และอักษร
ไทยย่อ โดยอักษรไทยย่อมักใช้ในการเขียนชื่อเรื่อง และข้อความช่วงต้น ดังตัวอย่างในภาพที่
12

12

ปูมราชธรรม : เอกสารสมัยอยุธยา จากหอสมุดแห่งชาติ กรุงปารีส, 3-5.
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ภาพที่ 12 ตัวอย่างเอกสารเรือ่ งปูมราชธรรม
ทีม่ า: ปูมราชธรรม : เอกสารสมัยอยุธยา จากหอสมุดแห่ งชาติ กรุงปารีส (กรุงเทพฯ: กอง
วรรณกรรมและประวัตศิ าสตร์ กรมศิลปากร, 2545), 146.
สาหรับอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดานัน้ เป็ นลายมือหวัด สันนิษฐานว่าอยูใ่ นช่วง
ระยะทีส่ ่ี เพราะมีรปู คล้ายกับรูปอักษรในหลักฐานลายมือหวัดช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 เช่น
จดหมายฉบับที่ 4 พ.ศ. 2237 มาก ดังตัวอย่างรูปอักษรต่อไปนี้
อักษร
ก
ฉ
ช
ญ

ปูมราชธรรม

จดหมาย 4 / 2237
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อักษร

ปูมราชธรรม

จดหมาย 4 / 2237

ฎ
ธ
ป
พ
ฤๅ
ฦๅ
ทัง้ นี้ สามารถอธิบายรูปอักษรทีช่ ่วยในการกาหนดอายุได้ดงั นี้
พยัญ ชนะ ฉ เขียนเส้นหางลากยาวขึ้น ไปมาก ซึ่งเส้นหางนี้ เ ริม่ หายไปพบใน
วรรณกรรมเรือ่ งต้นทางฝรังเศส
่ พ.ศ. 2228 และหลังจากนัน้ พบรูปทีเ่ ขียนหางยาวเช่นนี้น้อย
พยัญชนะ ญ ทีเ่ ขียนหวัดโดยไม่มเี ส้นบนและเส้นล่างคล้ายในจดหมายฉบับที่ 2
พ.ศ. 2231 และจดหมายฉบับที่ 4 พ.ศ. 2237 ด้วย
พยัญชนะ ฎ พบทัง้ รูปที่เขียนมีเส้นบนจนส่วนบนเป็ นรูปเหมือน ภ ซึ่งพบครัง้
แรกในจดหมายฉบับที่ 4 พ.ศ. 2237 และแบบเก่าทีย่ งั ไม่มเี ส้นบนด้วย
พยัญชนะ ธ ทีเ่ ขียนมีขมวดหน้าพบในระยะทีส่ เ่ี ท่านัน้
พยัญ ชนะ ป พบทัง้ รูป ที่เ ขีย นหัก มุม ที่ห าง และรูป ที่ไ ม่ห ัก มุม เหมือ นกับ ใน
จดหมายฉบับที่ 3 และ 4 พ.ศ. 2237
พยัญ ชนะ พ พบทัง้ ที่เ ขีย นไม่ ม ีเ ส้น บนและเส้น ล่ า ง ซึ่ง พบครัง้ แรกในจารึก
ปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 2 พ.ศ. 2159 และรูปทีม่ เี ส้นล่างเส้นทีห่ นึ่งสัน้ ๆ ซึง่
พบเฉพาะในระยะทีส่ เ่ี ท่านัน้
รูปสระฤๅ และ ฦๅ เขียนเส้นหางเส้นแรกเชื่อมกับเส้นหลัง และเส้นหางอีกเส้น
เขียนต่อจากเส้นหลัง พบครัง้ แรกในจดหมายฉบับที่ 3 และ 4 พ.ศ. 2237
ส่วนอักขรวิธที ช่ี ่วยในการกาหนดอายุหลักฐานนี้ได้ มีดงั นี้
พบการใช้เครื่องหมายฟั นหนู ประกอบการเขียน โดยเครื่องหมายฟั นหนู พบใช้
ครัง้ แรกในจารึกระฆัง วัดเชิงท่า พ.ศ. 2190 ตัวอย่างการใช้เครื่องหมายฟั นหนู ในเรื่องปูม
ราชธรรม มีดงั นี้
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คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ทร̎งพระโกรธ่

ทรงพระโกรธ

ณ่ร̎ก

นรก

พบการใช้เ ครื่อ งหมายนิ ค หิต ประกอบสระอื่น ที่ไ ม่ใ ช่ ส ระโอะ และใช้ร่ว มกับ
ตัวสะกดทีไ่ ม่ใช้แม่กมด้วย ซึง่ การใช้ลกั ษณะนี้ครัง้ แรกในจดหมายฉบับที่ 3 และ 4 พ.ศ. 2237
ตัวอย่างการใช้เครือ่ งหมายนิคหิตในเรือ่ งปูมราชธรรม มีดงั นี้
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

รุงเรีอง

รุง่ เรือง

จง่กรม่

จงกรม

พรหมทตัร

พรหมทัต

พบการใช้อกั ขรวิธพี เิ ศษเขียน พร เชื่อมกัน ซึ่งอักขรวิธพี เิ ศษนี้พบครัง้ แรกใน
หนังสือออกพระจอมเมือง 2 พ.ศ. 2164 ตัวอย่างการเขียนในเรือ่ งปูมราชธรรม มีดงั นี้
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

พรม่ทศั

พรหมทัต

ไพรฟา

ไพร่ฟ้า

พบการเขียนคาว่า ที่ เป็ น ทีอ หรือ ทือ ซึง่ เริม่ พบตัง้ แต่ราวต้นพุทธศตวรรษที่ 23
ตัวอย่างการเขียนในเรือ่ งปูมราชธรรม มีดงั นี้
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ทีอ

ที่

ทือ

ที่
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ส่ ว นรูปอัก ษรไทยย่อ นัน้ มีล กั ษณะคล้ายรูป อัก ษรไทยย่อ ในระยะที่ห นึ่ง ซึ่ง มี
รูปอักษรในหนังสือสัญญาไทย-ฝรังเศส
่ พ.ศ. 2230 และจดหมายฉบับที่ 1 พ.ศ. 2231 เป็ นต้น
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
อักษร

ปูมราชธรรม

หนังสือสัญญา / 2230

จดหมาย 1 / 2231

ก
จ
ญ
ฎ

-

ณ
ธ
ป
พ
ว
ฬ

-

อ
ทัง้ นี้ ไม่พ บรูปอักษรที่สามารถกาหนดอายุได้แน่ นอน แต่ สงั เกตได้ว่าลักษณะ
อักษรยังเขียนไม่เป็ นระบบเดียวกันอย่างสม่าเสมอ เช่น ปลายหางอักษรทีล่ ากลงยังไม่ขมวดวง
หรือปมเข้าด้านในทัง้ หมด ปลายหางอักษรทีล่ ากขึน้ ยังไม่หกั เหลีย่ มแบบอักษรไทยย่อระยะทีส่ อง
และรูปอักษรบางรูป เช่น ก และ ณ ยังไม่ต่างจากอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา ทัง้ รูป ฬ ยังใช้รปู
พ ประกอบกับเชิง ฬ อักษรขอมไทยเหมือนอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาด้วย
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ส่ ว นอัก ขรวิธ ีนัน้ ยัง พบการใช้เ ครื่อ งหมายฝนทองประกอบการเขีย น ซึ่ง พบ
เฉพาะในอักษรไทยย่อระยะทีห่ นึ่งเท่านัน้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ศรีศาก่มุนิ

ศรีศากยมุนี

บ่งงควร่

บังควร

จากข้อมูล ที่กล่ าวมานี้จะเห็นได้ว่า รูปอักษรอยู่ใ นช่วงระยะที่ส่ขี องอักษรไทย
อยุธยาแบบธรรมดา สอดคล้องกับอักษรไทยย่อที่เป็ นอักษรไทยย่อในระยะแรก โดยรูปอักษร
และอักขรวิธอี กั ษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาหลายประการสอดคล้องกับในจดหมายฉบับที่ 3 และ
4 พ.ศ. 2237 จึงอาจสันนิษฐานได้ว่า เอกสารเรื่องปูมราชธรรมน่ าจะบันทึกขึน้ ในช่วงต้นพุทธ
ศตวรรษที่ 23 ใกล้เคียงกันกับจดหมายทัง้ 2 ฉบับดังกล่าว
4. ไตรภูมิพระมาลัย มีการกาหนดอายุโดยอาศัยรูปอักษรและอักขรวิธวี ่าควรอยู่
ในช่วงอยุธยาตอนปลาย สันนิษฐานว่าเป็ นลายมือเดียวกับปูมราชธรรม13 ซึ่งหมายความว่า
ไตรภูมพิ ระมาลัยน่ าจะบันทึกขึน้ ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช เช่นเดียวกับปูมราชธรรม
ส่วนการวิจยั ครัง้ นี้ได้ผลใกล้เคียงกัน คือ สันนิษฐานว่ารูปอักษรที่ใช้เป็ นอักษรไทยในช่วงต้น
พุทธศตวรรษที่ 23 แต่ไม่สามารถระบุรชั กาลได้แน่ ชดั
ในเอกสารนี้พบรูปอักษร 2 ชนิด ทัง้ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา และอักษรไทย
ย่อ โดยอักษรไทยย่อพบใช้เพียงเล็กน้อยในตอนต้น ดังตัวอย่างในภาพที่ 13

ภาพที่ 13 ตัวอย่างเอกสารเรือ่ งไตรภูมพิ ระมาลัย
ทีม่ า: ไตรภูมิ เอกสารจากหอสมุดแห่งชาติ กรุงปารีส (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2554), 115.
13

ไตรภูมิ เอกสารจากหอสมุดแห่งชาติ กรุงปารีส, 9.
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สาหรับอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดานัน้ เป็ นลายมือหวัด สันนิษฐานว่าอยู่ในช่วง
ระยะที่ส่ี เพราะมีรูปคล้ายกับรูปอักษรในหลักฐานลายมือหวัดช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 เช่น
จดหมายฉบับที่ 4 พ.ศ. 2237 รวมทัง้ เอกสารเรือ่ งปูมราชธรรมมาก ดังตัวอย่างต่อไปนี้
อักษร

ไตรภูมิพระมาลัย

ปูมราชธรรม

จดหมาย 4 / 2237

ก
ฉ
ช
ญ
ฎ
ธ
ป
พ
ฬ

-

ฤๅ
ฦๅ
ทัง้ นี้ สามารถอธิบายรูปอักษรทีช่ ่วยในการกาหนดอายุได้ดงั นี้
พยัญ ชนะ ฉ เขียนเส้นหางลากยาวขึ้น ไปมาก ซึ่งเส้นหางนี้ เ ริม่ หายไปพบใน
วรรณกรรมเรือ่ งต้นทางฝรังเศส
่ พ.ศ. 2228 และหลังจากนัน้ พบรูปทีเ่ ขียนหางยาวเช่นนี้น้อย
พยัญชนะ ญ ทีเ่ ขียนหวัดโดยไม่มเี ส้นบนและเส้นล่างคล้ายในจดหมายฉบับที่ 2
พ.ศ. 2231 และจดหมายฉบับที่ 4 พ.ศ. 2237 ด้วย
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พยัญชนะ ฎ พบทัง้ รูปที่เขียนมีเส้นบนจนส่วนบนเป็ นรูปเหมือน ภ ซึ่งพบครัง้
แรกในจดหมายฉบับที่ 4 พ.ศ. 2237 และแบบเก่าทีย่ งั ไม่มเี ส้นบนด้วย
พยัญชนะ ธ เป็ นรูปลายมือหวัดทีพ่ บเฉพาะในระยะทีส่ เ่ี ท่านัน้
พยัญชนะ ป พบรูปทีเ่ ขียนหักมุมทีห่ างแบบระยะทีส่ ่ี
พยัญชนะ พ พบรูปทีม่ เี ส้นล่างเส้นทีห่ นึ่ง ซึง่ พบเฉพาะในระยะทีส่ เ่ี ท่านัน้
พยัญ ชนะ ฬ พบทัง้ ที่เ ขียนหางยาวขึ้น ไปก่ อ นขมวดด้านบน และรูปที่เ ป็ น พ
ประกอบกับเชิง ฬ อักษรขอมไทย ซึง่ แบบหลังนี้พบในเอกสารเรือ่ งปูมราชธรรมด้วย
รูปสระฤๅ และ ฦๅ เขียนเส้นหางเส้นแรกเชื่อมกับเส้นหลัง และเส้นหางอีกเส้น
เขียนต่อจากเส้นหลัง พบครัง้ แรกในจดหมายฉบับที่ 3 และ 4 พ.ศ. 2237
ส่วนอักขรวิธที ช่ี ่วยในการกาหนดอายุหลักฐานนี้ได้ มีดงั นี้
ตาแหน่งไม้หนั อากาศพบทัง้ ทีอ่ ยูบ่ นพยัญชนะต้นและตัวสะกด โดยหลักฐานทีพ่ บ
ไม้หนั อากาศอยู่บนพยัญชนะต้นครัง้ แรก คือ หนังสือออกพระจอมเมือง พ.ศ. 2164 ทัง้ 2 ฉบับ
ตัวอย่างการใช้ไม้หนั อากาศในเรือ่ งไตรภูมพิ ระมาลัย มีดงั นี้
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ข้าฟั น

ฆ่าฟั น

ณ่ร̎ก

นรก

กลับคืน

กลับคืน

พบการใช้เครื่องหมายฟั นหนู ประกอบการเขียน โดยเครื่องหมายฟั นหนู พบใช้
ครัง้ แรกในจารึกระฆัง วัดเชิงท่า พ.ศ. 2190 ตัวอย่างการใช้เครื่องหมายฟั นหนูในเรื่องไตรภูม ิ
พระมาลัย มีดงั นี้
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ตก̎แตง่

ตกแต่ง

พฤ̎ๅกษ

พฤกษ์
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พบการใช้เ ครื่อ งหมายนิ ค หิต ประกอบสระอื่น ที่ไ ม่ใ ช่ ส ระโอะ และใช้ร่ว มกับ
ตัวสะกดทีไ่ ม่ใช้แม่กมด้วย ซึง่ การใช้ลกั ษณะนี้ครัง้ แรกในจดหมายฉบับที่ 3 และ 4 พ.ศ. 2237
ตัวอย่างการใช้เครือ่ งหมายนิคหิตในเรือ่ งไตรภูมพิ ระมาลัย มีดงั นี้
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

มุงกุด

มงกุฎ

จ่มลง

จมลง

สมเดจ่

สมเด็จ

พบการใช้อกั ขรวิธพี เิ ศษเขียน พร เชื่อมกัน ซึ่งอักขรวิธพี เิ ศษนี้พบครัง้ แรกใน
หนังสือออกพระจอมเมือง 2 พ.ศ. 2164 ตัวอย่างการเขียนในเรือ่ งไตรภูมพิ ระมาลัย มีดงั นี้
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

พระญา

พระยา

พรม่โลก่

พรหมโลก

พบการเขียนคาว่า ที่ เป็ น ทือ ซึง่ เริม่ พบตัง้ แต่ราวต้นพุทธศตวรรษที่ 23 ตัวอย่าง
การเขียนในเรือ่ งไตรภูมพิ ระมาลัย มีดงั นี้
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ทือ

ทีห่ นึ่ง

ทือนนั

ทีน่ นั ้

ส่ ว นรูปอัก ษรไทยย่อ นัน้ มีล กั ษณะคล้ายรูป อัก ษรไทยย่อ ในระยะที่ห นึ่ง ซึ่ง มี
รูปอักษรในหนังสือสัญญาไทย-ฝรังเศส
่ พ.ศ. 2230 และจดหมายฉบับที่ 1 พ.ศ. 2231 เป็ นต้น
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
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อักษร

ไตรภูมิพระมาลัย

สนธิ สญ
ั ญา / 2230

จดหมาย 1 / 2231

ก
จ
ณ
ธ
ป
พ
อ
ทัง้ นี้ ไม่พ บรูปอักษรที่สามารถกาหนดอายุได้แน่ นอน แต่ สงั เกตได้ว่าลักษณะ
อักษรยังเขียนไม่เป็ นระบบเดียวกันอย่างสม่าเสมอ เช่น ปลายหางอักษรทีล่ ากลงยังไม่ขมวดวง
หรือปมเข้าด้านในทัง้ หมด และปลายหางอักษรทีล่ ากขึน้ ยังไม่หกั เหลีย่ มแบบอักษรไทยย่อระยะ
ทีส่ อง ส่วนอักขรวิธนี ัน้ ยังพบการใช้เครื่องหมายฝนทองและฟั นหนูประกอบการเขียน ซึง่ พบ
เฉพาะในอักษรไทยย่อระยะทีห่ นึ่งเท่านัน้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

สมเดจ่

สมเด็จ

ณ่ร̎ก

นรก

จากข้อมูล ที่กล่ าวมานี้จะเห็นได้ว่า รูปอักษรอยู่ใ นช่วงระยะที่ส่ขี องอักษรไทย
อยุธยาแบบธรรมดา สอดคล้องกับอักษรไทยย่อที่เป็ นอักษรไทยย่อในระยะแรก โดยรูปอักษร
และอักขรวิธอี กั ษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาหลายประการสอดคล้องกับในจดหมายฉบับที่ 3 และ
4 พ.ศ. 2237 รวมทัง้ เอกสารเรื่องปูมราชธรรม ซึง่ กาหนดอายุไว้ในช่วงต้นพุทธศควรรษที่ 23
จึงอาจสันนิษฐานได้ว่า เอกสารเรื่องไตรภูมพิ ระมาลัยน่ าจะบันทึกขึน้ ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่
23 ใกล้เคียงกันกับเอกสารเหล่านี้
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5. สมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยา เลขที่ 5 ชื่ อ แผนที่ ไตรภูมิโลกสัณฐาน อักษร
ที่ใช้ในเอกสารฉบับนี้สนั นิษฐานว่าเป็ นอักษรไทยย่อในระยะที่หนึ่ง เนื่องจากรูปอักษรไทยย่อ
ในเอกสารฉบับนี้ยงั ไม่มกี ารเขียนทีเ่ ป็ นระบบระเบียบเหมือนในระยะทีส่ อง และรูปอักษรบางตัว
ก็ยงั ใกล้เคียงกับอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา เช่น พยัญชนะ ฉ ฎ และสระฤๅ นอกจากนี้
ยังพบใช้อกั ษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาแทรกด้วย ซึ่งเป็ นลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของอักษร
ไทยย่อระยะทีห่ นึ่ง ดังตัวอย่างในภาพที่ 14

ภาพที่ 14 ตัวอย่างเอกสารเรื่องสมุดภาพไตรภูมสิ มัยอยุธยา เลขที่ 5 ชื่อ แผนทีไ่ ตรภูมโิ ลกสัณฐาน
ทีม่ า: สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม ภาษาไทย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2552), 153.
ในทีน่ ้ีจะได้ยกตัวอย่างรูปอักษรบางตัวเปรียบเทียบกับอักษรไทยย่อระยะทีห่ นึ่ง
จากหนังสือสัญญาไทย-ฝรังเศส
่ พ.ศ. 2230 ดังนี้
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อักษร

สมุดภาพ 5

หนังสือสัญญา / 2230

ก
จ
ฉ

14

ญ
ฎ
ณ
ธ
ป
พ
อ
อุ
อู
ฤ
ฤๅ
๒
14

ในสนธิสญ
ั ญา พ.ศ. 2230 ไม่มรี ปู พยัญชนะ ฉ จึงได้ใช้รปู อักษรจากหลักที1่ 15/2228 แทน
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ทัง้ นี้ จากรูปอักษรพอจะกาหนดอายุได้ในช่วงระยะทีห่ นึ่งของอักษรไทยย่อ คือ
ช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 ถึงราว พ.ศ. 2270 ด้วยเหตุผลต่อไปนี้
พยัญชนะ ฉ เขียนเส้นหางลากยาวขึน้ ไปมาก ซึง่ พบเฉพาะในระยะทีห่ นึ่งเท่านัน้
พบอีกแห่งในจารึกหลักที่ 115 พ.ศ. 2228 ทัง้ นี้ รูปดังกล่าวเป็ นรูปทีน่ ามาจากอักษรไทย
อยุธ ยาแบบธรรมดา เพราะรูปอักษรไทยย่อ ต้อ งตวัดหางกลับไปทางขวา ซึ่งพบในหนังสือ
ขุนพิพทั โกษา พ.ศ. 2230
พยัญชนะ ฎ เป็ นรูปอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาแบบเก่าที่เขียนไม่ มเี ส้นบน
สาหรับรูปทีม่ เี ส้นบนจนส่วนบนเหมือน ภ นัน้ อักษรไทยย่อพบครัง้ แรกในจารึกวัดจุฬามณี พ.ศ.
2225 ส่วนอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาพบครัง้ แรกในจดหมายฉบับที่ 4 พ.ศ. 2237
พยัญชนะ พ ที่เป็ นรูปอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา เขียนมีเส้นล่างเส้นที่หนึ่ง
ซึง่ เป็ นลักษณะเฉพาะของรูปอักษรแบบธรรมดาระยะทีส่ ่ี ซึง่ ร่วมสมัยกับอักษรไทยย่อระยะทีห่ นึ่ง
สระอุและสระอู หัวอักษรอยู่ท่สี ่วนต้น ซึ่งเป็ นลักษณะของอักษรไทยย่อระยะที่
หนึ่ง ส่วนระยะทีส่ องขมวดทีจ่ ดุ สิน้ สุดการเขียนโดยไม่มหี วั อักษร
ส่วนอักขรวิธนี นั ้ ยังพบการใช้เครือ่ งหมายฝนทองประกอบการเขียน ซึง่ พบ
เฉพาะในอักษรไทยย่อระยะทีห่ นึ่งเท่านัน้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ย่มโลก

ยมโลก

เทพ่ดา

เทพดา

บ่รวี าร

บริวาร

จากข้อ มูล ที่ก ล่ าวมานี้ จะเห็น ได้ว่า รูป อัก ษรและอักขรวิธ ีท่ีปรากฏในสมุด ภาพ
ไตรภูมสิ มัยอยุธ ยา เลขที่ 5 ชื่อ แผนที่ไตรภูมโิ ลกสัณฐาน อยู่ใ นช่ว งระยะที่หนึ่งของอักษร
ไทยย่อ จึงอาจสันนิษฐานได้ว่าเอกสารนี้บนั ทึกขึน้ ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 ถึงราว พ.ศ.2270
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ข้อมูลที่กาหนดอายุอยู่ในช่วงราว พ.ศ. 2270 – 2280 ถึงสิ้ นสมัยอยุธยา
(อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาระยะที่ ห้าและอักษรไทยย่อระยะที่สอง)
ข้อมูลทีส่ ามารถสันนิษฐานอายุไว้ในช่วงนี้มที งั ้ สิน้ 9 รายการ ได้แก่ สมุดภาพไตรภูม ิ
สมัยอยุธยา เลขที่ 6 ชื่อ ไตรภูมโิ ลกสัณฐาน แผนทีไ่ ตรภูมโิ ลกวินิจฉัย เลขที่ 91 สมุดภาพ
ไตรภูมเิ ลขที่ 8 จารึกทีเ่ จดียพ์ ระธาตุเมาะเตา เมืองหงสาวดี (หลักที่ 309) จารึกภาควิชา
โบราณคดี 1 จารึกภาควิชาโบราณคดี 2 จารึกภาควิชาภาษาตะวันออก สุปรีตธิ รรมราชชาดก
คาหลวง และพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ ์ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. สมุดภาพไตรภูมิสมัยอยุธยา เลขที่ 6 ชื่ อ ไตรภูมิโลกสัณฐาน อักษรทีใ่ ช้ใน
เอกสารฉบับนี้สนั นิษฐานว่าเป็ นอักษรในระยะสุดท้ายราว พ.ศ. 2270 – 2280 ถึงสิน้ สมัยอยุธยา
เนื่องจากแม้อกั ษรไทยย่อที่ใ ช้จะไม่ประณีตบรรจง และเขียนไม่เป็ นระบบระเบียบตามอย่าง
อักษรไทยย่อระยะทีห่ นึ่ง แต่เมือ่ พิจารณารูปอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาทีใ่ ช้ร่วมด้วยแล้ว จะ
เห็นได้ชดั ว่าใกล้เคียงกับรูปอักษรในระยะทีห่ า้ ดังตัวอย่างในภาพที่ 15

ภาพที่ 15 ตัวอย่างเอกสารเรือ่ งสมุดภาพไตรภูมสิ มัยอยุธยา เลขที่ 6 ชื่อ ไตรภูมโิ ลกสัณฐาน
ทีม่ า: สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา – ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,
2542), 22.
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ในทีน่ ้ีจะได้ยกตัวอย่างรูปอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาบางตัวเปรียบเทียบกับใน
ตาราแผนคชลักษณ์ พ.ศ. 2291 ดังต่อไปนี้
อักษร

สมุดภาพ 6

ตาราแผนคชลักษณ์ / 2291

ก
จ
ญ
ธ
ป
ฝ
อ
ฤๅ
๒
ทัง้ นี้ สามารถอธิบายรายละเอียดรูปอักษรทีช่ ่วยในการกาหนดอายุได้ ดังนี้
พยัญชนะ ก ยังเขียนเส้นกลางลากลงก่อน รูปอักษรที่ไม่มเี ส้นกลาง โดยเปลี่ยน
มาลากเส้นหน้ าขึ้น นัน้ พบครัง้ แรกในคาฉันท์สรรเสริญ พระเกียรติส มเด็จพระพุทธเจ้าหลวง
ปราสาททอง พ.ศ. 2290
พยัญ ชนะ อ พบรูปที่เ ขียนหัว อักษรขมวดเป็ น วงกลม พบครัง้ แรกในค าฉัน ท์
สรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290
เลข ๒ ลากหางตวัด เฉี ย งขึ้น ไปทางซ้ า ย พบครัง้ แรกในค าฉั น ท์ ส รรเสริญ
พระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290

260

ส่วนอักขรวิธนี ัน้ ยังไม่พบการใช้ไม้ไต่คู้และทัณฑฆาตประกอบการเขียน ซึ่งอักษร
ไทยอยุธยาแบบธรรมดาพบครัง้ แรกในคาฉันท์สรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวง
ปราสาททอง พ.ศ. 2290 ส่วนอักษรไทยย่อพบครัง้ แรกในนันโทปนันทสูตร พ.ศ. 2279 ทัง้ นี้
อาจด้วยความนิยมของอาลักษณ์
โดยสรุปแล้ว จากรูปอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาทีป่ รากฏในสมุดภาพไตรภูม ิ
สมัยอยุธยา เลขที่ 6 ชื่อ ไตรภูมโิ ลกสัณฐานอาจสันนิษฐานอายุของเอกสารนี้ได้เป็ นช่วงปลาย
สมัยอยุธยา ตัง้ แต่ราว พ.ศ. 2270 – 2280 ถึงสิน้ สมัยอยุธยา
2. แผนที่ ไตรภูมิโลกวิ นิจฉัย เลขที่ 91 รูปอักษรทีใ่ ช้ในเอกสารชิน้ นี้สนั นิษฐานว่า
เป็ นอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาระยะที่ห้า เนื่องจากรูปอักษรใกล้เคียงกับรูปอักษรในหลักฐาน
ช่วงระยะทีห่ า้ ดังรูปตัวอย่างในภาพที่ 16

ภาพที่ 16 ตัวอย่างเอกสารเรือ่ งแผนทีไ่ ตรภูมโิ ลกวินิจฉัย เลขที่ 91
ทีม่ า: สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม ภาษาไทย (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2552), 221.
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ในทีน่ ้ีจะได้ยกตัวอย่างรูปอักษรบางตัวเปรียบเทียบกับในตาราแผนคชลักษณ์
พ.ศ. 2291 ดังต่อไปนี้
อักษร แผนที่ไตรภูมิ 91

คาฉันท์ / 2290

ตาราช้าง / 2291

ก
จ
ช
ญ
ป
อ
๒
ทัง้ นี้ สามารถอธิบายรายละเอียดรูปอักษรทีช่ ่วยในการกาหนดอายุได้ ดังนี้
พยัญชนะ ก ยังเขียนเส้นกลางลากลงก่อน แต่จุดที่เส้นหน้าลากออกไปจากเส้น
กลางบางครัง้ อยูท่ ต่ี น้ เส้นกลางจนดูเหมือนเส้นทัง้ สองต่อกัน ทัง้ นี้ รูปอักษรทีไ่ ม่มเี ส้นกลาง โดย
เปลี่ยนมาลากเส้นหน้าขึ้นนัน้ พบครัง้ แรกในคาฉันท์สรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้า
หลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290
พยัญชนะ ญ ส่วนเชิงมีขนาดเล็ก เป็ นลักษณะเฉพาะของระยะทีห่ า้
พยัญชนะ ป ลากเส้นหางตรงขึน้ ไปโดยไม่หกั มุม หรือหักมุมทีป่ ลายเล็กน้อย เป็ น
ลักษณะเฉพาะของระยะทีห่ า้
พยัญชนะ อ พบรูปทีเ่ ขียนหัวอักษรขมวดเป็ นวงอย่างชัดเจน รูปอักษรแบบนี้ พบ
ครัง้ แรกในคาฉันท์สรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290
เลข ๒ ลากหางตวัดเฉียงขึ้นไปทางซ้าย พบครัง้ แรกในค าฉันท์ส รรเสริญพระ
เกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290 ทัง้ นี้ ยังพบร่วมกับรูปทีย่ งั เขียนเส้น
ล่างลากไปทางซ้ายไปลากเฉียงขึน้ ด้วย
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ส่ว นอัก ขรวิธ ีนัน้ ยังไม่พบการใช้ไม้ไต่ คู้และทัณฑฆาตประกอบการเขียน ซึ่ง
อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาพบครัง้ แรกในคาฉันท์สรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้า
หลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290 ส่วนอักษรไทยย่อพบครัง้ แรกในนันโทปนันทสูตร พ.ศ. 2279
ทัง้ นี้ อาจด้วยอาลักษณ์ยงั ไม่นิยมใช้เครือ่ งหมายทีเ่ กิดขึน้ ใหม่
โดยสรุปแล้ว จากรูปอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาที่ปรากฎในแผนที่ไตรภูมโิ ลก
วินิจฉัย เลขที่ 91 จึงอาจสันนิษฐานอายุของเอกสารนี้ได้เป็ นช่วงปลายสมัยอยุธยา คือราว พ.ศ.
2270 – 2280 ถึงสิน้ สมัยอยุธยา
3. สมุดภาพไตรภูมิเลขที่ 8 อักษรที่ใช้สนั นิษฐานว่าเป็ นอักษรไทยอยุธยาแบบ
ธรรมดาระยะที่ห้า เนื่องจากสัณฐานอักษรเกือบตัง้ ตรงและแคบ ซึ่งเป็ นลักษณะของอักษรไทย
อยุธยาแบบธรรมดาในระยะสุดท้าย นอกจากนี้ รูปอักษรยังใกล้เคียงกับรูปอักษรในหลักฐานช่วง
ระยะทีห่ า้ ดังตัวอย่างเอกสารในภาพที่ 17

ภาพที่ 17 ตัวอย่างเอกสารเรื่องสมุดภาพไตรภูมเิ ลขที่ 8
ทีม่ า: สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา – ฉบับกรุงธนบุรี เล่ม 1 (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร,
2542), 116.
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ในที่น้ีจะได้ยกตัวอย่างรูปอักษรบางตัวเปรียบเทียบกับ ในข้อมูล ช่วงระยะที่ห้า
ดังต่อไปนี้
อักษร

ไตรภูมิ 8

คาฉันท์ / 2290

ตาราช้าง / 2291

ก
ฃ
ญ
ฐ
ธ
ป
อ
๒
ทัง้ นี้ สามารถอธิบายรายละเอียดรูปอักษรทีช่ ่วยในการกาหนดอายุได้ ดังนี้
พยัญชนะ ก พบรูปอักษรที่ไม่มเี ส้นกลาง โดยเปลี่ยนมาลากเส้นหน้าขึน้ ซึ่งรูปนี้
พบครัง้ แรกในคาฉันท์สรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290
พยัญชนะ ญ ส่วนเชิงมีขนาดเล็ก เป็ นลักษณะเฉพาะของระยะทีห่ า้
พยัญชนะ ฐ เขียนมีส่วนเชิงเพิม่ เข้ามา ซึ่งรูปนี้ พบครัง้ แรกในคาฉันท์สรรเสริญ
พระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290
พยัญชนะ อ พบรูปทีเ่ ขียนหัวอักษรขมวดเป็ นวงอย่างชัดเจน รูปอักษรแบบนี้ พบ
ครัง้ แรกในคาฉันท์สรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290
เลข ๒ ลากหางตวัด เฉี ย งขึ้น ไปทางซ้ า ย พบครัง้ แรกในค าฉั น ท์ ส รรเสริญ
พระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290
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ส่ ว นอัก ขรวิธ ีนัน้ พบการใช้ไ ม้ไ ต่ คู้แ ละทัณ ฑฆาตประกอบการเขีย นแล้ว ซึ่ง
อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาพบครัง้ แรกในคาฉันท์สรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้า
หลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290 ตัวอย่างการใช้ในสมุดภาพไตรภูมเิ ลขที่ 8 มีดงั นี้
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

สมเดจ์

สมเด็จ

ก็

ก็

ลูกเห็บ

ลูกเห็บ

เหล็ก

เหล็ก

โดยสรุปแล้ว จากรูปอักษรและอักขรวิธที ่ปี รากฏในสมุดภาพไตรภูมเิ ลขที่ 8 จึง
อาจสันนิษฐานได้ว่า เอกสารฉบับนี้น่าจะได้สร้างขึน้ อย่างเร็วทีส่ ุดในช่วงปลายสมัยอยุธยาแล้ว คือ
ราว พ.ศ. 2270 – 2280 ถึงสิน้ สมัยอยุธยา
4. จารึกที่เจดียพ์ ระธาตุเมาะเตา เมืองหงสาวดี (หลักที่ 309) ศ.ดร.ประเสริฐ
ณ นคร กาหนดอายุจารึกหลักนี้ไว้เป็ นหลัง พ.ศ. 2223 เนื่องจากพบใช้เครื่องหมายฟั นหนู 15 แต่
การวิจยั ครัง้ นี้พบการใช้เครื่องหมายฟั นหนูครัง้ แรกในจารึกระฆัง วัดเชิงท่า จังหวัดลพบุร ี พ.ศ.
2191 ดังนัน้ หากใช้เกณฑ์การพบเครื่องหมายฟั นหนูครัง้ แรก จารึกหลักนี้ต้องกาหนดเป็ นหลัง
พ.ศ. 2191 อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณารูปอักษรประกอบแล้วสันนิษฐานว่าเป็ นรูปอักษรอยุธยา
แบบธรรมดาระยะที่ห้า เพราะรูปอักษรใกล้เคียงกับรูปอักษรในจารึกช่วงระยะทีห่ ้า ดังรูปจารึก
ในภาพที่ 18

15

ประชุมศิ ลาจารึก ภาคที่ 7, 142.
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ภาพที่ 18 จารึกทีเ่ จดียพ์ ระธาตุเมาะเตา เมืองหงสาวดี (หลักที่ 309)
ทีม่ า: ประชุมศิ ลาจารึก ภาคที่ 7 (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการชาระประวัตศิ าสตร์ไทยฯ สานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2534) 143.
และการเปรีย บเทีย บรูปอัก ษรบางตัว เปรีย บเทีย บกับ ในข้อ มูล ช่ ว งระยะที่ห้า
ดังต่อไปนี้
อักษร

หลักที่ 309

อย.5 / 2298

อย.4 / 2298

อย.8 / 2301

ฃ
จ
ช
ท
ป
ทัง้ นี้ ไม่พบรูปอักษรทีช่ ่วยในการกาหนดอายุได้ชดั เจน มีเพียงลักษณะการเขียน
พยัญชนะ จ ที่เส้นหน้ากับเส้นหลังต่อกันเป็ นมุมแหลมพอดี กับพยัญชนะ ป ทีล่ ากหางยาวขึน้
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ไปโดยไม่หกั มุมในลายมือที่ไม่ใช่ลายมือหวัด กับสัณฐานอักษรส่วนใหญ่ท่คี ่อนข้างตัง้ ตรง ซึ่ง
เป็ นลักษณะทีพ่ บได้มากในระยะทีห่ า้ ส่วนอักขรวิธนี นั ้ ไม่พบการเขียนทีใ่ ช้กาหนดอายุได้
โดยสรุปแล้ว อาศัยลักษณะเด่นของรูปอักษรบางรูปและสัณฐานอักษรทีม่ กั พบใน
ระยะที่หา้ อาจสันนิษฐานได้ว่าจารึกหลักนี้สร้างขึน้ ในช่วงระยะทีห่ ้าของอักษรไทยอยุธยาแบบ
ธรรมดา คือราว พ.ศ. 2270 – 2280 ถึงสิน้ สมัยอยุธยา
5. จารึกภาควิ ชาโบราณคดี 1 จารึกภาควิ ชาโบราณคดี 2 และจารึกภาควิ ชา
ภาษาตะวันออก จารึกทัง้ 3 หลักนี้ มีรปู อักษรทีใ่ กล้เคียงกับในจารึกวัดพระคันธกุฎี (อย. 5)
พ.ศ. 2298 มาก และเมื่อพิจารณาในด้านอื่นๆ คือเนื้อความแล้ว มีเหตุผลพอทีจ่ ะสันนิษฐานได้
ว่าจารึกทัง้ 3 หลัก กับจารึกวัดพระคันธกุฎี เคยรวมเป็ นจารึกแผ่นเดียวกันมาก่อน (ดูรปู จารึก
และคาอ่านรวมทัง้ 4 หลัก ในภาคผนวก ง) ดังนี้
ในด้านรูปอักษรนัน้ รูปอักษรในจารึกทัง้ 4 หลัก มีความใกล้เคียงกันมาก เช่น ญ
ที่เขียนส่วนเชิงค่อนข้างเล็ก ฝ ที่เขียนเส้นหางแยก ฬ ที่ขมวดปลายหางทันทีโดยไม่ลากหาง
ยาวขึ้น ไป และสระฤๅ ที่เ ขียนเส้น ที่ต่ อ ออกไปบริเ วณปลายเส้น บนต่ อ ต้นเส้นหลังอย่า งใ น
ปั จจุบนั ดังตัวอย่างต่อไปนี้
อักษร
ก
ญ
ธ
ป
ฝ
ฟ
ศ
ส

จารึก อย. 5

จารึกโบราณ 1

จารึกโบราณ 2

จารึกตะวันออก
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อักษร

จารึก อย. 5

จารึกโบราณ 1

จารึกโบราณ 2

จารึกตะวันออก

ฬ
ฤ
ฤๅ
ส่วนอักขรวิธ ี พบลักษณะร่วมบางประการ ได้แก่ การใช้ตวั เชิง ญ เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏในจารึก

สรรเพชฺญ

สรรเพชญ์

จารึกวัดพระคันธกุฎี

สรรเพชฺญ

สรรเพชญ์

จารึกภาคโบฯ1

ตาแหน่งของไม้หนั อากาศทีอ่ ยูบ่ นพยัญชนะต้น เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏในจารึก

ยักข

ยักษ์

วัดพระคันธกุฎี

ดาหรัทสัง

ดารัสสัง่

ภาคโบฯ1

รคัง

ระฆัง

ภาคโบฯ2

ท้าวเวศษุวณ
ั ท้าวเวสสุวรรณ ภาคภาษาตะวันออก
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การใช้อกั ษรหัน เช่น
คาที่ปรากฏ

คาอ่าน

คาปัจจุบนั

ปรากฏในจารึก

ท้งงปวง

ทัง้ ปวง

จารึกวัดพระคันธกุฎี

สังงสอน

สังสอน
่

จารึกวัดพระคันธกุฎี

พระบันลงงก

พระบัลลังก์

จารึกภาคโบ1

ในด้านเนื้อหานัน้ พบว่าในจารึกทัง้ 4 หลัก มีความต่อเนื่องเป็ นเรื่องเดียวกัน
อย่ า งเห็น ได้ ช ัด โดยล าดับ จารึก ตามเนื้ อ หาเริ่ม จากจารึก วัด พระคัน ธกุ ฎี จารึก ภาควิช า
โบราณคดี 1 จารึกภาควิชาภาษาตะวันออก และจารึกภาควิชาโบราณคดี 2 (ดูคาอ่านจารึกใน
ภาคผนวก ง) เช่น ในบรรทัดที่ 7 จารึกวัดพระคันธกุฎี ได้กล่าวถึงพระดาริการอย่างหนึ่งของ
เจ้าฟ้ าอาไพรัศมี ซึง่ จารึกภาควิชาโบราณคดี 1 ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมว่า คือการสร้างพระพุทธรูป
ปางต่าง ๆ ทีแ่ สดงพุทธกิจของพระพุทธเจ้าเมื่อครัง้ “พระองค์ยงั เสด็จอยู่นนั ้ ” และมีขอ้ ความ
ต่อเนื่องกับจารึกอีก 2 หลักว่า “พระพุทธรูปทีห่ อ้ งในทาให้หลับพระเนตรอยู่นนั ้ คือทาใ[ห้เห]มือน
พระอาการเมื่อพระองค์เข้าพระมหากรุณาสมาบัตเิ มื่อเพล[า]ใกล้รุ่งนัน้ ____” ทัง้ นี้จะสังเกตได้
ว่ า มีข้อ ความที่ข าดหายไประหว่ า งจารึก ภาควิช าโบราณคดี 1 กับ 2 เพีย งประมาณ 4
ตัวอักษร และระหว่างจารึกภาควิชาโบราณคดี 2 กับจารึกภาควิชาภาษาตะวันออก เพียง 1
ตัวอักษร คือส่วนทีส่ นั นิษฐานใน [ ]
จากที่กล่าวมาทัง้ หมดนี้จงึ สามารถสันนิษฐานได้ว่า จารึกทัง้ 3 หลัก เคยเป็ น
จารึกหลักเดียวกับจารึกวัดพระคันธกุฎี ซึ่งหมายถึงสามารถกาหนดอายุท่แี น่ นอนลงไปได้ว่า
จารึกทัง้ 3 หลักนี้ สร้างขึน้ ใน พ.ศ. 2298 เช่นเดียวกับจารึกวัดพระคันธกุฎี
6. สุปรีติธรรมราชชาดกคาหลวง บันทึกด้วยอักษรไทยย่อมีการกาหนดอายุไว้
ระหว่าง พ.ศ. 2275 – 230116 ผลการศึกษาครัง้ นี้ไม่สามารถระบุช่วงเวลาทีแ่ น่ ชดั เพื่อยืนยัน
ความถู กต้องของการกาหนดอายุดงั กล่าวได้ เพียงแต่ สามารถกาหนดอายุได้ว่าอยู่ใ นช่วงที่
อัก ษรไทยย่อได้พฒ
ั นาแบบแผนและความสวยงามมาถึงจุดสูงสุ ด เพราะรูปอัก ษรส่ว นใหญ่
ใกล้เคียงกับในนันโทปนันทสูตร พ.ศ. 2279 ดังนัน้ สุปรีตธิ รรมราชชาดกคาหลวง ก็ควรบันทึก

16

สุปรีติธรรมราชชาดกคาหลวง, 60.
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ขึน้ ในช่วงเวลาใกล้เคียงกันนัน้ คือช่วงปลายสมัยอยุธยา ตัง้ แต่ราว พ.ศ. 2270 เป็ นต้นไป โดย
ตัวอย่างเอกสารเรือ่ งสุปรีตธิ รรมราชชาดก มีดงั ในภาพที่ 19

ภาพที่ 19 ตัวอย่างเอกสารเรือ่ งสุปรีตธิ รรมราชชาดกคาหลวง
ทีม่ า: สุปรีติธรรมราชชาดกคาหลวง (กรุงเทพฯ: สานักหอสมุดแห่งชาติ, 2558), 69.
ในทีน่ ้ี จะได้ยกตัวอย่างรูปอักษรในสุปรีตธิ รรมราชชาดกเปรียบเทียบกับรูปอักษร
ในนันโทปนันทสูตรซึง่ มีความใกล้เคียงกัน ดังนี้
อักษร
ก
ข
ฉ
ญ

สุปรีติธรรมราช

นันโทปนันทสูตร / 2279
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อักษร

สุปรีติธรรมราช

นันโทปนันทสูตร / 2279

ฐ
ธ
ป
ฬ
ฮ
อุ
อู
ฤ
ฤๅ
๒
ทัง้ นี้ หากพิจารณารูปอักษรที่ยกมานี้จะเห็นว่า รูปอักษรเหมือนกันมาก เช่น ฐ
เขียนมีทงั ้ ส่วนบนและส่วนเชิง สระอุ และสระอู เขียนขมวดเป็ นวงที่จุดสิน้ สุดการเขียน เลข ๒
ยังไม่ลากเส้นล่างเฉียงขึ้นไปทางซ้าย แต่มสี งิ่ ที่ต่ างกันเล็กน้ อ ย คือ ฮ ซึ่งในสุ ปรีติธรรมราช
ชาดกเขียนเส้นตัดออกไปทางขวาแยกจากหางเส้นบน แต่ในนันโทปนันทสูตรเขียนเชื่อมกัน ใน
ส่วนของอักขรวิธนี ัน้ สุปรีตธิ รรมราชชาดกยังไม่พบใช้ไม้ไต่คู้และทัณฑฆาตประกอบการเขียน
เหมือนนันโทปนันทสูตร
โดยสรุปแล้ว ไม่สามารถกาหนดอายุลงไปได้ว่าสุปรีตธิ รรมราชชาดกบันทึกขึน้ ใน
เวลาใดแน่นอน แต่ควรอยูใ่ นช่วงปลายสมัยอยุธยา คือระยะทีส่ องของอักษรไทยย่อ คือ ราว พ.ศ.
2270 ถึงสิ้นสมัยอยุธยา ที่รูปอักษรสวยงามเป็ นระบบระเบียบ โดยหากอิงจากรูป ฮ ที่ยงั ไม่
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เขียนหางเส้นบนเชื่อมกับเส้นตัด และไม่พบการใช้ไม้ไต่คแู้ ละทัณฑฆาต ก็อาจสันนิษฐานได้ว่า
รูปอักษรในสุปรีตธิ รรมราชชาดกอาจเก่ากว่าในนันโทปนันทสูตรเล็กน้อย
7. พระราชพงศาวดารกรุงเก่ า ฉบับหลวงประเสริ ฐอักษรนิ ติ์ ข้อความใน
ตอนต้นระบุศกั ราชทีส่ มเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมพระราช
พงศาวดารฉบับนี้ขน้ึ เมื่อ จ.ศ. 1042 ตรงกับ พ.ศ. 222317 แต่รูปอักษรในเอกสารฉบับนี้
สันนิษฐานว่าอยู่ในสมัยหลังจากนี้ คืออยู่ในช่วงระยะที่ห้าของอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา
เนื่องจากสัณฐานอักษรค่อนข้างเล็กและแคบลงมาก ขณะทีร่ ปู อักษรบางตัวมีลกั ษณะเฉพาะของ
ยุคดังกล่าว ไม่ใช่ช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 ดังจะยกตัวอย่างรูปเอกสารในภาพที่ 20

ภาพที่ 20 ตัวอย่างเอกสารเรือ่ งพระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ ์
ทีม่ า: “พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาสังเขป,” สมุดไทยดา, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นหรดาล,
พ.ศ. 2223, หมูพ่ งศาวดาร, เลขที่ 30, หอสมุดแห่งชาติ.

17

พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐ, 3.
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ในที่น้ี จะได้ยกรูปอักษรบางตัวเปรียบเทียบกับข้อมูลในช่วงระยะที่ส่แี ละระยะที่
ห้า ดังต่อไปนี้
อักษร

บันทึก / 2228

จารึก อท.7 / 2271

พงศาวดาร

คาฉันท์ / 2290

ก
ข
ช
ญ
ธ
ป
อ
๒
๔
๕

-

จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่า รูปอักษรในเอกสารนี้ใกล้เคียงกับในข้อมูลช่วงระยะทีห่ า้
มากกว่า ทัง้ นี้ รูปอักษรที่ช่วยในการกาหนดอายุอยู่ใ นระยะที่ห้าของอักษรไทยอยุธยาแบบ
ธรรมดา มีดงั นี้
พยัญชนะ ก พบรูปที่เส้นกลางหายไป เปลี่ยนเริม่ เขียนด้วยการลากเส้นหน้าขึน้
พบครัง้ แรกในคาฉันท์สรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290
พยัญชนะ ป ลากหางยาวขึน้ ไปแล้วหักมุมที่ปลายเพียงเล็กน้ อย ซึ่งพบมากใน
ระยะทีห่ า้
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เลข ๒ ลากหางตวัด เฉี ย งขึ้น ไปทางซ้ า ย พบครัง้ แรกในค าฉั น ท์ ส รรเสริญ
พระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290 ทัง้ นี้ ยังพบร่วมกับรูปทีย่ งั เขียน
เส้นล่างลากไปทางซ้ายไปลากเฉียงขึน้ ด้วย
เลข ๔ เขียนมีเ ส้น บนเพิ่มเข้ามา พบครัง้ แรกในค าฉันท์ส รรเสริญ พระเกียรติ
สมเด็จพระพุ ทธเจ้าหลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290 ทัง้ นี้ ยังพบรูปแบบเก่าที่ไม่มเี ส้นบน
ร่วมด้วย
ส่ วนอักขรวิธ ีนั น้ ยังไม่ พบการใช้ไม้ไต่ คู้และทัณฑฆาตประกอบการเขียน ซึ่ง
อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาพบครัง้ แรกในคาฉันท์สรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้า
หลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290 ส่วนอักษรไทยย่อพบครัง้ แรกในนันโทปนันทสูตร พ.ศ. 2279
ทัง้ นี้ อาจด้วยอาลักษณ์ยงั ไม่นิยมใช้เครือ่ งหมายทีเ่ กิดขึน้ ใหม่
โดยสรุปแล้ว รูปอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาที่ปรากฏในพระราชพงศาวดาร
กรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ ์ นัน้ พบรูปอักษรบางรูปทีบ่ ่งชีไ้ ด้ว่าเป็ นรูปอักษรในระยะที่
ห้าของอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาแล้ว แต่กย็ งั พบรูปแบบเก่าร่วมด้วย จึงสามารถสันนิษฐาน
ได้ว่า พระราชพงศาวดารฉบับนี้คดั ลอกขึน้ จากต้นฉบับในช่วงต้นระยะทีห่ า้ ของอักษรไทยอยุธยา
แบบธรรมดา ราว พ.ศ. 2280 โดยอาลักษณ์ผคู้ ดั ลอกได้คงศักราชตามต้นฉบับเดิมไว้ คือ จ.ศ.
1042 หรือ พ.ศ. 2223
สรุป
จากการทีไ่ ด้ศกึ ษาพัฒนาการรูปอักษรและอักขรวิธมี าในบทที่ 2 และบทที่ 3 และได้
นามาช่วยในการสันนิษฐานอายุขอ้ มูล สมัยอยุธยาทีไ่ ม่ปรากฏศักราชหรือมีรปู อักษรอยู่ในช่วงที่
ไม่สอดคล้องกับศักราชทีป่ รากฏ จานวน 17 รายการ ได้ผลการศึกษาแยกตามช่วงเวลา ดังนี้
ข้อมูลที่สนั นิษฐานว่ามีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 (อักษรไทยอยุธยาแบบ
ธรรมดาระยะทีห่ นึ่ง) มีทงั ้ หมด 3 รายการ ได้แก่
1. จารึกวัดส่องคบ 2 (ชน. 8)
2. จารึกประดิษฐานพระธาตุ (กท. 59)
3. จารึกมหาเถรศรีเทพ (กท. 58)
ข้อมูลทีส่ นั นิษฐานว่ามีอายุในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 ถึงราว พ.ศ. 2270 – 2280
(อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาระยะที่ส่แี ละอักษรไทยย่อระยะที่หนึ่ง) มีทงั ้ หมด 5 รายการ
ได้แก่
1. รวมพระสูตร
2. พระพุทธเยสู
3. ปูมราชธรรม
4. ไตรภูมพิ ระมาลัย
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5. สมุดภาพไตรภูมสิ มัยอยุธยา เลขที่ 5 ชื่อ แผนทีไ่ ตรภูมโิ ลกสัณฐาน
ข้อมูลที่สนั นิษฐานว่ามีอายุอยู่ในช่วงราว พ.ศ. 2270 – 2280 ถึงสิน้ สมัยอยุธยา
(อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาระยะทีห่ ้าและอักษรไทยย่อระยะที่สอง) มีทงั ้ หมด 9 รายการ
ได้แก่
1. สมุดภาพไตรภูมสิ มัยอยุธยา เลขที่ 6 ชื่อ ไตรภูมโิ ลกสัณฐาน
2. แผนทีไ่ ตรภูมโิ ลกวินิจฉัย เลขที่ 91
3. สมุดภาพไตรภูมเิ ลขที่ 8
4. จารึกทีเ่ จดียพ์ ระธาตุเมาะเตา เมืองหงสาวดี (หลักที่ 309)
5. จารึกภาควิชาโบราณคดี 1
6. จารึกภาควิชาโบราณคดี 2
7. จารึกภาควิชาภาษาตะวันออก
8. สุปรีตธิ รรมราชชาดกคาหลวง
9. พระราชพงศาวดารกรุงเก่า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ ์ ซึ่งมีขอ้ ความว่า
รวบรวมขึน้ เมื่อ จ.ศ. 1042 ตรงกับ พ.ศ. 2223 แต่จากการศึกษาสันนิษฐานว่า รูปอักษรอยู่
ในช่วงต้นระยะทีห่ า้ ของอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา ราว พ.ศ. 2280

บทที่ 5
บทสรุป
จากการศึกษาจารึก และเอกสารไทยสมัยอยุธ ยา พบการใช้อกั ษร 3 ชนิด คือ
อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา ซึง่ ได้ใช้อยูต่ ลอดสมัยอยุธยา กับอักษรไทยย่อ ซึง่ เป็ นอักษรชนิด
ทีเ่ ขียนอย่างประณีตงดงาม โดยพัฒนาแยกจากอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา นอกจากนี้ ยัง
ใช้อกั ษรขอมไทย ซึง่ ส่งอิทธิพลในการใช้รปู พยัญชนะตัวเชิงแก่อกั ษรไทยทัง้ 2 ชนิดด้วย
อักษรไทยสมัยอยุธยานัน้ มีทม่ี าจากอักษรไทยสุโขทัย โดยมีเหตุผลทางด้านอักขร
วิทยา คือความใกล้เคียงกันของรูปอักษรและอักขรวิธ ี และเหตุผลทางประวัตศิ าสตร์ท่สี ุโขทัย
และอยุธยาได้ตดิ ต่อสัมพันธ์กนั มาช้านานรองรับ อักษรไทยสมัยอยุธยานัน้ นอกจากจะได้ใช้กนั
อยู่ในบริเวณที่ใกล้ชดิ กับอานาจศูนย์กลางอาณาจักรอยุธยาแล้ว ยังได้สบื ทอดการใช้มายังกรุง
รัตนโกสินทร์ดว้ ย โดยอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาได้พฒ
ั นาต่อมาเป็ นอักษรไทยปั จจุบนั ส่วน
อักษรไทยย่อก็ยงั พบใช้ลงมาอย่างน้อยถึงสมัยรัชกาลที่ 6
อัก ษรไทยชนิ ด แรก คือ อัก ษรไทยอยุ ธ ยาแบบธรรมดา นัน้ ผ่ า นวิว ัฒ นาการ
ยาวนานถึงกว่า 400 ปี พบหลักฐานทีม่ ศี กั ราชทัง้ สิน้ 46 รายการ หลักฐานทีเ่ ก่าทีส่ ุด คือ จารึก
แผ่นดีบุก วัดมหาธาตุ พ.ศ. 1917 และหลักฐานทีม่ อี ายุหลังที่สุด คือ จารึกพลับพลาจัตุรมุข
พ.ศ. 2301 โดยในการวิจยั ครัง้ นี้ได้แบ่งอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาออกเป็ น 5 ยุค ตาม
ลักษณะร่วมของรูปอักษรในแต่ละยุคสมัย ดังนี้
ระยะที่หนึ่ง ช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 พบหลักฐานที่มศี กั ราชทัง้ สิ้น 5 รายการ
หลักฐานทีเ่ ก่าทีส่ ุด คือ จารึกแผ่นดีบุก วัดมหาธาตุ พ.ศ. 1917 และหลักฐานทีม่ อี ายุหลังทีส่ ุด
คือ จารึกวัดส่องคบ 3 (ชน. 4) พ.ศ. 1976 ในระยะนี้รปู อักษรส่วนใหญ่ยงั คงใกล้เคียงกับอักษร
ไทยสุโขทัย สัณฐานอักษรค่อนข้างใหญ่และกว้าง
ระยะทีส่ อง ช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 หลักฐานทีม่ ศี กั ราชทัง้ สิน้ 5 รายการ หลักฐานที่
เก่าทีส่ ุด คือ จารึกวัดตาหนัก พ.ศ. 2023 และหลักฐานทีม่ อี ายุหลังทีส่ ุด คือ จารึกวัดพระเสด็จ
พ.ศ. 2068 ในระยะนี้รปู อักษรเริม่ เขียนให้มขี นาดเล็กหรือแคบลงกว่าเดิมบ้าง
ระยะทีส่ าม ช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 หลักฐานทีม่ ศี กั ราชทัง้ สิน้ 8 รายการ หลักฐาน
ทีเ่ ก่าทีส่ ุด คือ จารึกพระราชมุนี ประมาณ พ.ศ. 2126 และหลักฐานทีม่ อี ายุหลังทีส่ ุด คือ จารึก
ปลียอดพระบรมธาตุเจดียน์ ครศรีธรรมราช 4 (จ. 46) พ.ศ. 2192 ในระยะนี้สณ
ั ฐานอักษรจะแคบ
ลงอีก และส่ ว นใหญ่ จะเริม่ เอียงไปทางขวา นอกจากนี้ ยังเริม่ พบลายมือ หวัดในช่ว งนี้ด้ว ย
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ระยะทีส่ ่ี ช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 จนถึงประมาณ พ.ศ. 2280 หลักฐานทีม่ ศี กั ราช
ทัง้ สิน้ 18 รายการ หลักฐานทีเ่ ก่าที่สุด คือ จารึกปลียอดพระบรมธาตุเจดียน์ ครศรีธรรมราช 5
(จ. 38) พ.ศ. 2211 และหลักฐานทีม่ อี ายุหลังทีส่ ุด คือ จารึกวัดเทพจันทร์ พ.ศ. 2279 ถือเป็ น
ระยะเปลี่ยนผ่านที่ส าคัญ เนื่องจากรูปอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาจะเริม่ เหมือนรูปอักษร
ปั จจุบนั ขึน้ มาก สัณฐานอักษรในระยะนี้ยงั คงเอียงไปทางขวา โดยเฉพาะในลายมือหวัด
ระยะทีห่ า้ ช่วงประมาณ พ.ศ. 2281 จนถึงสิน้ สมัยอยุธยา หลักฐานทีม่ ศี กั ราชทัง้ สิน้
9 รายการ หลักฐานทีเ่ ก่าทีส่ ุด คือ จารึกปลียอดพระบรมธาตุเจดียน์ ครศรีธรรมราช 13 (จ. 44)
และคาฉันท์สรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290 ส่วน
หลักฐานทีม่ อี ายุหลังที่สุด คือ จารึกพลับพลาจัตุรมุข พ.ศ. 2301 ระยะนี้เป็ นช่วงที่รูปอักษร
พัฒนาจนเหมือนหรือใกล้เคียงกับรูปอักษรปั จจุบนั มากโดยเฉพาะในหลักฐานที่เป็ นเอกสาร
ตัวเขียน โดยสัณฐานอักษรกลับมาตัง้ ตรงหรือเอียงเพียงเล็กน้อยเท่านัน้
รูปอักษรทีพ่ บแบ่งเป็ นรูปพยัญชนะ 42 รูป ได้แก่ 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 ไม่พบเพียง ฌ กับ ฮ
เท่านัน้ รูปพยัญชนะตัวเชิง 16 รูป ได้แก่ ค ง จ ญ ฐ ต ธ น ป ภ ม ย ร ล ว ส รูปสระ 29 รูป
ได้แก่ สระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู เอะ เอ แอะ แอ เอีย เอือ อัว โอะ โอ เอาะ ออ เออะ เออ อา ใอ
ไอ เอา ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ ไม่พบเพียงสระเอียะ เอือะ และอัวะ รูปวรรณยุกต์ 2 รูป คือ ไม้เอก และ
ไม้โ ท รูป ตัว เลขพบทัง้ 10 รู ป คือ เลข ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ ๐ และรู ป เครื่อ งหมาย
ประกอบการเขียนพบ 14 รูป
ทัง้ นี้ ในแต่ ล ะระยะมีพ ัฒนาการรูปอักษร หรือ ลักษณะเฉพาะของรูป อักษรที่จ ะ
สามารถนาไปใช้ในการกาหนดอายุได้ ดังนี้ (ดูรปู อักษรแต่ละระยะประกอบในตารางที่ 7 – 11
หน้า 287 - 298)
ระยะที่ หนึ่ ง รูปอักษรส่วนใหญ่ยงั มีลกั ษณะใกล้เคียงกับอักษรไทยสุโขทัย โดย
รูปอักษรบางรูปพบใช้รูปเดิมอยู่ในช่วงระยะที่หนึ่งเท่านัน้ และรูปอักษรจานวนหนึ่งเริม่ มีความ
เปลีย่ นแปลงบ้างแล้ว ดังนัน้ รูปอักษรดัง้ เดิมจึงกลายเป็ นรูปทีเ่ ป็ นลักษณะเฉพาะของช่วงระยะนี้
ได้แก่
รูปพยัญชนะ ก ลากเส้นหน้าต่อจากเส้นกลางในระดับค่อนข้างต่า
รูปพยัญชนะกลุ่ม ค ฅ ด ต และ ศ ยังมีเส้นล่างเชื่อมเส้นกลางกับเส้นหน้า โดยเส้น
ล่างจะเริม่ หายไปในช่วงปลายระยะทีห่ นึ่งนี้
รูปพยัญชนะ ง ทีเ่ ส้นล่างลากเฉียงลงไปทางซ้ายเลยเส้นบรรทัดพบเฉพาะในระยะนี้
รูปพยัญชนะ จ และ ว ทีเ่ ขียนมีเส้นล่าง พบเฉพาะในระยะนี้เท่านัน้
รูปพยัญชนะ ถ พบรูปทีไ่ ม่มหี ยักหน้าเฉพาะในระยะนี้
รูปพยัญชนะ ป ฝ และ ฟ ทีม่ เี ส้นหาง 2 เส้น พบในระยะนี้เท่านัน้ ทัง้ นี้ ในราวปลาย
ระยะทีห่ นึ่งจะเริม่ เหลือเส้นหางเส้นเดียวแล้ว
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รูปพยัญชนะ ผ ทีเ่ ส้นหน้ามีหยักกลาง พบในระยะนี้เท่านัน้
รูปสระอะ ทีเ่ ขียนเชื่อมกันเป็ นเส้นแนวตัง้ เส้นเดียว พบในระยะนี้เท่านัน้
รูปสระอุ ทีเ่ ขียนไม่มหี วั อักษร โดยลากเส้นหลังลงมาตรงๆ ตวัดปลายเล็กน้อย พบ
ในระยะนี้เท่านัน้
รูปวรรณยุกต์ไม้โท รูปที่เขียนเป็ นเส้นแนวตัง้ กับแนวนอนตัดกันเหมือนไม้จตั วา
พบในระยะนี้เท่านัน้
รูปเลข ๓ ทีเ่ ขียนในแนวตัง้ คล้ายเลข 3 อารบิก พบในระยะนี้เท่านัน้ โดยพบเขียน
เส้นหลังหยักหรือขมวดทีก่ ลางเส้น
ระยะที่สอง รูปอักษรทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างเด่นชัด ได้แก่
รูปพยัญชนะ จ ไม่มเี ส้นล่างแล้ว พบครัง้ แรกในจารึก พจ. 2 พ.ศ. 2023
รูปพยัญชนะ ฆ ทีม่ ขี มวดทัง้ หน้าและหลังพบเฉพาะในระยะนี้เท่านัน้
รูปพยัญชนะ ป ฝ และ ฟ จะเหลือเส้นหางบนเส้นหลังเพียงเส้นเดียว โดย ป เริม่
พบตัง้ แต่ในจารึก นม.78 พ.ศ. 1974 ในระยะทีห่ นึ่ง แต่ ฝ และ ฟ เริม่ พบในจารึก กพ. 2 พ.ศ.
2053
รูปอักษร ม มีขมวดหน้าเพิม่ ขึน้ พบครัง้ แรกในจารึก พจ. 2 พ.ศ. 2023
รูปอักษร ว เส้นล่างหายไป โดยเส้นหัวอักษรเป็ นเส้นโค้งใหญ่หรือขมวดเป็ นวง
ค่อนข้างใหญ่
รูปสระเอ และสระแอ เส้นบนเริม่ หายไป โดยเขียนเป็ นหางอักษรสัน้ ๆ หรือเขียนให้
ปลายเส้นหลังเอนไปทางขวามากขึน้
รูปเลข ๒ เริม่ เขียนหางลากยาวกว่าเดิม โดยลากให้เลยเส้นบรรทัดลงไป
รูปเลข ๖ เริม่ มีเส้นหางทีล่ ากยาวขึน้ ไปอย่างเด่นชัด
ระยะที่สาม รูปอักษรทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างชัดเจน ได้แก่
รูปพยัญชนะ ข ฃ ช ซ และรูปสระอู รูปอักษรเริม่ เปลีย่ นมาอยู่ในแกนตัง้ เส้นหลัง
เริม่ ยาวขึน้ เท่าเส้นหน้า แต่ยงั ค่อนข้างเอียงไปทางขวา เริม่ พบใน พ.ศ. 2164
รูป พยัญ ชนะ ง เริ่ม ขมวดหัว เป็ น วงชัด เจน และเส้น ล่ า งจะเริ่ม ลากงอเฉี ย งขึ้น
ทางซ้ายอย่างในปั จจุบนั
รูปพยัญชนะ ฆ ที่แต่เดิมมีทงั ้ ขมวดหน้าและหลัง จะเหลือเพียงขมวดหน้าเท่านัน้
พบครัง้ แรกในพระราชสาส์นสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม ประมาณ พ.ศ. 2159
รูปพยัญชนะ ท และ ห เส้นล่างเริม่ หายไป พบครัง้ แรกในหนังสือออกพระจอมเมือง
พ.ศ. 2164 ทัง้ 2 ฉบับ
รูปพยัญชนะ ธ หัวอักษรเริม่ หายไป และมีเส้นบนเพิม่ เข้ามา เริม่ พบในจารึก
ปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 4 พ.ศ. 2192
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รูปพยัญชนะ ป เปลี่ยนมาเขียนเส้นหางเชื่อ มต่ อ กับเส้นหลัง โดยมีการหักมุมที่
รอยต่อ เริม่ พบในศุภอักษรและหนังสือการค้ากับเดนมาร์ก พ.ศ. 2164 ทัง้ 3 ฉบับ ทัง้ นี้ ใน
จารึกปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 2 พ.ศ. 2159 พบรูป ป ที่ลากหางยาวขึน้ ไป
โดยไม่หกั มุมเป็ นครัง้ แรกด้วย อนึ่ง ฝ และ ฟ น่ าจะมีพฒ
ั นาการอย่างเดียวกัน แต่ไม่พบ
หลักฐานรูปอักษรทีเ่ ปลีย่ นแปลงแล้ว
รูปพยัญชนะ พ เส้นล่างและเส้นบนเริม่ หายไป เริม่ พบในจารึกปลียอดพระบรมธาตุ
เจดีย์ นครศรีธรรมราช 2 พ.ศ. 2159 ทัง้ นี้ ฟ น่ าจะมีพฒ
ั นาการอย่างเดียวกับ พ แต่ไม่พบ
หลักฐาน
รูปพยัญชนะ ร เส้นล่างหายไป หัวอักษรเริม่ ขมวดเป็ นวง และเริม่ มีเ ส้นกลาง
แนวนอนเพิม่ ขึน้ มาเชื่อมเส้นหลังกับเส้นบน
รูปพยัญชนะ ห เส้นล่างเริม่ หายไป พบครัง้ แรกในจารึกปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์
นครศรีธรรมราช 2 พ.ศ. 2159
รูปสระอะ เริม่ พบการเปลี่ยนทิศทางการเขียนหัวอักษรจากวนขวาเป็ นวนซ้าย ทา
ให้รปู อักษรทีเ่ ป็ นเส้นโค้งคว่าเปลีย่ นเป็ นเส้นโค้งหงาย เริม่ พบในจารึกปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์
นครศรีธรรมราช 4 พ.ศ. 2192
รูปสระอิ อี อือ เริม่ เปลีย่ นจากเขียนรูปอักษรส่วนหลักเป็ นวงกลม เป็ นเส้นแนวนอน
2 เส้น โดยเริม่ พบสระอิและสระอีในจารึกปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 2 พ.ศ.
2159 และสระอือเริม่ พบในศุภอักษรและหนังสือการค้ากับเดนมาร์ก พ.ศ. 2164 ทัง้ 3 ฉบับ ส่วน
สระอึเ พิ่งพบใช้รูปอัก ษรเป็ นครัง้ แรกในจารึกแผ่ นไม้บุษบกธรรมาสน์ วัดมณีชลขัณฑ์ พ.ศ.
2225 จึงไม่มพี ฒ
ั นาการ
รูปสระฤ เปลี่ยนมาเขียนเส้นหางเชื่อมต่อกับเส้นหลัง ลงไปด้านล่าง ทัง้ นี้ สระฦ
น่าจะมีพฒ
ั นาการอย่างเดียวกัน แต่ไม่พบหลักฐานรูปอักษรทีเ่ ปลีย่ นแปลงแล้ว
รูปเลข ๓ เปลีย่ นแนวตัง้ เป็ นแนวนอน โดยมีเส้นหน้าเพิม่ อีก 1 เส้น และขมวดกลาง
เปลีย่ นเป็ นเส้นกลางแนวตัง้ แทน เริม่ พบในจารึกปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 2
พ.ศ. 2159
ระยะที่สี่ รูปอักษรทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างชัดเจน ได้แก่
รูปพยัญชนะ ฉ เส้นหางทีล่ ากยาวเฉียงขึน้ ไปเริม่ หายไป พบในวรรณกรรมเรื่อง ต้น
ทางฝรังเศส
่ พ.ศ. 2228
รูปพยัญชนะ ญ และณ เริม่ มีหยักทีเ่ ส้นหน้า พบครัง้ แรกในจารึกพระบรมธาตุเจดีย์
นครศรีธรรมราช 8 พ.ศ. 2230
รูปพยัญชนะ ฎ มีเส้นบนเพิม่ จนส่วนบนเป็ นรูปเหมือน ภ พบครัง้ แรกในจดหมาย
ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2237
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รูปพยัญชนะ ฐ ซึง่ มีเฉพาะรูปอักษรส่วนบน เส้นล่างเริม่ หายไป และเปลีย่ นวิธเี ขียน
ขมวดปลายเส้นหลัง กลายเป็ นเขียนเส้น 3 เส้น คือ เส้นกลางแนวนอน เส้นบน และเส้นหาง
อย่างในปั จจุบนั แทน พบครัง้ แรกในพระกัลปนาวัดเมืองพัทลุง พ.ศ. 2241
รูปพยัญชนะ ธ มีเส้นกลางแนวนอนเพิม่ ขึน้ มา เพื่อเชื่อมเส้นหลังกับเส้นบน ทัง้ นี้
พบรูปลายมือหวัดทีย่ งั เขียนไม่มเี ส้นแนวนอนเพิม่ บางครัง้ มีขมวดหน้าเล็กๆ และเส้นบนลาก
เป็ นเส้นตรงเฉียงไปทางขวาเฉพาะในช่วงนี้เท่านัน้
รูปพยัญชนะ ป รูปอักษรทีล่ ากหางยาวโดยไม่หกั มุม ยังพบเฉพาะในลายมือหวัด
เช่น จดหมายฉบับที่ 3 และ 4 พ.ศ. 2237 ส่วนในลายมือบรรจงและหวัดแกมบรรจงยังเขียนหาง
หักมุม แต่จะหักมุมสูงขึน้ กว่าเดิม
ส่วน ฝ และ ฟ พบหลักฐานที่เปลี่ยนมาเขียนเส้นหาง
เชื่อมต่อกับเส้นหลังในระยะนี้ในวรรณกรรมเรื่อง ต้นทางฝรังเศส
่
พ.ศ. 2228 โดยจะหักมุมใน
ลักษณะเดียวกับ ป ในสมัยเดียวกัน
รูปพยัญชนะ พ เขียนมีเส้นล่างเส้นที่หนึ่งเส้นเดียว ซึ่งสันนิษฐานว่าเป็ นรูปที่ผสม
ระหว่างรูปอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาและอักษรไทยย่อ พบเฉพาะในช่วงนี้เท่านัน้
รูปพยัญชนะ ฬ ที่เขียนเป็ นรูป พ ประกอบกับเชิง ฬ อักษรขอมไทย พบเฉพาะ
ในช่วงนี้เท่านัน้
รูปสระฤๅ ฦๅ เริม่ พบเขียนเส้นหางเส้นแรกเชื่อมกับเส้นหลัง และเส้นหางอีกเส้น
เขียนต่อจากเส้นหลัง พบในจดหมายฉบับที่ 3 และ 4 พ.ศ. 2237 เป็ นครัง้ แรก
รูปเลข ๕ เริม่ เขียนเส้นหางทีเ่ คยเขียนแยกให้เชื่อมกับเส้นหน้า พบครัง้ แรกในจารึก
ปลียอดพระบรมธาตุเจดีย์ นครศรีธรรมราช 5 พ.ศ. 2211
ระยะที่ห้า รูปอักษรทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงอย่างชัดเจน ได้แก่
รูปพยัญชนะ ก เส้นกลางหายไป และเปลีย่ นทิศทางการเขียน โดยเปลีย่ นจากเขียน
เส้นกลางลากลงแล้วเขียนเส้นหน้าแยกไปทางซ้าย เป็ นลากเส้นหน้าขึน้ ด้านบนเพียงเส้นเดียว มี
หยักทีป่ ลายเส้นหน้า ซึง่ คล้ายกับรูปอักษรในปั จจุบนั พบครัง้ แรกในคาฉันท์สรรเสริญพระเกียรติ
สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290
รูปพยัญชนะ ข ฃ ช และ ซ มักเขียนเส้นหน้าและเส้นหลังค่อนข้างตัง้ ตรง โดย ข
และ ฃ เส้นหลังจะลากยาวขนานขึน้ ไปกับเส้นหน้า และปลายหางอาจไม่ต้องโค้งมาหาเส้นหน้า
ก็ได้ ส่วน ช และ ซ ลากปลายเส้นหลังโค้งมาหาเส้นหน้าแล้วหักมุมลากหางเฉียงขึน้ ไปทางขวา
สัน้ ๆ
รูปพยัญชนะ จ มักลากเส้นหน้าต่อ จากหัวอักษรเฉียงลงไปต่อกันกับเส้นหลังเป็ น
มุมพอดี
รูปพยัญชนะ ญ ส่วนเชิงจะเขียนเพียงเล็กๆ นอกจากนี้ พบรูปทีส่ ่วนเชิงขมวดหรือ
หักมุมแล้วลากกลับทางขวาครัง้ แรกในตาราแผนคชลักษณ์ พ.ศ. 2291

280

รูปพยัญชนะ ฐ มีส่วนเชิงเพิม่ เข้ามา พบครัง้ แรกในคาฉันท์สรรเสริญพระเกียรติ
สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290
รูปพยัญชนะ ฑ เริม่ พบตัวอย่างรูปอักษรที่เส้นบนหายไป พบครัง้ แรกในจารึก
อย. 5 พ.ศ. 2298
รูปพยัญชนะทีล่ ากหางยาวขึน้ ด้านบน ได้แก่ ป ฝ และ ฟ ส่วนใหญ่ยงั เขียนหักมุมที่
หางอยู่ แต่ จะลากหางยาวตรงขึ้นไปก่ อ น แล้ว หักมุมที่ปลายหางเพียงเล็กน้ อ ย มีเ พียงบาง
ลายมือ เช่น ในคาฉันท์สรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290 ที่
ลากหางยาวโดยไม่หกั มุม
รูปพยัญชนะ พ เหลือเพียงรูปทีไ่ ม่มที งั ้ เส้นบนและเส้นล่างเพียงรูปเดียว
รูปพยัญชนะ อ เริม่ เขียนหัวอักษรขมวดเป็ นวง พบครัง้ แรกในคาฉันท์สรรเสริญพระ
เกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290
รูปเลข ๒ เริม่ ลากหางตวัดเฉียงขึน้ ไปทางซ้าย พบครัง้ แรกในคาฉันท์สรรเสริญพระ
เกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290
รูปเลข ๔ เริม่ มีเส้นบนเพิม่ เข้ามาอย่างในปั จจุบนั พบครัง้ แรกในคาฉันท์สรรเสริญ
พระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง พ.ศ. 2290
รูปไม้ยมกเริม่ พัฒนาแยกจากเลข ๒ โดยไม่ลากหางตวัดขึน้ ไปด้านบน และเส้นล่าง
เริม่ หายไป เหลือเพียงหัวอักษรกับเส้นหลังอย่างในปั จจุบนั พบรูปนี้ครัง้ แรกในจารึก อย. 5 พ.ศ.
2298
จากทีก่ ล่าวมานี้จะเห็นได้ว่ามีรปู พยัญชนะบางรูปทีม่ คี วามเปลีย่ นแปลงมากในสมัย
อยุธยา ได้แก่ รูปอักษรทีม่ หี างยาว คือ ป ฝ และ ฟ กับพยัญชนะ ธ ซึ่งมีวธิ กี ารเขียนในแต่ละ
ระยะต่างกันค่อนข้างชัดเจน ทาให้สามารถใช้รปู อักษรเหล่านี้ประกอบกับรูปอักษรอื่นๆ รวมทัง้
อักขรวิธใี นการสันนิษฐานอายุจารึกและเอกสารสมัยอยุธยาได้ ส่วนรูปพยัญชนะหลายรูปไม่พบ
การเปลีย่ นแปลงอย่างเด่นชัดหรือเปลีย่ นแปลงน้อยในช่วงสมัยอยุธยา ซึง่ ทาให้ไม่สามารถนาไป
ช่วยในการสันนิษฐานอายุจารึกและเอกสารได้มากนัก ได้แก่ ฏ ฑ ฌ ฒ ณ ด ต ถ น บ ผ ภ ม ย
ร ล ว ศ ษ และ ส
ส่วนอักษรไทยอีกชนิดหนึ่ง คือ อักษรไทยย่อนัน้ ปรากฏการใช้อยู่ในสมัยอยุธยาราว
100 ปี พบหลักฐานทีม่ ศี กั ราชทัง้ สิน้ 10 รายการ หลักฐานทีเ่ ก่าทีส่ ุด คือ จารึกวัดจุฬามณี พ.ศ.
2225 และหลักฐานทีม่ อี ายุหลังทีส่ ุด คือ จารึกประตูมุก วิหารพระพุทธชินราช พ.ศ. 2299 แม้
จะปรากฏการใช้ไม่นานนัก แต่ก็พอจะมองเห็นลักษณะร่วมของรูปอักษรในแต่ละช่วงเวลาจน
สามารถแบ่งอักษรไทยย่อออกเป็ น 2 ยุคในการวิจยั ครัง้ นี้ (ดูรปู อักษรแต่ละระยะประกอบใน
ตารางที่ 12 - 13 หน้า 297 - 300)
ระยะที่หนึ่ ง ช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 ไปจนถึงประมาณ พ.ศ. 2270 ตรงกับเวลา
ส่วนใหญ่ ของช่ว งระยะที่ส่ขี องอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา เป็ นยุคที่เริม่ ปรากฏแบบแผน
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อักษรไทยย่อขึน้ แยกจากอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาอย่างชัดเจน แต่กย็ งั พบว่ารูปอักษรบาง
ตัวมีความใกล้เคียงกันหรือพบใช้รูปอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาปนกับอักษรไทยย่ออยู่บ้าง
เส้นอักษรในระยะนี้เริม่ มีการหักเหลี่ยมย่อมุมตามแบบอักษรไทยย่อ แต่ลกั ษณะแบบแผนของ
อักษรไทยย่อที่จะปรากฏในระยะที่สองยังไม่สม่าเสมอ ในระยะที่หนึ่งนี้พบหลักฐานที่มศี กั ราช
ทัง้ สิน้ 5 รายการ หลักฐานทีเ่ ก่าทีส่ ุด คือ จารึกวัดจุฬามณี พ.ศ. 2225 และหลักฐานทีม่ อี ายุหลัง
ทีส่ ุด คือ จดหมายฉบับที่ 1 พ.ศ. 2231
ระยะที่สอง ช่วงประมาณ พ.ศ. 2271 ไปจนสิน้ สุดสมัยอยุธยา ตรงกับเวลาส่วนใหญ่
ของช่วงระยะทีห่ า้ ของอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา เป็ นช่วงทีร่ ปู อักษรได้พฒ
ั นามาจนประณีต
งดงาม และมีความเป็ นระเบียบแบบแผนที่สุด เช่น พยัญชนะที่เส้นหลังลากขึน้ จะหักเหลี่ยมที่
ปลายหางแบบไทยย่อทุกตัว รูปอักษรทีเ่ ส้นหลังลากลงจะขมวดหางเป็ นวงเข้าด้านในทุ กตัว ใน
ระยะทีห่ นึ่งนี้พบหลักฐานทีม่ ศี กั ราชทัง้ สิน้ 5 รายการ หลักฐานทีเ่ ก่าทีส่ ุด คือ นันโทปนันทสูตร
พ.ศ. 2279 และหลักฐานทีม่ อี ายุหลังทีส่ ุด คือ จารึกประตูมกุ วิหารพระพุทธชินราช พ.ศ. 2299
รูปอักษรทีพ่ บแบ่งเป็ นรูปพยัญชนะพบทัง้ 44 รูป ได้แก่ 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
รูปพยัญชนะตัวเชิงพบ 3 รูป ได้แก่ ญ ฐ และ น รูปสระ 24 รูป ได้แก่ สระอะ อา อิ อี อึ อือ อุ อู
เอ แอ เอีย เอือ อัว โอ เอาะ ออ เออ อา ใอ ไอ เอา ฤ ฤๅ และ ฦๅ (ไม่พบสระเอะ แอะ เอียะ
เอือะ อัวะ โอะ เออะ และ ฦ) รูปวรรณยุกต์พบ 2 รูป คือ ไม้เอก และไม้โท รูปตัวเลขพบทัง้ 10
รูป ได้แก่ เลข ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ ๗ ๘ ๙ และ ๐ และรูปเครือ่ งหมายประกอบการเขียนพบ 13 รูป
พัฒนาการที่เ กิด ขึ้นกับ อัก ษรไทยย่อ ในระยะที่ส อง ซึ่ง ต่ างไปจากระยะที่หนึ่ งมีน้ อ ย เพราะ
รูป แบบการเขีย นอัก ษรไทยย่ อ ในระยะแรกก็ เ กิด ระเบีย บแบบแผนขึ้น ในระดับ หนึ่ ง แล้ ว
พัฒนาการทีพ่ บกับอักษรไทยย่อในระยะทีส่ อง มีดงั นี้
1. รูปอักษรทีม่ สี ่วนประกอบรูปอักษรเพิม่ มีดงั นี้
รูปอักษรทีม่ เี ส้นบนเพิม่ ขึน้ ได้แก่ เลข ๔
รูปอักษรทีม่ เี ส้นกลางแนวนอนเพิม่ ได้แก่ ย
รูปอักษรทีม่ สี ่วนเชิงเพิม่ ได้แก่ ฐ
รูปอักษรทีม่ เี ส้นหน้าและเส้นหลังเพิม่ ได้แก่ สระอิ สระอี สระอึ และสระอือ
2. รูปอักษรทีม่ สี ่วนประกอบรูปอักษรลดลง มีดงั นี้
รูปอักษรทีห่ วั อักษรหายไป ได้แก่ สระอุ และสระอู
3. รูปอักษรทีเ่ ปลีย่ นวิธกี ารเขียน ได้แก่ ฬ และเลข ๕ ซึง่ เขียนเส้นหางทีเ่ ขียนแยก
เปลีย่ นมาเชื่อมกับส่วนประกอบหลัก และ ฮ ทีเ่ ขียนเส้นตัดให้เชื่อมไปกับหางเส้นหลัง
ทัง้ นี้ แบบแผนวิธกี ารเขียนรูปอักษรไทยย่อที่พฒ
ั นาถึงจุดสูงสุดในระยะที่สอง จน
รูปอักษรประณีตงดงาม และมีระบบการเขียนเป็ นระเบียบมากนัน้ พอสรุปเป็ นหลักได้ดงั นี้
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1. พยัญชนะทีเ่ ส้นหลังลากขึน้ ได้แก่ ฆ ฌ ญ ฒ ณ น บ ผ พ ม ย และ ษ จะหักเหลีย่ ม
ทีป่ ลายหางแบบไทยย่อ คือคล้ายหาง ร
2. รูปอักษรทีเ่ ส้นหลังลากลง ได้แก่ ก ค ฅ ฑ ด ต ถ ท ภ ศ ห และสระอา จะขมวด
หางเป็ นวงเข้าด้านใน
3. พยัญชนะที่เส้นบนลากไปทางซ้าย ได้แก่ จ ฉ ล ว และ ส จะหักเหลี่ยมตวัด
กลับไปทางขวาบรรจบกับเส้นบน
4. พยัญชนะที่หวั อักษรอยู่ท่ดี ้านบนสุดของเส้นหน้าทางด้านนอก และไม่มหี ยัก
ได้แก่ ง ท น บ ป พ ฟ ม ษ ห และ ฬ จะเขียนหัวอักษรเป็ นรูปคล้ายสีเ่ หลีย่ มผืนผ้า
5. พยัญชนะทีห่ างเป็ นเส้นยาวเลยบรรทัดขึน้ ไปด้านบน ได้แก่ ป ฝ และ ฟ จะเขียน
หางทีม่ รี ปู คล้ายเครือ่ งหมายทัณฑฆาตแยกจากรูปอักษรส่วนล่าง ซึง่ มีรปู เหมือน บ ผ และ พ
6. พยัญชนะที่ลากหางยาวเลยเส้นบรรทัดลงไปด้านล่าง ได้แก่ ฎ ฏ จะเขียนรูป
อักษรส่วนบนทีเ่ หมือน ภ แยกจากหางด้านล่าง
7. สระฤ ฤๅ ฦ ฦๅ ซึ่งมีหางยาวเลยเส้นบรรทัดลงไปด้านล่าง จะเขียนรูปอักษร
ส่วนบนทีเ่ หมือน ถ หรือ ภ แยกจากหางซึง่ เขียนให้มหี วั อักษรด้วย
8. สระอุและสระอู จะเขียนต่างไปจากปรกติ โดยจะขมวดเป็ นวงทีจ่ ดุ สิน้ สุดการเขียน
9. สระเอ ยังรักษารูปทีม่ เี ส้นบนไว้ โดยจะเขียนเส้นบนเข้าหาพยัญชนะต้น
ในส่วนของอักขรวิธอี กั ษรไทยสมัยอยุธยานัน้ ในส่วนของส่วนประกอบคาแบ่งได้
เป็ น 6 ส่วน ได้แ ก่ ส่ วนพยัญชนะ ส่ว นสระ ส่ว นตัวเลข ส่ วนวรรณยุกต์ ส่ วนเครื่องหมาย
ประกอบการเขียน และอักขรวิธพี เิ ศษ
ส่วนพยัญชนะ แบ่งตามหน้าทีเ่ ป็ น 2 ประเภท คือ พยัญชนะต้น และตัวสะกด กับ
พยัญชนะอีกแบบหนึ่งทีม่ วี ธิ เี ขียนต่างไป คือ พยัญชนะตัวเชิง ดังนี้
1. พยัญชนะต้น แบ่งได้เป็ น 3 ประเภท ได้แก่
พยัญชนะต้นเดีย่ ว สามารถใช้พยัญชนะทุกตัวในตาแหน่ งนี้ได้ ทัง้ นี้ ยังสามารถ
ใช้สระฤ ฤๅ ฦ และ ฦๅ ในตาแหน่ งพยัญชนะต้นได้ดว้ ย จากการศึกษาพบว่า อักษรไทยอยุธยา
แบบธรรมดาพบ 46 รูป เป็ นพยัญชนะ 42 รูป เนื่องจากไม่พบรูปอักษร ฌ และ ฮ กับสระฤ ฤๅ
ฦ และ ฦๅ ส่วนอักษรไทยย่อพบทัง้ 46 รูปเช่นกัน แต่เป็ นพยัญชนะครบทัง้ 44 รูป กับสระฤๅ
และ ฦ
พยัญชนะต้น 2 ตัว แบ่งเป็ น 4 ประเภทตามการออกเสียงเหมือนในปั จจุบนั คือ
พยัญชนะต้น 2 ตัว ออกเสียงควบกล้า พยัญชนะต้น 2 ตัว ออกเสียงแต่ตวั หน้า พยัญชนะต้น 2
ตัว ออกเสียงเป็ น ซ และพยัญชนะต้น ทร ออกเสียงควบกล้า โดยพบความต่างจากปั จจุบนั ใน
ส่วนของการใช้พยัญชนะทีเ่ ลิกใช้แล้ว คือ ฃ ควบกับ ล และ ว กับพยัญชนะต้น 2 ตัว ทีอ่ อกเป็ น
ซ นัน้ ไม่ได้พบเพียง ทร อย่างในปั จจุบนั แต่ยงั พบ ชร ซร และ ธร ด้วย
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พยัญชนะต้นที่ใช้ ห หรือ อ นา พบต่างไปจากปั จจุบนั ทีก่ ารใช้ อ นา พบใช้กบั
ญ แทน ย ได้ดว้ ย
2. ตัวสะกด พบตัวอย่างพยัญชนะทีใ่ ช้เป็ นตัวสะกดได้ทงั ้ สิน้ 33 รูป โดยอักษรไทย
อยุธยาแบบธรรมดาพบทัง้ 33 รูป ส่วนอักษรไทยย่อพบ 31 รูป
3. พยัญชนะตัวเชิง เป็ นอิทธิพลของอักษรขอมไทยที่มตี ่ออักษรไทย โดยพบทัง้
พยัญ ชนะตัว เชิงอัก ษรขอมไทย รูปอักษรไทย และส่ ว นเชิงของรูปอักษรไทย มีการใช้ใ น 5
ลักษณะ ได้แก่ ตัวตามและตัวควบในคายืมภาษาบาลี – สันสกฤต ตัวควบในคายืมภาษาเขมร
ตัวตามอักษรนา ตัวสะกด และตัวตามสะกด โดยส่วนใหญ่พบใช้กบั อักษรไทยอยุธยาแบบ
ธรรมดา ในอักษรไทยย่อส่ว นมากพบใช้ในลักษณะตัวตามและตัวควบในคายืมภาษาบาลี –
สันสกฤต ซึง่ เป็ นไปตามหลักการเขียนอักษรขอมไทย กับพบใช้เป็ นตัวสะกดในสมุดภาพไตรภูม ิ
หมายเลข 5 ซึง่ เป็ นอักษรไทยย่อระยะทีห่ นึ่งด้วย
ส่วนสระ พบทัง้ สระลอยทีใ่ ช้เขียนเดีย่ วๆ ในระนาบเดียวกับพยัญชนะ และสระจม
ที่ต้องใช้ประสมกับพยัญชนะ โดยสระลอยพบสระอีเพียงตัวเดียวในจารึกขุนศรีไชยราชมงคล
เทพ ปลายพุทธศตวรรษที่ 20 และไม่พบใช้อกี เลย ส่วนสระจมใช้วางไว้ในตาแหน่ งต่างๆ รอบ
พยัญชนะต้น แบ่งเป็ น 9 แบบ คือ หน้าพยัญชนะต้น บนพยัญชนะต้น หลังพยัญชนะต้น ใต้
พยัญชนะต้น หน้ าและหลังพยัญชนะต้น หน้ าและบนพยัญชนะต้น บนและหลังพยัญชนะต้น
ใต้และหลังพยัญชนะต้น และหน้า บน และหลังพยัญชนะต้น
ส่วนวรรณยุกต์ พบ 2 รูป คือ ไม้เอก และไม้โท การใช้วรรณยุกต์ในสมัยอยุธยายัง
ไม่สม่าเสมอ และบางครัง้ ไม่ตรงกับเสียงในปั จจุบนั ตาแหน่ งวรรณยุกต์ในสมัยอยุธยาอาจต่าง
ไปจากปั จจุบนั บ้าง เช่น หากประสมสระอา ออ และอัว และมีตวั สะกด มักเขียนรูปวรรณยุกต์บน
สระ และหากประสมสระบน มักเขียนรูปวรรณยุกต์เยือ้ งมาทางขวาเหนือรูปสระ
ส่วนตัวเลข ใช้บอกจานวนหรือลาดับแทนการเขียนเป็ นตัวหนังสือ ใช้ระบบฐานสิบ
อย่างในปั จจุบนั ใช้ได้หลายแบบ ได้แก่ บอกจานวนและลาดับ บอกความยาว ความสูง และ
ความหนาโดยเขียนเรียงกันในแนวตัง้ และใช้ประกอบกับเครื่องหมายตีนครุ เพื่อบอกวันทาง
จันทรคติ หรือน้าหนักและค่าเงิน
ส่วนเครื่องหมายประกอบการเขียน พบใช้ทงั ้ หมด 15 ชนิด ซึง่ ส่วนใหญ่ยงั คงใช้
อยู่ในปั จจุบนั แต่ใช้ต่างกันในหน้าที่และตาแหน่ งไปบ้าง เช่น ไม้หนั อากาศ ทัณฑฆาต ไม้ไต่คู้
ไม้ยมก นิค หิต ไปยาลน้ อ ย ปี ก กา และที่เ ลิกใช้ไปแล้ว เช่น ฝนทอง ฟั นหนู ตีนครุ ร เรผะ
ขึน้ ต้นข้อความ คันข้
่ อความ จบข้อความ ละสุด
อักขรวิ ธีพิเศษ คือ วิธกี ารเขียนทีต่ ่างไปจากปรกติ อาจโดยรูป วิธกี ารประสมคา
หรือการแก้ไขข้อผิดพลาดในการเขียน เพื่อให้การเขียนง่ายและสะดวกขึน้ พบตัวอย่างการใช้
เฉพาะกับอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา โดยเฉพาะลายมือหวัดหรือหวัดแกมบรรจงทีบ่ นั ทึกลง
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บนกระดาษ ตัวอย่างเช่น การเขียนพยัญชนะเชื่อมต่อกัน การเขียนพยัญชนะเชื่อมกับสระ การ
เขียนวรรณยุกต์แบบพิเศษ การเขียนพยัญชนะเชื่อมกับไม้หนั อากาศ การใช้พยัญชนะตัวเดียว
ประสมสระสองรูป การใช้ตวั สะกดพยางค์หน้าเป็ นพยัญชนะต้นพยางค์หลัง การเขียน ว กับ อ
สลับกัน การเขียนคาว่า ที่ การเขียนรูปพยัญชนะหรือสระเคียง การแทรกคาหรือข้อความที่
เขียนตก และการขีดฆ่าคาหรือข้อความทีเ่ ขียนผิด
ในส่วนของการประกอบรูปคาสมัยอยุธยานัน้ พบว่า การประกอบรูปคาพยางค์เดียว
มีการประกอบรูปคาทัง้ สิน้ 4 แบบ ซึง่ แต่ละแบบต่างกันทีส่ ่วนประกอบทีป่ ระสมกันขึน้ เป็ น 1 คา
ได้แก่ แบบทีม่ ี 1 ส่วน 2 ส่วน 3 ส่วน และ 4 ส่วน ส่วนการประกอบรูปคาหลายพยางค์ทาได้โดย
การเขียนคาพยางค์เดียวตัง้ แต่ 2 คาขึน้ ไปเรียงต่อกัน
สาหรับอักขรวิธบี างประการนัน้ มีลกั ษณะแตกต่างกันไปในแต่ละยุคสมัย หรืออาจ
เป็ น ลัก ษณะเฉพาะของช่ว งใดช่ ว งหนึ่ ง จึง สามารถน ามาใช้ก าหนดอายุร่ว มกับพัฒ นาการ
รูปอักษรได้ ซึง่ พอสรุปจากผลวิจยั ได้ ดังนี้
1. การต่อสระบนกับพยัญชนะทีม่ หี างยาว ได้แก่ ป ฝ และ ฟ นัน้ ในช่วงทีย่ งั มีเส้น
หาง 2 เส้น คือในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 นัน้ จะใช้วธิ ตี ดั หางเส้นใดเส้นหนึ่งแล้วเขียนสระบนลง
ไปแทนที่ หรือตัดหางทัง้ 2 เส้นแล้วเติมสระบนทีป่ ลายเส้นหลัง ต่อมาเมื่อเหลือเส้นหางเพียง
เส้นเดียวตัง้ แต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 21-22 จึงเปลีย่ นวิธกี ารเขียนเป็ นเขียนสระก่อน แล้วจึงเขียน
หางอ้อมสระแล้วตวัดกลับไปทางขวา หรือลากหางต่อขึน้ ไป ตามแต่วธิ เี ขียนหางอักษร
2. การเขียนสระเอีย แบบมีตวั สะกด พบเขียน ย ระหว่างพยัญชนะต้นกับตัวสะกด
(- ย -) หรือบางครัง้ มีสระเอหน้าพยัญชนะต้นด้วย (เ - ย -) ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงต้น
พุทธศตวรรษที่ 22 เท่านัน้
3. การเขียนสระเออ แบบมีตวั สะกด ที่ใช้สระเอหน้าพยัญชนะต้น และ อ หลัง
พยัญชนะต้น หน้าตัวสะกด (เ - อ -) พบในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-21 และพบอีกครัง้ ช่วงปลาย
อยุธยา คือ ช่วงระยะทีห่ า้ ของอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา และระยะทีส่ องของอักษรไทยย่อ
4. การเขียนสระอัว เฉพาะในหลักฐานอักษรไทยย่อทีเ่ กี่ยวข้องกับเจ้าฟ้ าธรรมาธิเบศ
จะเขียนต่างไปจากปรกติ โดยประกอบด้วยสระอูใต้พยัญชนะต้น และ ว หลังพยัญชนะต้น (- ูว)
5. การเขียนสระเอาะ เฉพาะในหลักฐานอักษรไทยย่อทีเ่ กี่ยวข้องกับเจ้าฟ้ าธรรมาธิเบศ
จะเขียนต่างไปจากปรกติ โดยประกอบด้วย อ และสระอะ หลังพยัญชนะต้น (-อะ)
4. ตาแหน่ งวรรณยุกต์ในหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเจ้าฟ้ าธรรมาธิเบศ จะตรงกับ
ตาแหน่งในปั จจุบนั
5. ตาแหน่ งของไม้หนั อากาศ ตัง้ แต่ระยะแรกจะอยู่บนตัวสะกด จนกระทังครึ
่ ง่ หลัง
ของพุทธศตวรรษที่ 22 ในหนังสือออกพระจอมเมือง พ.ศ. 2164 ทัง้ 2 ฉบับ ซึง่ ใช้ลายมือหวัด
จึงเริม่ พบเขียนไม้หนั อากาศเลื่อนมาอยูบ่ นพยัญชนะต้น
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6. เครือ่ งหมายทัณฑฆาต และไม้ไต่คู้ พบใช้ในช่วงปลายสมัยอยุธยา คือ ช่วงระยะ
ทีห่ า้ ของอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา และระยะทีส่ องของอักษรไทยย่อ โดยอักษรไทยอยุธยา
แบบธรรมดาพบครัง้ แรกในคาฉันท์สรรเสริญพระเกียรติสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง
พ.ศ. 2290 ส่วนอักษรไทยย่อพบครัง้ แรกในนันโทปนันทสูตร พ.ศ. 2279
7. เครื่องหมายฟั นหนู พบใช้ประกอบการเขียนครัง้ แรกในจารึกระฆัง วัดเชิงท่า
จังหวัดลพบุร ี พ.ศ. 2190
8. เครื่องหมายนิคหิต ตัง้ แต่ระยะแรกจะใช้เขียนแทนสระโอะและเสียงตัวสะกด
ในแม่กม โดยไม่ต้องเขียน ม จนกระทังครึ
่ ง่ หลังของพุทธศตวรรษที่ 22 ในหนังสือออกพระ
จอมเมือง พ.ศ. 2164 ทัง้ 2 ฉบับ ซึง่ ใช้ลายมือหวัด จึงพบเขียน ม ตามหลัง และเริม่ พบใช้กบั คา
ที่ประสมด้วยสระอื่นนอกจากสระโอะบ้าง จากนัน้ ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 จึงเริม่ พบใช้
นิคหิตประกอบสระอื่น โดยเฉพาะสระอุ และใช้สามารถใช้ร่วมกับมาตราตัวสะกดอื่นได้ดว้ ย พบ
ครัง้ แรกในจดหมายฉบับที่ 3 และ 4 พ.ศ. 2237
9. อักขรวิธพี เิ ศษ พร เชื่อมต่อกัน พบครัง้ แรกในหนังสือออกพระจอมเมือง 2
พ.ศ. 2164
10. อักขรวิธพี เิ ศษ ศก เชื่อมต่อกัน พบครัง้ แรกในจดหมายฉบับที่ 2 พ.ศ. 2231
11. อักขรวิธพี ิเศษ หญ เชื่อมต่ อกัน พบครัง้ แรกในเรื่องพระพุทธเยสู ราวต้น
พุทธศตวรรษที่ 23
12 การเขียน ว กับ อ สลับกัน เริม่ พบในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 23 ราว
พ.ศ. 2270 เป็ นต้นไป
13. การเขียนคาว่า ที่ พบรูปทีเ่ ขียนต่างไปจากปรกติตงั ้ แต่ราวต้นพุทธศตวรรษที่
23 โดยเขียนมี อ เคียง เป็ น “ทีอ” “ทือ” หรือบางครัง้ เป็ น “ทื” แยกออกจากคาว่า ที ซึง่ เขียนเป็ น
ที ตามปรกติ แต่ไม่ได้พบสม่าเสมอในหลักฐานทุกชิน้
จากผลการศึกษาพัฒนาการรูปอักษรและอักขรวิธที งั ้ หมดนัน้ การวิจยั ครัง้ นี้ได้
นามาใช้ในการกาหนดอายุขอ้ มูลสมัยอยุธยาที่ไม่ปรากฏศักราชหรือมีรูปอักษรอยู่ในช่วงที่ไม่
สอดคล้องกับศักราชทีป่ รากฏ จานวน 17 รายการ ได้ผลการศึกษาแยกตามช่วงเวลา ดังนี้
ข้อมูลที่สนั นิษฐานว่ามีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 20 (อักษรไทยอยุธยาแบบ
ธรรมดาระยะทีห่ นึ่ง) มีทงั ้ หมด 3 รายการ ได้แก่
1. จารึกวัดส่องคบ 2 (ชน. 8)
2. จารึกประดิษฐานพระธาตุ (กท. 59)
3. จารึกมหาเถรศรีเทพ (กท. 58)
ข้อมูลทีส่ นั นิษฐานว่ามีอายุอยู่ในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 23 ถึงราว พ.ศ. 2270 –
2280 (อัก ษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาระยะที่ส่แี ละอักษรไทยย่อระยะที่หนึ่ง) มีทงั ้ หมด 5
รายการ ได้แก่
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1. รวมพระสูตร
2. พระพุทธเยสู
3. ปูมราชธรรม
4. ไตรภูมพิ ระมาลัย
5. สมุดภาพไตรภูมสิ มัยอยุธยา เลขที่ 5
ข้อมูลที่สนั นิษฐานว่ามีอายุอยู่ในช่วงราว พ.ศ. 2270 – 2280 ถึงสิน้ สมัยอยุธยา
(อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดาระยะทีห่ ้าและอักษรไทยย่อระยะที่สอง) มีทงั ้ หมด 9 รายการ
ได้แก่
1. สมุดภาพไตรภูมสิ มัยอยุธยา เลขที่ 6
2. แผนทีไ่ ตรภูมโิ ลกวินิจฉัย เลขที่ 91
3. สมุดภาพไตรภูมเิ ลขที่ 8
4. จารึกทีเ่ จดียพ์ ระธาตุเมาะเตา เมืองหงสาวดี (หลักที่ 309)
5. จารึกภาควิชาโบราณคดี 1
6. จารึกภาควิชาโบราณคดี 2
7. จารึกภาควิชาภาษาตะวันออก
8. สุปรีตธิ รรมราชชาดกคาหลวง
9. พระราชพงศาวดารกรุงเก่ า ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ ์ ซึ่งมีขอ้ ความว่า
รวบรวมขึน้ เมื่อ จ.ศ. 1042 ตรงกับ พ.ศ. 2223 แต่จากการศึกษาพบว่า รูปอักษรอยู่ในช่วงต้น
ระยะทีห่ า้ ของอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา คือราว พ.ศ. 2281-2290
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ตารางที่ 7 รูปอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา ระยะทีห่ นึ่ง (พุทธศตวรรษที่ 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

อิ

อี

อึ

288

ตารางที่ 7 รูปอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา ระยะทีห่ นึ่ง (พุทธศตวรรษที่ 20) (ต่อ)
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ตารางที่ 8 รูปอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา ระยะทีส่ อง (พุทธศตวรรษที่ 21)
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ตารางที่ 8 รูปอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา ระยะทีส่ อง (พุทธศตวรรษที่ 21) (ต่อ)
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ตารางที่ 9 รูปอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา ระยะทีส่ าม (พุทธศตวรรษที่ 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

อิ

อี

อึ

292

ตารางที่ 9 รูปอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา ระยะทีส่ าม (พุทธศตวรรษที่ 22) (ต่อ)
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ตารางที่ 10 รูปอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา ระยะทีส่ ่ี (พ.ศ. 2201 – 2280)
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ตารางที่ 10 รูปอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา ระยะทีส่ ่ี (พ.ศ. 2201 – 2280) (ต่อ)
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ตารางที่ 11 รูปอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา ระยะทีห่ า้ (พ.ศ. 2281 – 2310)
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ตารางที่ 11 รูปอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา ระยะทีห่ า้ (พ.ศ. 2281 – 2310) (ต่อ)

อือ

อุ

อู

เอะ

เอ

แอะ

แอ

เอียะ

เอีย

เอือะ

เอือ

อัวะ

อัว

โอะ

โอ

เอาะ

ออ

เออะ

เออ

อา

ใอ

ไอ

เอา

ฤ

ฤๅ

ฦ

ฦๅ

ไม้เอก

ไม้โท

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๐

ไม้หนั อากาศ

ทัณฑฆาต

ไม้ไต่คู้

ไม้ยมก

ฝนทอง

ฟั นหนู

นิคหิต

ไปยาลน้อย

297

ตารางที่ 12 รูปอักษรไทยย่อ ระยะทีห่ นึ่ง (พ.ศ. 2201 - 2270)
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ตารางที่ 12 รูปอักษรไทยย่อ ระยะทีห่ นึ่ง (พ.ศ. 2201 - 2270) (ต่อ)
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ตารางที่ 13 รูปอักษรไทยย่อ ระยะทีส่ อง (พ.ศ. 2271 – 2310)
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ตารางที่ 13 รูปอักษรไทยย่อ ระยะทีส่ อง (พ.ศ. 2271 – 2310) (ต่อ)

อือ

อุ

อู

เอะ

เอ

แอะ

แอ

เอียะ

เอีย

เอือะ

เอือ

อัวะ

อัว

โอะ

โอ

เอาะ

ออ

เออะ

เออ

อา

ใอ

ไอ

เอา

ฤ

ฤๅ

ฦ

ฦๅ

ไม้เอก

ไม้โท

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๐

ไม้หนั อากาศ

ทัณฑฆาต

ไม้ไต่คู้

ไม้ยมก

ฝนทอง

ฟั นหนู

นิคหิต

ไปยาลน้อย

301

รายการอ้างอิ ง
ภาษาไทย
กรรณิการ์ วิมลเกษม. “พัฒนาการของอักษรโบราณในประเทศไทย.” ใน สังคมและวัฒนธรรม
ในประเทศไทย, 309-345. กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร, 2542.
________. “อักษรฝั กขามที่พบในศิลาจารึกภาคเหนือ .” วิทยานิพนธ์ปริญ ญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2524.
________. ตาราเรียนอักษรไทยโบราณ: อักษรขอมไทย อักษรธรรมล้านนา อักษรธรรม
อีสาน. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
มหาวิทยาศิลปากร, 2554.
ก่องแก้ว วีระประจักษ์. “อักษรขอมของไทย.” ใน สายธารแห่ งความคิ ด 2, 317-347. วุฒชิ ยั
มูลศิลป์ , บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: กองทุนเพื่อวิชาการวรุณยุพา สินทวงศ์ฯ, 2544.
________. 700 ปี ลายสื อไทย (อักขรวิ ทยาไทย ฉบับย่อ). กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พฆิ เณศ,
2526.
กาญจนา นาคสกุล และคณะ. บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 1: ระบบเสียง อักษรไทย การอ่าน
คาและการเขียนสะกดคา. กรุงเทพฯ: สถาบันภาษาไทย กรมวิชาการ, 2545.
การจัดสร้างบานประตูประดับมุก หอพระมณเฑียรธรรม เพื่อการอนุรกั ษ์บานประตูเดิ ม.
กรุงเทพฯ: สานักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร, 2555.
คะนึงนิจ จันทร์กระวี. “ลักษณะอักษรและอักขรวิธไี ทยในพุทธศตวรรษที่ 24 ตอนต้น.” วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2533.
คาฉันท์สรรเสริ ญพระเกียรติ สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปราสาททอง. กรุงเทพฯ: กองวรรณกรรม
และประวัตศิ าสตร์ กรมศิลปากร, 2543.
“คาอ่านจารึกบนแผ่นปูนขาว อักษรและภาษาไทย สมัยอยุธยา (พระเจ้าบรมโกศ).” ศิ ลปากร
13, 2 (กรกฎาคม 2512): 93-99.
“คาอ่านศิลาจารึกอักษรและภาษาไทย ได้มาจากพระราชวังจันทรเกษมฯ.” ศิ ลปากร 12, 6
(มีนาคม 2512): 94-99.
จดหมายเหตุ รัชกาลที่ 3 เล่ม 1. กรุงเทพฯ: รัฐบาลไทย, 2530.
จารึ กในประเทศไทย เล่ ม 5 อักษรขอม อักษรธรรม และอักษรไทย พุทธศตวรรษที่
19 – 24. กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529.
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จิ นดามณี ฉบับความแปลก ฉบับพระเจ้าบรมโกศ ฉบับจุลศักราช 1144. กรุงเทพฯ: กรม
ศิลปากร, 2558.
จุไรรัตน์ ลักษณะศิร.ิ “อักษรไทยย่อ: อักษรไทยที่ถูกลืม.” อักษรศาสตร์ มหาวิ ทยาลัย
ศิ ลปากร 33, 1 (2554): 7-42.
________. จากลายสือไทยสู่อกั ษรไทย. พิมพ์ครัง้ ที่ 2 ฉบับปรับปรุง. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์
แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554.
ฉ่ า ทองค าวรรณ. สันนิ ษฐานเที ย บการเขี ย นอักษรไทยกับอักษรขอมในสมัย พ่ อ ขุน
รามคาแหง. พิมพ์ครัง้ ที่ 3. กรุงเทพฯ: ราชบัณฑิตยสถาน, 2532.
________. “เอกสารประวัติศาสตร์เรื่องไทยอนุ ญาตให้พ่อค้าชาวเดนมารฺ ค เข้ามาค้าขายใน
ประเทศไทยเมื่อครัง้ กรุงศรีอยุธยาเป็ นราชธานีแผ่ นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม.”
ศิ ลปากร. 6, 7 (ธันวาคม 2495): 95-103.
ชาญวิทย์ เกษตรศิร.ิ อยุธยา : ประวัติศาสตร์และการเมือง. กรุงเทพฯ: มูลนิธโิ ครงการตารา
สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์, 2542.
ดอกรัก พยัคศรี. “การเดินทางของ ก.ไก่ บนเส้นทางสายศิลา.” จดหมายข่าวศูนย์มานุษยวิ ทยา
สิ รินธร (องค์การมหาชน) 14, 77 (กรกฎาคม – กันยายน 2555): 6-15.
ตรงใจ หุตางกูร. “อักษรพ่อขุนรามคาแหง : ต้นแบบอักษรและอักขรวิธสี าหรับอักษรไทยปั จจุบนั .”
จดหมายข่าวศูนย์มานุษยวิ ทยาสิ รินธร (องค์การมหาชน) 14, 77 (กรกฎาคม –
กันยายน 2555): 16-19.
ตานานมูลศาสนา. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์พระจันทร์, 2518.
ไตรภูมิ เอกสารจากหอสมุดแห่งชาติ กรุงปารีส. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2554.
เทิม มีเต็ม. “ศิลาจารึกชะลอพระพุทธไสยาสน์วดั ตลาด อักษรไทย ภาษาไทย พ.ศ. 2271.”
ศิ ลปากร 32, 4 (กันยายน – ตุลาคม 2531): 46-49.
นลินี เหมนิธ.ิ “อักษรไทยในจารึกสมัยอยุธยาทีพ่ บในประเทศไทย.” วิทยานิพนธ์ปริญญาบัณฑิต
สาขาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2512.
“นันโทปนันทสูตรคาหลวง.” สมุดไทยขาว. อักษรไทยและอักษรขอม. ภาษาไทยและภาษาบาลี.
เส้นรง. พ.ศ. 2279. หมวดตาราภาพ. เลขที่ 120. หอสมุดแห่งชาติ.
นามานุกรมพระมหากษัตริ ยไ์ ทย. กรุงเทพฯ: มูลนิธสิ มเด็จพระเทพรัตนราชสุดา, 2554.
ประชุมจดหมายเหตุ สมัยอยุธยา ภาค 1. พระนคร: โรงพิมพ์สานักทาเนียบนายกรัฐมนตรี, 2510.
ประชุมจารึก ภาคที่ 8 จารึกสุโขทัย. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2548.
ประชุมศิ ลาจารึกภาคที่ 2 ฉบับพิ เศษ ครุฐานี ยวาร. กรุงเทพฯ: กลุ่มหนังสือตัวเขียนและ
จารึก สานักหอสมุดแห่งชาติ, 2557.
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ประชุ ม ศิ ล าจารึ ก ภาคที่ 3. พระนคร: คณะกรรมการจัด พิม พ์เ อกสารทางประวัติศ าสตร์
วัฒนธรรม และโบราณคดี สานักนายกรัฐมนตรี, 2508.
ประชุ มศิ ลาจารึ กภาคที่ 4. พระนคร: คณะกรรมการจัดพิมพ์เ อกสารทางประวัติศ าสตร์
วัฒนธรรม และโบราณคดี สานักนายกรัฐมนตรี, 2513.
ประชุมศิ ลาจารึกภาคที่ 7. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการชาระประวัตศิ าสตร์ไทยฯ สานักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี, 2534.
ประพนธ์ เรืองณรงค์. วรรณกรรมและภาษาถิ่ นใต้. กรุงเทพฯ: สถาพรบุ๊คส์, 2559.
ประสาร บุญประคอง. “คาอ่านศิลาจารึกอักษรและภาษาไทย ได้มาจากผนังด้านหน้าข้างในพระ
อุโบสถวัดป่ าโมกข์ฯ,” ศิ ลปากร 11, 4 (พฤศจิกายน – ธันวาคม 2510): 92-96.
ประเสริฐ ณ นคร. ประวัติศาสตร์เบ็ดเตล็ด. กรุงเทพฯ: มติชน, 2549.
________. อักษร ภาษา จารึก วรรณกรรม. กรุงเทพฯ: มติชน, 2549.
ปราณี กุลละวณิชย์. วิ วฒ
ั นาการเลขไทย. กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานวิจยั ฝ่ ายวิจยั ,
2526.
ปรีดี พิศ ภูมวิ ถิ ี และคนอื่นๆ. บุคคลและสถานที่ สาคัญในรัชกาลสมเด็จพระนารายณ์
มหาราช. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ: แสงเทียนการพิมพ์, 2553.
ปรีดี พิศภูมวิ ถิ .ี กระดานทองสองแผ่นดิ น. กรุงเทพฯ: มติชน, 2553.
________. จากบางเจ้าพระยาสู่ปารีส. กรุงเทพฯ: มติชน, 2551.
________. ประชุมจดหมายเหตุออกพระวิ สุทสุนทร (โกษาปาน). กรุงเทพฯ: สถาบัน
พิพธิ ภัณฑ์การเรียนรูแ้ ห่งชาติ, 2555.
ปูม ราชธรรม : เอกสารสมัย อยุ ธ ยา จากหอสมุ ด แห่ ง ชาติ ก รุง ปารี ส . กรุง เทพฯ: กอง
วรรณกรรมและประวัตศิ าสตร์ กรมศิลปากร, 2545.
“พงศาวดารกรุงศรีอยุธยาสังเขป.” สมุดไทยดา. อักษรไทย. ภาษาไทย. เส้นหรดาล. พ.ศ.2223.
หมวดจดหมายเหตุกรุงศรีอยุธยา. เลขที่ 30. หอสมุดแห่งชาติ.
“พระพุทธเยสู.” สาเนาต้นฉบับตัวเขียนของ รศ.กรรณิการ์ วิมลเกษม.
พระราชพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริ ฐ. พิมพ์ครัง้ ที่ 20. นนทบุร:ี มหาวิทยาลัย
สุโขทัยธรรมาธิราช, 2549.
พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยาฉบับหมอบรัดเล. กรุงเทพฯ: โฆษิต, 2549.
พระสมุดตาราแผนคชลักษณ์ . กรุงเทพฯ: สานักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2546.
พิเศษ เจียจันทร์พงษ์. การเมืองในประวัติศาสตร์ ยุคสุโขทัย-อยุธยา พระมหาธรรมราชา
กษัตราธิ ราช. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ: มติชน, 2553.
ภาวาส บุนนาค. สิ่ งละอัน พันละน้ อย. กรุงเทพฯ: สานักราชเลขาธิการ, 2557.
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มานพ ถาวรวัฒน์สกุล . ขุนนางอยุธยา. พิมพ์ครัง้ ที่ 2. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์, 2547.
ยอร์ช เซเดส์. ตานานอักษรไทย ตานานพระพิ มพ์ การขุดค้นที่ พงตึ ก และศิ ลปะไทยสมัย
สุโขทัย. กรุงเทพฯ: องค์การค้าของคุรสุ ภา, 2526.
“รวมพระสูตร.” ส าเนาต้นฉบับ ตัวเขียนจากหอจดหมายเหตุ ประเทศฝรังเศส
่
ของ Instructor
BERNARD WIRTH.
รัตนปั ญญาเถระ. ชิ นกาลมาลีปกรณ์ . พระนคร: มิตรนราการพิมพ์, 2510.
วรรณกรรมสมัยอยุธยา เล่ม 3. กรุงเทพฯ: สานักวรรณกรรมและประวัตศิ าสตร์ กรมศิลปากร,
2545.
วัดเกาะ จังหวัดเพชรบุรี. เพชรบุร:ี เพชรภูมกิ ารพิมพ์, 2543.
วินยั พงศ์ศรีเพียร. อาจารยบูชา. กรุงเทพฯ: ศักดิ ์โสภาการพิมพ์, 2552.
วิศปั ตย์ ชัยช่วย. “การสร้างคู่มอื แนะนาเอกสารจดหมายเหตุไทยสมัยอยุธยา.” วิทยานิพนธ์
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมายเหตุและเอกสาร ภาควิชาภาษา
ตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2549.
ศรีศกั ร วัลลิโภดม. กรุงศรีอยุธยาของเรา. พิมพ์ครัง้ ที่ 8 ฉบับปรับปรุงใหม่. กรุงเทพฯ:
มติชน, 2553.
ศรีสุนทรโวหาร, พระยา. มูลบทบรรพกิ จ วาหนิ ต์ ิ นิ กร อักษรประโยค สังโยคพิ ธาน ไวพจน์
พิ จารณ์ พิ ศาลการันต์. กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,
2552.
ศูนย์มานุ ษยวิทยาสิรนิ ธร. จารึกวัดพระคันธกุฎี. เข้าถึงเมื่อ 7 สิงหาคม 2560. เข้าถึงได้จาก
http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=638
________. สัญญาไทย-ฝรังเศส
่
ครัง้ สมเด็จพระนารายณ์ ฯ . เข้าถึงเมื่อ 7 สิงหาคม 2560.
เข้ า ถึ ง ได้ จ าก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=
1204
สมุดภาพไตรภูมิฉบับกรุงศรีอยุธยา-ฉบับกรุงธนบุรี. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2542.
สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม-ภาษาไทย. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, 2552.
สันติ เล็กสุขุม. ประวัติศาสตร์ศิลปะไทย (ฉบับย่อ) : การเริ่ มต้ นและการสืบเนื่ องงานช่ าง
ในศาสนา. พิมพ์ครัง้ ที่ 5. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ, 2554.
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ตัวอย่างการเก็บข้อมูล
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ตัวอย่างที่ 1 จารึกแม่อกั ษรขอมขุดปรอท
รูปหลักฐาน

ด้านที่ 1

ด้านที่ 2
ภาพที่ 21 รูปจารึกแม่อกั ษรขอมขุดปรอท
ทีม่ า: กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สานักหอสมุดแห่งชาติ
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ผลการเก็บข้อมูล

ภาพที่ 21 ผลการเก็บข้อมูลจากจารึกแม่อกั ษรขอมขุดปรอท แผ่นที่ 1
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ภาพที่ 23 ผลการเก็บข้อมูลจากจารึกแม่อกั ษรขอมขุดปรอท แผ่นที่ 2
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ตัวอย่างที่ 2 หนังสือสัญญาไทย – ฝรังเศส
่
ครัง้ สมเด็จพระนารายณ์
รูปหลักฐาน

ภาพที่ 24 ตัวอย่างหนังสือสัญญาไทย – ฝรังเศส
่ ครัง้ สมเด็จพระนารายณ์
ทีม่ า: ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร, สัญญาไทย-ฝรังเศส
่
ครัง้ สมเด็จพระนารายณ์ ฯ, เข้าถึงเมื่อ 7
สิงหาคม 2560. เข้าถึงได้จาก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/inscribe_detail.php?id=1204
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ผลการเก็บข้อมูล

ภาพที่ 25 ผลการเก็บข้อมูลจากหนังสือสัญญาไทย – ฝรังเศส
่ ครัง้ สมเด็จพระนารายณ์ แผ่นที่ 1

313

ภาพที่ 26 ผลการเก็บข้อมูลจากหนังสือสัญญาไทย – ฝรังเศส
่ ครัง้ สมเด็จพระนารายณ์ แผ่นที่ 2

ภาคผนวก ข
รูปอักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา
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ตารางที่ 14 รูปพยัญชนะ ก อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301
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ตารางที่ 15 รูปพยัญชนะ ข อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301
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ตารางที่ 16 รูปพยัญชนะ ฃ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301
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ตารางที่ 17 รูปพยัญชนะ ค อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301
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ตารางที่ 18 รูปพยัญชนะ ฅ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301
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ตารางที่ 19 รูปพยัญชนะ ฆ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

321

ตารางที่ 20 รูปพยัญชนะ ง อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301
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ตารางที่ 21 รูปพยัญชนะ จ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301
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ตารางที่ 22 รูปพยัญชนะ จ ตัวเชิง อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

324

ตารางที่ 23 รูปพยัญชนะ ฉ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301
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ตารางที่ 24 รูปพยัญชนะ ช อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301
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ตารางที่ 25 รูปพยัญชนะ ซ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301
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ตารางที่ 26 รูปพยัญชนะ ญ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301
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ตารางที่ 27 รูปพยัญชนะ ญ ตัวเชิง อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

329

ตารางที่ 28 รูปพยัญชนะ ฎ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301
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ตารางที่ 29 รูปพยัญชนะ ฏ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301
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ตารางที่ 30 รูปพยัญชนะ ฐ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301
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ตารางที่ 31 รูปพยัญชนะ ฐ ตัวเชิง อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301
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ตารางที่ 32 รูปพยัญชนะ ฑ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301
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ตารางที่ 33 รูปพยัญชนะ ฒ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301
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ตารางที่ 34 รูปพยัญชนะ ณ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

336

ตารางที่ 35 รูปพยัญชนะ ด อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301
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ตารางที่ 36 รูปพยัญชนะ ต อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

338

ตารางที่ 37 รูปพยัญชนะ ถ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

339

ตารางที่ 38 รูปพยัญชนะ ท อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

340

ตารางที่ 39 รูปพยัญชนะ ธ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

341

ตารางที่ 40 รูปพยัญชนะ ธ ตัวเชิง อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

342

ตารางที่ 41 รูปพยัญชนะ น อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

343

ตารางที่ 42 รูปพยัญชนะ น ตัวเชิง อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

344

ตารางที่ 43 รูปพยัญชนะ บ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

345

ตารางที่ 44 รูปพยัญชนะ ป อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

346

ตารางที่ 45 รูปพยัญชนะ ผ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

347

ตารางที่ 46 รูปพยัญชนะ ฝ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

348

ตารางที่ 47 รูปพยัญชนะ พ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

349

ตารางที่ 48 รูปพยัญชนะ ฟ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

350

ตารางที่ 49 รูปพยัญชนะ ภ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

351

ตารางที่ 50 รูปพยัญชนะ ม อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

352

ตารางที่ 51 รูปพยัญชนะ ม ตัวเชิง อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

353

ตารางที่ 52 รูปพยัญชนะ ย อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

354

ตารางที่ 53 รูปพยัญชนะ ย ตัวเชิง อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

355

ตารางที่ 54 รูปพยัญชนะ ร อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

356

ตารางที่ 55 รูปพยัญชนะ ร ตัวเชิง อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

357

ตารางที่ 56 รูปพยัญชนะ ล อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

358

ตารางที่ 57 รูปพยัญชนะ ล ตัวเชิง อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

359

ตารางที่ 58 รูปพยัญชนะ ว อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

360

ตารางที่ 59 รูปพยัญชนะ ว ตัวเชิง อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

361

ตารางที่ 60 รูปพยัญชนะ ศ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

362

ตารางที่ 61 รูปพยัญชนะ ษ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

363

ตารางที่ 62 รูปพยัญชนะ ส อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

364

ตารางที่ 63 รูปพยัญชนะ ส ตัวเชิง อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

365

ตารางที่ 64 รูปพยัญชนะ ห อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

366

ตารางที่ 65 รูปพยัญชนะ ฬ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

367

ตารางที่ 66 รูปพยัญชนะ ฬ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

368

ตารางที่ 67 รูปสระอะ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

369

ตารางที่ 68 รูปสระอา อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

370

ตารางที่ 69 รูปสระอิ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

371

ตารางที่ 70 รูปสระอี อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

372

ตารางที่ 71 รูปสระอีลอย อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

373

ตารางที่ 72 รูปสระอึ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

374

ตารางที่ 73 รูปสระอือ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

375

ตารางที่ 74 รูปสระอุ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

376

ตารางที่ 75 รูปสระอู อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

377

ตารางที่ 76 รูปสระเอะ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220
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ตารางที่ 90 รูปสระใอ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา
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จ.38/2211

จ.41/2213
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กัลปนา/2241
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เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270
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ตารางที่ 91 รูปสระไอ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา
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พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่
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สท.35/2232
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จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298
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ตารางที่ 92 รูปสระเอา อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา
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พจ.3/2047
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สท.12/2068
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จ.49/2159

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291
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ภาค ตวอ./2298
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ตารางที่ 93 รูปสระฤ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

อย.2/1917

อย.77/1918

ชน.6/1956
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พจ.3/2047
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พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279
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ตารางที่ 94 รูปสระฤๅ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา
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พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271
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ตารางที่ 95 รูปสระฦ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา
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จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่
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ตารางที่ 96 รูปสระฦๅ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา
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พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่
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จ.44/2290

ตาราช้าง/2291
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ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301
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ตารางที่ 97 รูปวรรณยุกต์เอก อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

อย.2/1917
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นม.78/1974

ชน.4/1976
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พจ.3/2047
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จ.49/2159

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190
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ตารางที่ 98 รูปวรรณยุกต์โท อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา
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จ.38/2211
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ต้นทางฝรังเศส/2228
่
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กัลปนา/2241
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ตารางที่ 99 รูปเลข ๑ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา
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พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270
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ตารางที่ 100 รูปเลข ๒ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา
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ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190
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ต้นทางฝรังเศส/2228
่
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จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241
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ตารางที่ 101 รูปเลข ๓ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา
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พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่
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จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232
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จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277
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ตารางที่ 102 รูปเลข ๔ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

อย.2/1917

อย.77/1918

ชน.6/1956

นม.78/1974

ชน.4/1976

พจ.2/2023

พจ.3/2047
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สท.43/2057

สท.12/2068

K 1006/2126

จ.49/2159

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301
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ตารางที่ 103 รูปเลข ๕ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

อย.2/1917
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ชน.4/1976

พจ.2/2023

พจ.3/2047

กพ.2/2053

สท.43/2057

สท.12/2068

K 1006/2126

จ.49/2159

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

405

ตารางที่ 104 รูปเลข ๖ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

406

ตารางที่ 105 รูปเลข ๗ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

407

ตารางที่ 106 รูปเลข ๘ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

408

ตารางที่ 107 รูปเลข ๙ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

409

ตารางที่ 108 รูปเลข ๐ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

410

ตารางที่ 109 รูปเครือ่ งหมายไม้หนั อากาศ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

411

ตารางที่ 110 รูปเครือ่ งหมายทัณฑฆาต อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

412

ตารางที่ 111 รูปเครือ่ งหมายไม้ไต่คู้ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

413

ตารางที่ 112 รูปเครือ่ งหมายไม้ยมก อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

414

ตารางที่ 113 รูปเครือ่ งหมายฝนทอง อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

415

ตารางที่ 114 รูปเครือ่ งหมายฟั นหนู อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

416

ตารางที่ 115 รูปเครือ่ งหมายนิคหิต อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

417

ตารางที่ 116 รูปเครือ่ งหมายไปยาลน้อย อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

418

ตารางที่ 117 รูปเครือ่ งหมายขึน้ ต้นข้อความ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

419

ตารางที่ 118 รูปเครือ่ งหมายคันข้
่ อความ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

420

ตารางที่ 119 รูปเครือ่ งหมายจบข้อความ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

421

ตารางที่ 120 รูปเครือ่ งหมายตีนครุ อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

422

ตารางที่ 121 รูปเครือ่ งหมายปี กกา อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

423

ตารางที่ 122 รูปเครือ่ งหมายละสุด อักษรไทยอยุธยาแบบธรรมดา

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

พระราชสาส์น/2159

ศุภอักษร/2164

พระจอมเมือง1/2164

จ.46/2192

จ.38/2211

จ.41/2213

พระจอมเมือง2/2164 ระฆัง เชิงท่า/2190

ระฆัง จันทรเกษม/2220

บุษบก/2225

ต้นทางฝรังเศส/2228
่

บันทึก/2228

จ.18/2230

จดหมาย2/2231

สท.35/2232

จดหมาย3/2237

จดหมาย4/2237

กัลปนา/2241

อท.1/2271

อท.7/2271

จิตรกรรม/2277

เรื่องท้ายกัลปนา/2241 ระฆัง วัดใหญ่/2270

อย.7/2279

คาฉันท์/2290

จ.44/2290

ตาราช้าง/2291

อย.5/2298

ภาคโบฯ1/2298

ภาคโบฯ2/2298

ภาค ตวอ./2298

อย.4/2298

อย.8/2301

ภาคผนวก ค
รูปอักษรไทยย่อ สมัยอยุธยา

425

ตารางที่ 123 รูปพยัญชนะ ก อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 124 รูปพยัญชนะ ข อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 125 รูปพยัญชนะ ฃ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

426

ตารางที่ 126 รูปพยัญชนะ ค อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 127 รูปพยัญชนะ ฅ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 128 รูปพยัญชนะ ฆ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

427

ตารางที่ 129 รูปพยัญชนะ ง อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 130 รูปพยัญชนะ จ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 131 รูปพยัญชนะ ฉ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

428

ตารางที่ 132 รูปพยัญชนะ ช อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 133 รูปพยัญชนะ ซ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 134 รูปพยัญชนะ ฌ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

429

ตารางที่ 135 รูปพยัญชนะ ญ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 136 รูปพยัญชนะ ญ ตัวเชิง อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 137 รูปพยัญชนะ ฎ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

430

ตารางที่ 138 รูปพยัญชนะ ฏ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 139 รูปพยัญชนะ ฐ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 140 รูปพยัญชนะ ฐ ตัวเชิง อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

431

ตารางที่ 141 รูปพยัญชนะ ฑ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 142 รูปพยัญชนะ ฒ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 143 รูปพยัญชนะ ณ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

432

ตารางที่ 144 รูปพยัญชนะ ด อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 145 รูปพยัญชนะ ต อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 146 รูปพยัญชนะ ถ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

433

ตารางที่ 147 รูปพยัญชนะ ท อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 148 รูปพยัญชนะ ธ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 149 รูปพยัญชนะ น อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

434

ตารางที่ 150 รูปพยัญชนะ บ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 151 รูปพยัญชนะ ป อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 152 รูปพยัญชนะ ผ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

435

ตารางที่ 153 รูปพยัญชนะ ฝ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 154 รูปพยัญชนะ พ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 155 รูปพยัญชนะ ฟ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

436

ตารางที่ 156 รูปพยัญชนะ ภ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 157 รูปพยัญชนะ ม อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 158 รูปพยัญชนะ ย อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

437

ตารางที่ 159 รูปพยัญชนะ ร อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 160 รูปพยัญชนะ ล อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 161 รูปพยัญชนะ ว อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

438

ตารางที่ 162 รูปพยัญชนะ ศ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 163 รูปพยัญชนะ ษ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 164 รูปพยัญชนะ ส อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

439

ตารางที่ 165 รูปพยัญชนะ ห อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 166 รูปพยัญชนะ ฬ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 167 รูปพยัญชนะ อ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

440

ตารางที่ 168 รูปพยัญชนะ ฮ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 169 รูปสระอะ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 170 รูปสระอา อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

441

ตารางที่ 171 รูปสระอิ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 172 รูปสระอี อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 173 รูปสระอึ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

442

ตารางที่ 174 รูปสระอือ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 175 รูปสระอุ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 176 รูปสระอู อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

443

ตารางที่ 177 รูปสระเอ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 178 รูปสระแอ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 179 รูปสระเอีย อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

444

ตารางที่ 180 รูปสระเอือ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 181 รูปสระอัว อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 182 รูปสระโอ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

445

ตารางที่ 183 รูปสระเอาะ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 184 รูปสระออ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 185 รูปสระเออ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

446

ตารางที่ 186 รูปสระอา อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 187 รูปสระใอ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 188 รูปสระไอ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299
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ตารางที่ 189 รูปสระเอา อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 190 รูปสระฤ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 191 รูปสระฤๅ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299
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ตารางที่ 192 รูปวรรณยุกต์เอก อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 193 รูปวรรณยุกต์โท อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 194 รูปเลข ๑ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299
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ตารางที่ 195 รูปเลข ๒ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 196 รูปเลข ๓ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 197 รูปเลข ๔ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299
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ตารางที่ 198 รูปเลข ๕ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 199 รูปเลข ๖ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 200 รูปเลข ๗ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299
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ตารางที่ 201 รูปเลข ๘ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 202 รูปเลข ๙ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 203 รูปเลข ๐ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

452

ตารางที่ 204 รูปเครือ่ งหมายไม้หนั อากาศ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 205 รูปเครือ่ งหมายทัณฑฆาต อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 206 รูปเครือ่ งหมายไม้ไต่คู้ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299
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ตารางที่ 207 รูปเครือ่ งหมายไม้ยมก อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 208 รูปเครือ่ งหมายฝนทอง อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 209 รูปเครือ่ งหมายฟั นหนู อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299
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ตารางที่ 210 รูปเครือ่ งหมายนิคหิต อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 211 รูปเครือ่ งหมายขึน้ ต้นข้อความ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 212 รูปเครือ่ งหมายคันข้
่ อความ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299
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ตารางที่ 213 รูปเครือ่ งหมายจบข้อความ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 214 รูปเครือ่ งหมายตีนครุ อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ตารางที่ 215 รูปเครือ่ งหมายปี กกา อักษรไทยย่อ

พล.4/2225

นันโทฯ/2279

หลักที1่ 15/2228 ขุนพิพทั ฯ/2230 สนธิสญ
ั ญา/2230 จดหมาย1/2231

อย.43/2290

บานประตู1/2295 บานประตู2/2296 บานประตู3/2299

ภาคผนวก ง
คาอ่านจารึกบางหลัก
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1. จารึกพระราชมุนี (จารึกหลักที่ 314) ประมาณ พ.ศ. 2126
เฉพาะส่วนอักษรไทย (ฝัง่ ซ้าย)

ภาพที่ 27 รูปจารึกพระราชมุนี (จารึกหลักที่ 314)
ทีม่ า : ประชุมศิ ลาจารึก ภาคที่ 7. (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการชาระประวัตศิ าสตร์ไทยฯ สานัก
เลขาธิการนายกรัฐมนตรี, 2534), 152.
คาจารึก
1 กูผชู อื

คาอ่านปัจจุบนั
1 กูผชู้ ่อื

2 เจายศ1

2 เจ้ายศ

3 เถยรมา2

3 เถียรมา

4 ชวยเลิก

4 ช่วยเลิก

5 สาศนา

5 ศาสนา

6 ขอเปน3

6 ขอเป็ น

7 _____

7 _____

8 เจา

8 เจ้า

1

ในประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 7 อ่านไว้เป็ น “–ภ ยศ”
ในประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 7 อ่านไว้เป็ น “เภยวนา”
3
ในประชุมศิลาจารึก ภาคที่ 7 อ่านไว้เป็ น “__เปน” และจบเพียงเท่านี้
2
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2. จารึกระฆัง วัดเชิ งท่า จ.ลพบุรี พ.ศ. 2190

ภาพที่ 28 รูปจารึกระฆัง วัดเชิงท่า จ.ลพบุร ี
คาจารึก
1 ||๚|| พุทสักราชได ๒๑๙๑ พระพรันปรสา
เสดสังคอยาได ๒ เดีอนไนเดีอน(แ)ปด
ขีนสีบหาคาปี ฉวดสารีธสี ̎กหลอรคัง
เปนทอง ๑๒๐ ชังเปน(บา)เนดสีบสีตาลีง

คาอ่านปัจจุบนั
1 ||๚|| พุทธศักราชได้ ๒๑๙๑ พระพรรษา
เศษสังขยาได้ ๒ เดือน ในเดือนแปด
ขึน้ สิบห้าค่า ปี ชวด สัมฤทธิศก หล่อระฆัง
เป็ นทอง ๑๒๐ ชัง่ เป็ นบาเหน็จสิบสีต่ าลึง
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3. จารึกระฆัง พิ พิธภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม พ.ศ. 2220

ภาพที่ 29 รูปจารึกระฆัง พิพธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ จันทรเกษม
คาจารึก
1 พุทสักกราชอันล้วงไปแล้วได ๒๒๒๐
พระวสา

คาอ่านปัจจุบนั
1 พุทธศักราชอันล่วงไปแล้วได้ ๒๒๒๐
พระวรรษา

2 เสดสังขยาไดสีเดอีนกับ ๒๔ วันไนวัน
๒ เดอีน ๑๑ ขีน

2 เศษสังขยาได้สเ่ี ดือนกับ ๒๔ วัน ในวัน
๒4 เดือน ๑๑ ขึน้

3 ๙ คาอุบาสกคาเหลกแลสิกาปูผว้ เมีย
สางไวไน

3 ๙ ค่า อุบาสกคาเหล็กแลสีกาปูผวั เมีย
สร้างไว้ใน

4 พระสาศหนาแล

4 พระศาสนาแล

4

วันจันทร์
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4. จารึกบนแผ่นไม้บษุ บกธรรมาสน์ วัดมณี ชลขัณฑ์ จ.ลพบุรี พ.ศ. 2225

ส่วนบน

ส่วนล่าง

ภาพที่ 30 รูปจารึกบนแผ่นไม้บุษบกธรรมาสน์ วัดมณีชลขัณฑ์ จ.ลพบุร ี
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คาจารึก

คาอ่านปัจจุบนั

คาพุทธศกราซ ๒๒๒๕
1 ๏ วัน
พวษาไสย่ศก

ค่า พุทธศักราช ๒๒๒๕
1 ๏ วัน
พระวรรษา ไสยศัก-

2 ราซ ๑๐๔๓ จอตืรนิศกบายแลวั
ปรมารสองโมงเมีอทานัน

2 ราช5 ๑๐๔๓ จอ ตรีนิศก บ่ายแล้ว
ประมาณสองโมงเมือ่ ทานัน้

3 ใมสองตน ๒ ต̎นนีงย้าว

3 ไม้สองต้น ๒ ต้นหนึ่งยาว

..(นึง)ย้าว

หนัา

4 เปนเงีน

คาเหลียก

_____รศ ๒๐ ชัง
5 เปนเงีน

10

4 เป็ นเงิน

จางฉลักเปนเงีน

15

12

จ้างฉลัก14เป็ นเงิน

(เงินสัปปุ)รุษช่วย

จุลศักราช
4 วา (0 ศอก 0 คืบ 0 นิ้ว)
7
18 นิ้ว (0 วา 0 ศอก 0 คืบ)
8
5 วา (0 ศอก 0 คืบ 0 นิ้ว)
9
14 นิ้ว (0 วา 0 ศอก 0 คืบ)
10
2 ตาลึง 2 บาท
11
อาจหมายถึง เหียก คือ ชิน ซึง่ เป็ นโลหะผสมระหว่างดีบุกกับตะกัว่
12
3 บาท 3 สลึง 1 เฟื้ อง
13
5 บาท
14
สลัก
15
7 ตาลึง 2 บาท 1 สลึง
16
2 ตาลึง 2 บาท 1 สลึง
6

7

9

ค่าเหลียก11

13

5 เป็ นเงิน
เงิน

5

หนัา

หนา

_____รศ ๒๐ ชัง่

(เงีนสบปุ)รศซวย
เงีน

8

(ต้นหนึ่ง)ยาว

หนัา

6

16
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คาอ่านปัจจุบนั

6 แมออกจัน คาฉลัก
เนนเงีน

คารัก
คาทอง

7 คาฉ่ลกั

คากจ่ก

6 แม่ออก17จัน ค่าฉลัก
เป็ นเงิน

ค่ารัก

ค่าทอง

7 ค่าฉลัก

ศิรยี เงีนแมออกจัน

18

ค่ากระจก

สิรเิ งินแม่ออกจัน

8 เปนเงีน

8 เป็ นเงิน

9 ฃุนศรีเทพบาลราชรักษา คาใมคาฉหลก
คารัก

9 ขุนศรีเทพบาลราชรักษา ค่าไม้ ค่าฉลัก
ค่ารัก

10 คาทองเปนเงืน

คากจก

10 ค่าทอง เป็ นเงิน

ศีรยี
11 เปนเงีน

17

ค่ากระจก

สิร ิ
ฃัาฃอ(ศุ)กคีจด่ บั …ทุคนิ 11 เป็ นเงิน

โยมอุปัฏฐากหรือผูอ้ ุปถัมภ์บารุงพระภิกษุสามเณรทีเ่ ป็ นผูห้ ญิง
3 ตาลึง
19
7 ตาลึง 2 บาท 1 สลึง 1 เฟื้ อง
18

19

ข้าขอสุขคือจะดับ
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5. จารึกระฆัง วัดพระศรีรตั นมหาธาตุ จ.พิ ษณุโลก พ.ศ. 2270

ภาพที่ 31 รูปจารึกระฆัง วัดพระศรีรตั นมหาธาตุ จ.พิษณุโลก
คาจารึก
1 สุภมัศดุพุทธศักราช ๒๒๗๐ ปี กบั ๑๑
เดีอนกับ ๒๑ วันในวัน
คา
ปี วอกนักสัตวสาฤทธิศก ฯ๛
20

วันอาทิตย์ ขึน้ 11 ค่า เดือน 6

คาอ่านปัจจุบนั
1 ศุภมัศดุ พุทธศักราช ๒๒๗๐ ปี กับ ๑๑
เดือน กับ ๒๑ วัน ในวัน
ค่า20
ปี วอกนักษัตร สัมฤทธิศก ฯ๛
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6. จารึกวัดพระคันธกุฎี รวมกับจารึกภาควิ ชาโบราณคดี 1 และ 2
และจารึกภาควิ ชาภาษาตะวันออก พ.ศ. 2298

ภาพที่ 32 ภาพจาลองแสดงตาแหน่งจารึกวัดพระคันธกุฎี จารึกภาควิชาโบราณคดี 1
จารึกภาควิชาภาษาตะวันออก และจารึกภาควิชาโบราณคดี 2 ตามลาดับ
ทีม่ า: นางสาวพรหมพร นุ ชเจริญ ผูจ้ าลองภาพ

465

ภาพที่ 33 รูปจารึกวัดพระคันธกุฎี

466

ภาพที่ 34 รูปจารึกภาควิชาโบราณคดี 1

467

ภาพที่ 35 รูปสาเนาจารึกภาควิชาภาษาตะวันออก

468

ภาพที่ 36 รูปสาเนาจารึกภาควิชาโบราณคดี 2

469

คาจารึก
1 ๏ศุภมัศดุพรพุทธศักราชสองพันสองรอย
เกาสิบแปดพระวษาเสศสังฃยาห______
_________________(ศ)ก เจัาฟา
อาไภยรัศหมีศรีสุรยิ วงษพงษกรสัตร
พิพทั ฒ ________ สมเดจพระอรรค
มเหษึเบึอ้ งฃวาสมเดจ(พ)_________
_________

คาอ่านปัจจุบนั
1 ๏ศุภมัศดุ พระพุทธศักราชสองพันสองร้อย
เก้าสิบแปดพระวัสสา เศษงขยาห_____
__________________(ศ)ก เจ้าฟ้ า
อาไพรัศมีศรีสุรยิ วงศ์ พงศ์กษัตริย์
พิพฒ
ั น ________ สมเด็จพระอรรค
มเหสีเบือ้ งขวา สมเด็จ(พระ) ________
___________

2 ศรีอยุทยามหาดิลกภพนพรัตนราชธานิ
บุรริ มยอันไดทานุกบารุงพระพุทธสา__
_____________________ธรงพระราช
ศรัทธาดาหรัทสังขุนราเชนทรพิทกั ให
จาฤๅ(อ) _____สลาเพิอจประกาษให้
ชายหญิงทงัปวงรูท้ วั กนัว่า_________
__________

2 ศรีอยุธยามหาดิลกภพ นพรัตน์ราชธานี
บุรรี มย์ อันได้ทานุกบารุงพระพุทธ(ศาสนา)
___________________ทรงพระราช
ศรัทธาดารัสสังขุ
่ นราเชนทรพิทกั ษ์ให้
จารึก(อ) _____(เสลา) เพื่อจะประกาศให้
ชายหญิงทัง้ ปวงรูท้ วกั
ั ่ นว่า__________
_________

3 แต่ภ่อจุพระวิหารนอ้ย ๓ หอ้งมี
พระพุทธรูปอยูบ่ นอาศน ๓ พรองค
มิพระเจดิย ๒ __________________
_____ ถากมิไดบราบราเรียกวา
วัดเพชฺญธรงพระราชสัทธาปรารถนา
จทานุ(บ) ________ (ธ)สาศนาให้ถาวรณ
จิงเสดจมาถาปนาให้ฤๅพระวิหาร
แ(ล) ___________________

3 แต่พอจุพระวิหารน้อย ๓ ห้อง มี
พระพุทธรูปอยูบ่ นอาสนะ ๓ พระองค์
มีพระเจดีย์ ๒ __________________
_____ ถากมิได้21 ปรัมปราเรียกว่า
วัดเพชญ์ ทรงพระราชศรัทธาปรารถนา
จะทานุ [บารุงพระพุทธ]ศาสนาให้ถาวร
จึงเสด็จมาถาปนา ให้รอ้ื พระวิหาร
แ(ล) ___________________

21

น่าจะเป็ นข้อความว่า หาผูอ้ ุปถากมิได้ คือไม่มผี อู้ ุปถัมภ์
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4 แท่นพระเข่นยจึงเชิญเสดจพรพุทธรูป
เข้าไปใวในยหองพระองคนิงชาวบ้าน
มาเชิญเสดจไปพระอ(ง)___________
_________ทีอจึง่ ก่อพระบันลงงครบั
ก่ออาศณแลสางรูปพระอรรหนัต ๑๒
พระองคพร ___ นกันเขาเปนพระองค
เดียวให้พนู ดินก่อกาแพงแลชุกคชืย
___________________

คาอ่านปัจจุบนั
4 แท่นพระเขนย จึงเชิญเสด็จพระพุทธรูป
เข้าไปไว้ในห้องพระองค์หนึ่ง ชาวบ้าน
มาเชิญเสด็จไปพระองค์ ___________
_________ทีจ่ งึ ก่อพระบัลลังก์รบั
ก่ออาสนะ แลสร้างรูปพระอรหันต์ ๑๒
พระองค์ พระ___นกันเข้าเป็ นพระองค์
เดียว ให้พนู ดินก่อกาแพงแลชุกชี
___________________

5 เถีงวาบุกคลผูใ้ ด้จใด้ปฤษณาลายแท่งมา
วาทรัพยทานใว้ณทิศนัน้ ๆ ค่ดกี บมิรู้
ทีอจปลงลง(ใด้) _________________
___อนึงธรงพระราชสัทธาให้ก่อถนน
แลพระกุฎ สางพระพุทธรูปธรงบาตร
แ ____พุทรูปญืนแลรูปพระอานนถวาย
ผ้าชุบสรงษสางพระอุ___________
________

5 เถิงว่าบุคคลผูใ้ ดจะได้ปริศนาลายแทงมา
ว่าทรัพย์ท่านไว้ ณ ทิศนัน้ ๆ ก็ดี ก็บ่มริ ู้
ทีจ่ ะปลงลง(ได้) _________________
___ อนึ่ง ทรงพระราชศรัทธาให้ก่อถนน
แลพระกุฎ สร้างพระพุทธรูปทรงบาตร
แ(ลพระ)พุทธรูปยืน แลรูปพระอานนท์
ถวายผ้าชุบสรง สร้างพระ(อุโบสถ)
________

6 ดว้ยษามาตธรงพระปสันนาการ
เหลีอมใสยินดิในพระคุณแห่งสมเดจพระ
สรรเพชฺญพุทธเจ้าอันธรงพระมหา(ก)
______________________ สดจเข้าสู
นิพพานล่วงลับไปแล้วมิไดทวดพระเนตร
เหนพระองค จึงธรงพรอุสาหะเ(ส) ___า
ให้ถาปนาการประดิษถานขีนไว้เพีอจ
ให้รงุ เริองในวรพุทธสาศ____________
_______

6 ด้วยสามารถ ทรงพระปสันนาการ22
เลื่อมใสยินดีในพระคุณแห่งสมเด็จพระ
สรรเพชญพุทธเจ้า อันทรงพระมหา[กรุณา]
___________________(เสด็จ)เข้าสู่
นิพพานล่วงลับไปแล้ว มิได้ทอดพระเนตร
เห็นพระองค์ จึงทรงพระอุตสาหะ[เสด็จมา]
ให้ถาปนาการประดิษฐานขึน้ ไว้ เพื่อจะ
ให้รงุ่ เรืองในวรพุทธ(ศาสนา) ________
_______

22

ทรงพระปสันนาการ = มีอาการเลื่อมใสศรัทธา
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คาจารึก
7 ท้งงปวงตราบเทาห้าพันพระวษา แล้วจีง
ถวายพระนามชีอวาวัดพระคันธกุฎี อนึ่ง
ซึง่ ธรงพระดาริให้ทาไว้ทงั งนี ________
___________ (พร)ะองคยังเสดจอยูนนั ้
พระพุทธรูปทีหอ้ งใน้ทาให้หลับพระเนตร
อยูนนั ้ คือทาใ ____ (มี)อนพระอาการ
เมีอพระองคเข้าพระมหากรุณาสมาบัดดิ
เมีอเพ(ล).(ใ)กลรุง่ นัน้ ____________
_______

คาอ่านปัจจุบนั
7 ทัง้ ปวงตราบเท้าห้าพันพระวัสสา แล้วจึง
ถวายพระนามชื่อว่า วัดพระคันธกุฎี อนึ่ง
ซึง่ ทรงพระดาริให้ทาไว้ทงั ้ นี้ ________
___________ (พร)ะองค์ยงั เสด็จอยูน่ นั ้
พระพุทธรูปทีห่ อ้ งในทาให้หลับพระเนตร
อยูน่ นั ้ คือทา(ให้เหมือน)พระอาการ
เมือ่ พระองค์เข้าพระมหากรุณาสมาบัติ
เมือ่ (เพลา)(ใกล้)รุง่ นัน้ ____________
_______

8 ให้เหมีอนพระอาการเมีอพระองคเทศนา
สังงสอนพระสงฆทังปวงเมีอเพลาเช้าค่า
แลวิสชนาบัณหาเทวดาเ(มีอ) ________
___________ ธรงบาตรมิลอ้ ชกัให
เสดจใปตามถนนนัน้ คือทาใหเหมือน
พระอาการเมีอพรอ(ง)…จไป
บิณฑบาตรนัน พระพุทธรูปยืนแลมีรปู
พระสงฆอ(งค)นีงอยูใ่ น้พระกุ _______
____________

8 ให้เหมือนพระอาการเมือ่ พระองค์เทศนา
สังสอนพระสงฆ์
่
ทงั ้ ปวงเมือ่ เพลาเช้าค่า
แลวิสชั นาปั ญหาเทวดาเ(มือ่ ) ________
___________ ทรงบาตร มีลอ้ ชักให้
เสด็จไปตามถนนนัน้ คือทาให้เหมือน
พระอาการเมือ่ พระองค์[เสด็จ]ไป
บิณฑบาตนัน้ พระพุทธรูปยืน แลมีรปู
พระสงฆ์(องค์)หนึ่งอยูใ่ นพระ[กุฎ] ____
___________

9 พระองคเสดจเข้าทีอสงษพระอานน
ถวายผ้าชุบสงษนัน้ ซืงส้างไว้ทงั นี้เพีอ
จให้จาเรีญพระราชสัทธาแห่งพระองค
แล(ส) ___________________ นาใจ้
สัทธาจใหจาเรีญยีง ๆ ขึน้ ไปเหมือน
ไดเหนสมเดจพระสรรเพชฺญพุทธีเจ้าทุก
เพลา. _____ หนอย่าได้สงใสยว่าทาไวย
ฉนีฉรอยเปนปฤษนาโสฬ(ส)ไว้ทรัพย
ในทีอใ_________________

9 พระองค์เสด็จเข้าทีส่ รง พระอานนท์
ถวายผ้าชุบสรงนัน้ ซึง่ สร้างไว้ทงั ้ นี้เพื่อ
จะให้จาเริญพระราชศรัทธาแห่งพระองค์
แล(ส) ___________________ น้าใจ
ศรัทธาจะให้จาเริญยิง่ ๆ ขึน้ ไป เหมือน
ได้เห็นสมเด็จพระสรรเพชญพุทธิเจ้าทุก
เพลา. _____ (เห็น)อย่าได้สงสัยว่าทาไว้
ฉะนี้ชะรอยเป็ นปริศนาโสฬ(ส)ไว้ทรัพย์
ในทีใ่ _________________
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คาจารึก
10 วีหารพระเจดียดีดพระพุทธรูปขึน้ นัน้
จได้ภพทรัพยเงีนทองกหามีใด้มาส้าง
ขึน้ ไหมนี้เล่าจได้ฝังเงีนทอง(ไ) ______
_____________ บันใดแตตาลึงหนึง
ขึน้ ไปกหามีได้สางไว้ทงั นี้จทาให้เปน
ประโยชนแกบุคคลอัน(ไ) _____
(มั)ศการ ถ้าบุคคลผูใ้ ดมีเชีอจขุดฤๅ
พระพุทธรูป..ะวีหารให้เปนอันตราย
___________________

คาอ่านปัจจุบนั
10 วิหาร พระเจดีย์ ดีดพระพุทธรูปขึน้ นัน้
จะได้พบทรัพย์เงินทองก็หามิได้ มาสร้าง
ขึน้ ใหม่น้เี ล่าจะได้ฝังเงินทอง(ไ) ______
_____________ บันได แต่ตาลึงหนึ่ง
ขึน้ ไปก็หามิได้ สร้างไว้ทงั ้ นี้จะทาให้เป็ น
ประโยชน์แก่บุคคลอัน(ไ) _____
(นมั)ศการ ถ้าบุคคลผูใ้ ดมิเชื่อจะขุดรือ้
พระพุทธรูป(พระ)วิหารให้เป็ นอันตราย
___________________

11 โยชนบมีได้ ๚ ซึง่ ธรงพระราชสัทธา
ยินดีไดมาสางพระพุทธรูปพระเจดีย
พระวิหารพระอุโบสถแลตง่งพระไทย
___________________ พุทธคุณนัน้
ปรการนีงพระวาจาอันสังให้สาเรจ
การทังปวงนัน้ ประการนีงชึง่ ได้ธรง
พร ______ (นั)้ นประการหนึง ดว้ย
เดชสุจริตพร้อมทัง(ส)ามประการนี้ก่ดิ
พระรา(ช).ุ___________________

11 โยชน์บ่มไิ ด้ ๚ ซึง่ ทรงพระราชศรัทธา
ยินดีได้มาสร้างพระพุทธรูป พระเจดีย์
พระวิหาร พระอุโบสถ แลตัง้ พระทัย
___________________ พุทธคุณนัน้
ประการหนึ่ง พระวาจาอันสังให้
่ สาเร็จ
การทัง้ ปวงนัน้ ประการหนึ่ง ซึง่ ได้ทรง
(พระ) ______ (นั)้ นประการหนึ่ง ด้วย
เดชสุจริตพร้อมทัง้ สามประการนี้กด็ ี
พระราช[อุทศิ ]___________________

12 นัน้ กดีจงไปสาเรจประโยชนแกทานผู้
12 นัน้ ก็ดี จงไปสาเร็จประโยชน์แก่ท่านผู้
เปนบุพการียอ้นมีคุณานคุณ แกพระองค
เป็ นบุพการีอนั มีคุณานุคุณแก่พระองค์
แลผลนี้แผไปทัวสรรพ.ุ...ุ_________
แลผลนี้แผ่ไปทัวสรรพ.ุ
่
...ุ_________
______________ ..อวิจ ี เบีอ้ งบน
______________ ..อวิจ ี เบือ้ งบน
ตราบเท้าเถึงภวัคพรหมเบีอ้ งขวาง
ตราบเท้าเถิงภวัคคพรหม เบือ้ งขวาง
ตราบเท้าเถีงอนัน้ ตจักรวาฬ _______
ตราบเท้าเถิงอนันตจักรวาล _______
ให้ทว้ นิ้เทีด ๚ อันวาทาวเวศษุวณ
ั
ให้ทวนี
ั ่ ้เถิด ๚ อันว่าท้าวเวสสุวรรณ
มหารา(ช)อันเปนให้ญแกฝูงยักข
มหารา(ช) อันเป็ นใหญ่แก่ฝงู ยักษ์
ทังหล___________________
ทัง้ (หลาย) _________________
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คาจารึก
13 คือสาตาขิรยี กั ข ๑ เหมวตายักข ๑
อาฬวกยักข ๑ จิตรเสนยักข ๑
มายากุเฎณฑุยกั ธ ๑ เวเฎณฑุยกั
______________________________
____ .ุนทนยักข ๑ กามเสฎณฐยักข ๑
กิณณุฆณุฑุยกั ข ๑ นิฆณ
ั ฑ _____
________ .ุ(ง)หลายนัน้ กดี อันว่า
เทพย(ดา)ทังปวงอันรักษาพระพุทธ
สาศ_________________

คาอ่านปัจจุบนั
13 คือ สาตาคิรยี กั ษ์ ๑ เหมวตายักษ์ ๑
อาฬวกยักษ์ ๑ จิตรเสนยักษ์ ๑
มายากุเฏณฑุยกั ษ์ ๑ เวเฏณฑุยกั ษ์
______________________________
____ (จันทน)ยักษ์ ๑ กามเสฏฐยักษ์ ๑
กินนุฆณ
ั ฑุยกั ษ์ ๑ นิฆณ
ั (ฑุยกั ษ์)
________ (ทัง้ )หลายนัน้ ก็ดี อันว่า
เทพย(ดา)ทัง้ ปวงอันรักษาพระพุทธ
(ศาสนา)______________

14 เทวดาบรรพตเทวดาพระธรนีกรุงภาลี
14 เทวดาบรรพต เทวดาพระธรณีกรุงพาลี
ภูตปิ สาจทังหลายซึง่ ได้มารับสวนบุญอัน
ภูตปิ ศาจทัง้ หลายซึง่ ได้มารับส่วนบุญอัน
ธรงพระราชอุท.ิ _______________
ทรงพระราช(อุทศิ ) _______________
____ .าน อันมีพระพุทธปติมากรเจ้า
____ .าน อันมีพระพุทธปฏิมากรเจ้า
เปนประธารซึง่ ธรงพระ _________
เป็ นประธาน ซึง่ ทรงพระ _________
(ส)างคือถาบุกคนลผู(้ ใ).มาลอกทอง
(สร้าง) คือถ้าบุคคลผู(้ ใด)มาลอกทอง
ลอกดีบุกแลเจ้าะฃุดฤ้ๅ __________
ลอกดีบกุ แลเจาะขุดรือ้ __________
_________
_________
15 ตแลพระแทนพระเข่นยพระกุฎอุโบสถ
แลถนนททาไว้น้กี ่ดลี กั ผ้า แลสีงของซึง่
บูชาไว้ก่ดจี งท่านทังหล ___________
________ ทังปวงซึง่ อยูรกั ษาอารามนี้
จงสังหารผลานบุค __________ (ปา)ก
จมูกหูออก(ทุ).ขุมขนให้ตายลงในทีนนั ้
อยาทันเดีนออ___________________

15 ต แลพระแท่น พระเขนย พระกุฎ อุโบสถ
แลถนน ธ ทาไว้น้กี ด็ ี ลักผ้าแลสิง่ ของซึง่
บูชาไว้กด็ ี จงท่านทัง้ (หลาย) ________
________ ทัง้ ปวงซึง่ อยูร่ กั ษาอารามนี้
จงสังหารผลาญ(บุคคล) _______ (ปา)ก
จมูกหู ออก(ทุก)ขุมขนให้ตายลงในทีนนั ้
อย่าทันเดิน(ออก) ________________
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คาจารึก
16 ตายแล้วใหไปตกอวิจมี หาณรกมกใม
ใด้ทุกขทุกนิรนั ดรตราบเทาสีนแสนศัลป
นัน้ เทีด ๚๛ ถาผูไดอานกดี(ใ) _____
____________________________
.ุ(น) ๆ ไปวาวัดพระคันกุฎนี ีหาทรัพย
เ(งี) __________________ .ุนเฟี อน
(ไ).สีน้ แลวอยาขุดฤๅเลย ถาผูไดไครขุด
จเปนอันต ____________________

คาอ่านปัจจุบนั
16 ตายแล้วให้ไปตกอวิจมี หานรกหมกไหม้
ได้ทุกข์ทุกนิรนั ดรตราบเท้าสิน้ แสนกัลป์
นัน้ เถิด ๚๛ ถ้าผูใ้ ดอ่านก็ด(ี ใ) _____
____________________________
(อื่น) ๆ ไปว่า วัดพระคันธกุฎนี ้หี าทรัพย์
(เงิน) ________________ (ฟั น่ )เฟื อน
(ไป)สิน้ แล้ว อย่าขุดรือ้ เลย ถ้าผูใ้ ดใคร่ขดุ
จะเป็ น(อันตราย) ________________

17 ไปผูนนั ้ กจได้ผลอาณิสงสามปรการ
อันไดบอกเลานัน้ แล ๚๛ ธรงพระราช
สัดทาถวายพระกัลปณาใหอยูรกั ษา
(เ)___________________________
_____ คนใหอยูรกั ษาแลพนั________
___________ (ย)บุญเกอีดบานหวีเปน
ขุนพิทกั บวริมลท(ณ) _____________
______

17 ไป ผูน้ นั ้ ก็จะได้ผลอานิสงส์สามประการ
อันได้บอกเล่านัน้ แล ๚๛ ทรงพระราช
ศรัทธาถวายพระกัลปนาให้อยูร่ กั ษา
(เ)____________________________
_____คนให้อยูร่ กั ษาลพนั___________
______(นาย)บุญเกิด บ้านหวี เป็ น
ขุนพิทกั ษ์บริมณฑล _____________
______

18 หมืนสกลเขดรักษา ๑ นายบุนเกีดฉางน
๑ นายบุนทองบานไทร ๑ นายคุม
บานค.ุ_______________________
________________(ยบุ)ญษาบา___
_________________ ๑ นายสิงํ โต
บานสามมา ๑ ข่อเฝา ๑๓ คนใ(ห)
___________________

18 หมืน่ สกลเขตรักษา ๑ นายบุญเกิดฉาง
๑ นายบุญทองบ้านไทร ๑ นายคุม
บ้านค.ุ_______________________
______________(นายบุ)ญษา(บ้าน)
_________________ ๑ นายสิงโต
บ้านสามม้า ๑ ขอเฝ้ า ๑๓ คน ให้
___________________
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คาจารึก
19 .ุ(บา่นแหลมแขวงเมีอง) .ุ......ก ๑
นายมาก ๑ บาุนคลองวัดเดีมอาเพอ
ข(น) _________________________
___________________. หาพราม
แขวงขุนเสนา ๑ นายอยูบ่ านบางเอีย.
___________________

คาอ่านปัจจุบนั
19 .ุ(บ้านแหลมแขวงเมือง) .ุ......ก ๑
นายมาก ๑ บ้านคลองวัดเดิม อาเภอ
ข(น) _________________________
___________________.หาพราหมณ์
แขวงขุนเสนา ๑ นายอยู่ บ้านบางเอีย.
___________________

20 ______________________________
________________________.ุ..พิทกั
๑ ____________________________
______________________________
_____________________(อบา)น
วัทรคัง ๑ นายชูบานแขก ๑ นายปื น
บาน(พ) __________________

20 ______________________________
_______________________.ุ..พิทกั ษ์
๑ ____________________________
______________________________
______________________(อบ้า)น
วัดระฆัง ๑ นายชูบา้ นแขก ๑ นายปื น
บ้าน(พ) __________________

21 ______________________________ 21 ______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
.ุ...(บางใทรย ๑) ._________________
.ุ...(บางไทร ๑) .__________________
_____
____
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7. จารึกบานประตูมกุ หอพระมณเฑียรธรรม พ.ศ. 2295



ปั จจุบนั เก็บรักษาอยู่ทส่ี านักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
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ภาพที่ 41 รูปจารึกบานประตูมกุ หอพระมณเฑียรธรรม
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คาจารึก
1 ๏ ศุภมัศดุ พระพุทธศักราช ๒๒๙๕
พระวษา ณวัน
ค่าปี มแม
ตรีณศิ ก พระบาทสมเดจบรมนารถ
บรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยูห่ วั ทรงพระ
กรุณาดารัสเหนิอเกล้าเหนิอกรหมอม
สังให้
่ เขียนลายมุกบานปรตูพระอุโบสถ
วัดบรมพุทธารามช่าง ๒๐๐ คน

คาอ่านปัจจุบนั
1 ๏ ศุภมัศดุ พระพุทธศักราช ๒๒๙๕
พระวรรษา ณ วัน
ค่า23 ปี มะแม
ตรีนิศก พระบาทสมเด็จบรมนาถ
บรมบพิตรพระพุทธเจ้าอยูห่ วั ทรงพระ
กรุณาดารัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม
สังให้
่ เขียนลายมุกบานประตูพระอุโบสถ
วัดบรมพุทธาราม ช่าง ๒๐๐ คน

2 เถิงณวัน
ค่าปี มแมตรีณศิ ก
ลงมิอทามุก ๖ เดิอน ๒๔ วันสาเรจ
พระราชทานช่างผูไ้ ด้ทาการมุกทังปวง
เสิอ้ ผ้ารูปพรรณทองเงินแลเงินตรา
เปนอันมากเลิย้ งวันแล ๆ เพลาคาเลิย้ ง
มิได้คดิ เข้าในพระราชทานด้วยคิดแต่
บาเหนจปรตูน่งึ เปนเงินตรา
๛

2 เถิง ณ วัน
ค่า24 ปี มะแม ตรีนิศก
ลงมือทามุก ๖ เดือน ๒๔ วัน สาเร็จ
พระราชทานช่างผูไ้ ด้ทาการมุกทัง้ ปวง
เสือ้ ผ้า รูปพรรณทองเงิน แลเงินตรา
เป็ นอันมากเลีย้ งวันแล ๆ เพลา ค่าเลีย้ ง
มิได้คดิ เข้าในพระราชทานด้วย คิดแต่
บาเหน็จประตูหนึ่งเป็ นเงินตรา 25 ๛

23

วันเสาร์ ขึน้ 4 ค่า เดือน 12
วันพุธ ขึน้ 9 ค่า เดือน 12
25
30 ชัง่
24
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8. จารึกบานประตู วัดป่ าโมก พ.ศ. 2296



ปั จจุบนั เป็ นบานประตูดา้ นทิศเหนือของวิหารยอด วัดพระศรีรตั นศาสดาราม
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ภาพที่ 42 รูปจารึกบานประตู วัดป่ าโมก
ทีม่ า: สานักพระราชวัง
(ภาพจารึกหลักนี้เป็ นลิขสิทธิ ์ของสานักพระราชวัง การนาไปเผยแพร่ต่อต้องได้รบั อนุญาต)
คาจารึก
1 ๏ ศุภมัศดุ พระพุทธศักราช ๒๒๙๖
พระวษา ณวัน
ค่าปี รกา
เบญจศก พระบาทสมเดจบรมบพิตร
พระพุทธเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาดารัส
เหนิอเกล้าเหนิอกรหมอม สังให้
่ เขิยน
ลายมุกบานปรตูการบุเริยนวัดพระ
พุทธไสยาศนป่ าโมกข

คาอ่านปัจจุบนั
1 ๏ ศุภมัศดุ พระพุทธศักราช ๒๒๙๖
พระวรรษา ณ วัน
ค่า26 ปี ระกา
เบญจศก พระบาทสมเด็จบรมบพิตร
พระพุทธเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาดารัส
เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม สังให้
่ เขียน
27
ลายมุกบานประตูการบุเรียน วัดพระ
พุทธไสยาสน์ ป่ าโมก

2 ช่าง ๑๘๕ คน เถิงณวัน
ค่า
ปี รกาเบญจศก ลงมือทามุก ๒ เดิอน
๑๗ วันสาเรจ พระราชทานช่างผูไ้ ด้ทา
การมุกทังปวง เสิอ้ ผ้าแลเงินตราเปน
อันมาก เลิย้ งวันแลสองเพลาค่าเลิย้ ง
มิได้คดิ เข้าในพระราชทานด้วย คิดแต่
บาเหนดปรตูน่งึ เปนเงินตรา
๚

2 ช่าง ๑๘๕ คน เถิง ณ วัน
ค่า28
ปี ระกา เบญจศก ลงมือทามุก ๒ เดือน
๑๗ วัน สาเร็จ พระราชทานช่างผูไ้ ด้ทา
การมุกทัง้ ปวง เสือ้ ผ้าแลเงินตราเป็ น
อันมาก เลีย้ งวันแลสองเพลา ค่าเลีย้ ง
มิได้คดิ เข้าในพระราชทานด้วย คิดแต่
บาเหน็จประตูหนึ่งเป็ นเงินตรา 29 ๚

26

วันพุธ ขึน้ 2 ค่า เดือน 5
การเปรียญ
28
วันพฤหัสบดี แรม 13 ค่า เดือน 7
29
25 ชัง่
27
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9. จารึกประตูมุก วิ หารพระพุทธชิ นราช พ.ศ. 2299

ภาพที่ 43 รูปจารึกประตูมกุ วิหารพระพุทธชินราช

482

คาจารึก
1 ๏ ศุภมัศดุ พระพุทธศักราช ๒๒๙๙
พระวรรษา
ค่าปี กุรสัพศก
พระบาทสมเดจบรมนารถบรมบพิตร
พระพุทธเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาดารัส
เหนิอเกล้าเหนิอกรหม่อม สังให้
่ เขิยน
ลายมุกบานปรตูพระวิหารพระชินราช
ณวัดพระศรีรตั นมหาธาตุเมิองพิษณุโลก

คาอ่านปัจจุบนั
1 ๏ ศุภมัศดุ พระพุทธศักราช ๒๒๙๙
พระวรรษา
ค่า30 ปี กุน สัปตศก
พระบาทสมเด็จบรมนาถบรมบพิตร
พระพุทธเจ้าอยูห่ วั ทรงพระกรุณาดารัส
เหนือเกล้าเหนือกระหม่อม สังให้
่ เขียน
ลายมุกบานประตูพระวิหารพระชินราช
ณ วัดพระศรีรตั นมหาธาตุ เมืองพิษณุโลก

2 ช่าง ๑๓๐ คน ถึงณวัน
ค่า
ปี กุรสัพศก ลงมือทามุก ๕ เดิอน ๒๐ วัน
สาเรจพระราชทานช่าง ผูไ้ ด้ทาการมุก
ทังปวง เสิอ้ ผ้ารูปพรรณ ทองเงินแล
เงินตราเปนอันมากเลิย้ งวันแล ๒ เพลา
ค่าเลิย้ งมิได้คดิ เข้าในพระราชทานด้วย
คิดแต่บาเหนจปรตูน่งึ เปนเงินตรา

2 ช่าง ๑๓๐ คน ถึง ณ วัน
ค่า31
ปี กุน สัปตศก ลงมือทามุก ๕ เดือน ๒๐ วัน
สาเร็จ พระราชทานช่างผูไ้ ด้ทาการมุก
ทัง้ ปวง เสือ้ ผ้า รูปพรรณทองเงิน แล
เงินตราเป็ นอันมาก เลีย้ งวันแล ๒ เพลา
ค่าเลีย้ งมิได้คดิ เข้าในพระราชทานด้วย
คิดแต่บาเหน็จประตูหนึ่งเป็ นเงินตรา
32

หมายเหตุ - เนื่องจากตัวอักษรในจารึกบางส่วนลบเลือน จึงได้ใช้คาอ่านในประชุมจดหมายเหตุ
สมัยอยุธยา เล่ม 1 หน้า 76 ประกอบ เพื่อให้ขอ้ ความสมบูรณ์

30

วันจันทร์ ขึน้ 13 ค่า เดือน 10
วันพฤหัสบดี ขึน้ 4 ค่า เดือน 11
32
26 ชัง่
31

ภาคผนวก จ
ตารางแสดงข้อมูลหลักฐานที่ใช้แต่ ละระยะ
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ประวัติผว้ ู ิ จยั
ชื่อ – สกุล
ทีอ่ ยู่
ทีท่ างาน
ประวัตกิ ารศึกษา
พ.ศ. 2554
พ.ศ. 2555

นายณพล พรประศาสน์สุข
43/148 ซอยสมานฉันท์-บาร์โบส ถนนสุขมุ วิท 42 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
สานักงานราชบัณฑิตยสภา สนามเสือป่ า เขตดุสติ กรุงเทพมหานคร
สาเร็จการศึกษาอักษรศาสตรบัณฑิต วิชาเอกประวัตศิ าสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร อาเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม
ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกศึกษา
มหาวิทยาลัยศิลปากร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

ประวัตกิ ารทางาน
พ.ศ. 2556 – 2560 นักจัดการงานทัวไปปฏิ
่
บตั กิ าร สานักราชเลขาธิการ
พ.ศ. 2560 – ปั จจุบนั นักวรรณศิลป์ ปฏิบตั กิ าร สานักงานราชบัณฑิตยสภา

