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 ภาษาเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่งที่มนุษย์ใช้ติดต่อสื่อสารกันเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่มีระบบสมอง
แตกต่างจากสัตว์ทั่วไปมีความคิดที่ไม่หยุดนิ่ง มีความคิดสร้างสรรค์พัฒนาการเปลี่ยนแปลงการใช้ชีวิตอยู่เสมอ 
ภาษาซึ่งเป็นกลไกส าคัญของมนุษย์จึงอาจมีการเปลี่ยนแปลงควบคู่กันไปกับสังคมมนุษย์ 
 ค าและประโยคในทุกภาษาอาจเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะต่างๆได้ตามความเสื่อม ความเจริญ                  
ของสังคมมนุษย์ในแต่ละยุคสมัย 

 ภาษาไทยเป็นภาษาประจ าชาติของสังคมไทยก็มีการเปลี่ยนแปลงตั้ งแต่สมัยสุโขทัยสมัยอยุธยา           
และสมัยรัตนโกสินทร์  การเปลี่ยนแปลงทางภาษาค่อยๆเกิดขึ้นและด าเนินไป  จากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก  ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในปัจจัยดังกล่าวของภาษาไทยนั้นอาจเปลี่ยนแปลงได้ทั้งการออกเสียง                    
ระบบเสียง  ความหมายของค า  และหน้าที่ของค าในบริบทต่าง ๆ ได้ 
 เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิวัฒนาการภาษาไทยนี้ ผู้เขียนเรียบเรียงขึ้นจากการค้นคว้าเอกสาร  
ต ารา หนังสือต่าง ๆ เพ่ือให้เนื้อหามีความหลากหลายน่าสนใจอีกทั้งยังท าให้ผู้สอนและผู้เรียนได้เข้าใจ                  
การเกิดภาษา  การเปลี่ยนแปลงของภาษาไทย  ได้ตระหนักและเข้าใจถึงความส าคัญของภาษาไทย                  
อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย  ซึ่งเราในฐานะที่เกิดเป็นคนไทย  ใช้ภาษาไทยในการสื่อสารควรเล็งเห็นคุณค่า
และความส าคัญของการใช้ภาษาไทยให้ถูกต้อง  และรักษาให้คงอยู่สืบไป 
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รหัสวิชา TH02101         3 (3-0-6) 
รายวิชา  วิวัฒนาการภาษาไทย 

            (Development of  Thai  Language)                   
............................................................................................................................................................. 

ค าอธิบายรายวิชา 

 วิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงปัจจุบัน 

วัตถุประสงค์ทั่วไป 

1. เพ่ือให้นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของภาษาไทยด้านหน่วย
เสียง  ค าศัพท์ความหมาย  และตัวอักษร  

2. เพ่ือให้นักศึกษาวิ เคราะห์ เปรียบเทียบ ความแตกต่างของภาษาแต่ละสมัย  ได้ แก ่              
สมัยสุโขทัย  สมัยอยุธยาตอนต้น  อยุธยาตอนกลาง อยุธยาตอนปลาย และสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

3. เพ่ือให้นักศึกษาเป็นผู้ ใฝ่รู้ ใฝ่ เรียนเกี่ยวกับวิวัฒนาการของภาษาไทย และตระหนักถึง
ความส าคัญของภาษาไทยอันเป็นภาษาประจ าชาติ   
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เนื้อหา 

บทที่ 1 วิวัฒนาการทางภาษาและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงของภาษา   6  ชั่วโมง 
ความหมายของวิวัฒนาการทางภาษา      
ความเปลี่ยนแปลงของภาษา 

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางภาษา 

การเปลี่ยนแปลงภายใน 

การเปลี่ยนแปลงภายนอก 

สรุป 

แบบฝึกหัด 

เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่ 2 การเปลี่ยนแปลงด้านเสียง      6  ชั่วโมง 
การกลมกลืนเสียง 
การผลักเสียง 
การสับที่ของเสียง 
การลดเสียง 
การเพ่ิมเสียง 
สรุป 
แบบฝึกหัด 
เอกสารอ้างอิง 

 

บทที่ 3 การเปลี่ยนแปลงด้านค าศัพท์      6  ชั่วโมง 
การสูญศัพท ์

ศัพท์สูญโดยสิ้นเชิง 
ศัพท์สูญไปบางส่วน 
ศัพท์สูญพอสันนิษฐานได้ 

การเพ่ิมศัพท ์
การสร้างค าศัพท์ข้ึนใช้ด้วยวิธีการประสมค า 

สรุป 
แบบฝึกหัด 
เอกสารอ้างอิง 
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บทที่  4 การเปลี่ยนแปลงด้านความหมาย      6 ชั่วโมง 
  ความหมายแคบเข้า 

ความหมายกว้างออก 

ความหมายย้ายที่ 
สรุป 

แบบฝึกหัด 

เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่  5  ค ายืมและการเปลี่ยนแปลงด้านไวยากรณ์    9 ชั่วโมง 
ค ายืมภาษาบาลีและสันสกฤต 
การสร้างค าตามแบบไวยากรณ์บาลีและสันสกฤต 
ค ายืมภาษาเขมร 
การสร้างค าตามแบบไวยากรณ์เขมร 
สรุป 

แบบฝึกหัด 

เอกสารอ้างอิง 
 

บทที่  6  อักษรไทยและวิวัฒนาการของอักษรไทย     12 ชั่วโมง 
อักษรในประเทศไทยก่อนสมัยสุโขทัย 

อักษรต้นแบบของลายสือไทย 

ลายสือไทยของพ่อขุนรามค าแหง 
อักษรไทยสมัยพญาลิไทย 

อักษรไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา 
อักษรไทยสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
อักษรเฉพาะแบบ 

สรุป 

แบบฝึกหัด 

เอกสารอ้างอิง 
 

 

 

 

 

 



4 
 

วิธีสอนและกิจกรรม 

1. ศึกษาเอกสารประกอบการสอน  วิชาวิวัฒนาการภาษาไทย 

2. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาในชั้นเรียน 

3. ศึกษาค าศัพท์ปัจจุบัน  เอกสารสมัยโบราณ เช่น ศิลาจารึก  ศึกษาอักษรสมัยโบราณ                    
และวิเคราะห์ตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงภาษา 

4. แบ่งกลุ่มศึกษาเนื้อหาและการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพ่ือให้นักศึกษาเรียนรู้
ร่วมกันรู้จักการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในการท ากิจกรรม 

5. ร่วมอภิปรายเนื้อหาและท าแบบฝึกหัดในชั้นเรียน 

6. มอบหมายให้ไปศึกษาค้นคว้าความรู้เพิ่มเติม เพ่ือทบทวนและพัฒนาความรู้ให้มากขึ้น 

7. มอบหมายแบบฝึกหัดเป็นการบ้าน 

8. ผู้สอนสรุปเนื้อหาเพิ่มเติม 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา วิวัฒนาการภาษาไทย 

2. บัตรตัวอักษรสมัยสุโขทัย  อยุธยา  รัตนโกสินทร์ตอนต้น 

3. ผังวิวัฒนาการอักษรไทย 

4. เครื่องฉายแผ่นทึบ 

5. คอมพิวเตอร์ , power point  

6. ตัวอย่าง  Mind  Map  เรื่องวิวัฒนาการอักษรไทย 

7. แอปพลิเคชันพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 
8. แบบฝึกหัด 

9. ใบความรู้ 

การวัดผลและการประเมินผล 

 การวัดผล 

 1. คะแนนระหว่างภาคเรียน   70% 

  1.1 แบบฝึกหัด    15% 

  1.2 รายงาน/ชิ้นงาน   25% 

  1.3 กิจกรรมในชั้นเรียน   10% 

  1.4 สอบกลางภาค   20% 

 2. คะแนนสอบปลายภาคเรียน   30% 
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การประเมินผล 

ระดับผลการเรียน   A คะแนนระหว่าง  80 – 100 
ระดับผลการเรียน   B+ คะแนนระหว่าง  75 – 79 
ระดับผลการเรียน   B คะแนนระหว่าง  70 – 74 
ระดับผลการเรียน   C+ คะแนนระหว่าง  65 – 69 
ระดับผลการเรียน   C คะแนนระหว่าง  60 – 64 
ระดับผลการเรียน   D+ คะแนนระหว่าง  55 – 59 
ระดับผลการเรียน   D คะแนนระหว่าง  50 – 54 
ระดับผลการเรียน   F คะแนนระหว่าง    0 – 49 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 1 

เรื่อง วิวัฒนาการทางภาษาและทฤษฎีการเปลีย่นแปลงภาษา 

 

หัวข้อเนื้อหา 
1. ความหมายของวิวัฒนาการทางภาษา 
2. ความเปลี่ยนแปลงของภาษา 
3. ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางภาษา 

3.1 การเปลี่ยนแปลงภายใน 

3.2 การเปลี่ยนแปลงภายนอก 

4. สรุป 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อเรียนบทเรียนนี้แล้วนักศึกษาสามารถแสดงพฤติกรรมต่อไปนี้ 
1. อธิบายความหมายของวิวัฒนาการภาษาไทยได้ 
2. อธิบายธรรมชาติของภาษาที่มีการเปลี่ยนแปลงได้ 
3. อธิบายทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงภาษาทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. ผู้สอนบรรยายเนื้อหาบทที่ 1 จากเอกสาร  และ power  point  

2. ยกตัวอย่างค า ประโยคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 

3. นักศึกษาสรุปเนื้อหา  อภิปราย และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 

4. นักศึกษาตอบค าถามท้ายบท 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา วิวัฒนาการภาษาไทย บทที่ 1 

2. เครื่องฉายแผ่นทึบ 

3. คอมพิวเตอร์ , power point เรื่อง ความหมายวิวัฒนาการภาษาไทย                          
ความเปลี่ยนแปลงภาษา และทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงภาษา 

4. แบบฝึกหัด 
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การวัดและการประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรม 

2. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

3. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท 



9 
 

บทท่ี  1 

วิวัฒนาการทางภาษาและทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงภาษา 
 

 มนุษย์ เป็ นสั ตว์สั งคมที่ ต้ องอยู่ รวมกัน เป็ นกลุ่ ม  ไม่ ว่ าจะกลุ่ ม เล็ กหรือกลุ่ ม ใหญ่                    
และการอยู่ร่วมกันเช่นนี้ จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องติดต่อสัมพันธ์กัน มนุษย์มีความสามารถ มีสมองที่
ฉลาดกว่าสัตว์ทั่วไป ดังนั้นเมื่อมนุษย์อยู่รวมกันเป็นกลุ่มมนุษย์จึงคิดหาวิธีการสนทนาหรือสร้างรหัส
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจกันและกันของคนในกลุ่ม และมีการปรับเปลี่ยนเรื่อยมา เริ่มตั้งแต่การสื่อสาร
โดยใช้การเลียนเสียงสัตว์จนกระทั่งเป็นภาษาพูด  แต่แม้ว่าจะมีการสร้างรหัสหรือภาษาขึ้นม า                  
ก็ใช่ว่าทุกที่จะใช้ภาษาพูดเหมือนกัน ด้วยความเป็นกลุ่ม หรือถิ่นที่อยู่ต่างกัน ดังนั้นก็ย่อมเกิด                  
การสร้างภาษาพูดที่แตกต่างกันด้วย ภาษาพูดดังกล่าวอาจมีมาถึงปัจจุบัน หรืออาจสูญหายไปตาม
กาลเวลา  ซึ่งอาจขึ้นอยู่กับช่วงเวลา และผู้ ใช้ภาษานั้น ๆ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงคนในปัจจุบัน                           
คงจะใช้การเลียนเสียงสัตว์สื่อสารกันเช่นอดีตผ่านมา 
 จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว จะเห็นได้ว่าภาษาย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ โดยเฉพาะ
ภาษาท่ีมนุษย์ยังใช้เป็นเครื่องมือสื่อสารความเข้าใจกันและกันในสังคมหนึ่ง ๆ 

 

ความหมายของวิวัฒนาการทางภาษา 

ราชบัณ ฑิ ตยสถาน  (2556 : 1124 ) ได้ ให้ ความหมายของ “ วิ วัฒ นาการ”  ว่ า                 
เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงหรือคลี่คลายไปสู่ภาวะที่ดีข้ึน 

ธวัช  ปุณโณทก (2553 : 11-15) ได้อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงภาษาหรือวิวัฒนาการภาษา 
ไว้ว่า ภาษาเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้สื่อสารซึ่งกันและกัน ฉะนั้นจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ               
ไม่ว่าภาษาใด  และภาษาที่ใช้สื่อสารกันจะมีการเปลี่ยนแปลงมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการใช้สื่อสารว่า
สื่อสารบ่อยครั้งเพียงใด นอกจากนี้การรับวัฒนธรรม  ศาสนา  หรือมีอาณาเขตติดต่อกันก็ย่อมท าให้
ภาษาเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากการปนภาษาได้ 
 จากความหมายข้างต้นจะเห็นได้ว่า ภาษาทุกภาษามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ เสมอซึ่งเป็น
ธรรมชาติของภาษาที่ใช้พูดกันในชีวิตประจ าวันหรือเรียกว่า  ภาษาที่ยังไม่ตาย อาทิ ภาษาไทย  
ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น ส่วนภาษาที่ไม่มีใครใช้พูดกันในชีวิตประจ าวันหรือเรียกว่า ภาษา
ที่ตายแล้ว ย่อมไม่มี  การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น อาทิ  ภาษาบาลี ภาษาสันสกฤต โดยธรรมชาติ                 
การเปลี่ยนแปลงของภาษา จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้า ๆ ในลักษณะ วิวัฒนาการ (Evolution)  
ซึ่งหมายถึงบางส่วนของภาษามีลักษณะคงที่โดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง แต่บางส่วนของภาษา                  
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา เช่น ค าว่า แพ้  ในสมัยสุโขทัย  หมายถึง ชนะ  ซึ่งในปัจจุบัน
หมายถึง  สู้ไม่ได้  ทนไม่ได้ ตรงข้ามกับชนะ เป็นต้น 
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ความเปลี่ยนแปลงของภาษา 
 ภาษาเป็นเครื่องมือที่มนุษย์ใช้ในการสื่อสารกัน  สังคมมนุษย์เป็นสังคมที่ ไม่หยุดนิ่ ง                 
เพราะมนุษย์มีสมองมีปัญญาที่จะคิดสร้างสรรค์พัฒนาเปลี่ยนแปลงชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น              
อยู่ เสมอ ภาษาซึ่ งเป็นกลไกส าคัญของมนุษย์จึงอาจเปลี่ยนแปลงควบคู่ ไปกับสังคมมนุษย์                       
ค าและประโยคในทุกภาษาอาจเปลี่ยนแปลงเพ่ิมขึ้นหรือหดหายไปพร้อม ๆ กับความเปลี่ ยนแปลง 
ความเจริญ และความเสื่อมของสังคมมนุษย์ ภาษามักจะเปลี่ยนแปลงไปในแต่ละยุคแต่ละสมัย 
ภาษาไทยสมัยสุโขทัย ไม่เหมือนกับภาษาไทยสมัยอยุธยาทั้งหมด ภาษาไทยสมัยอยุธยาย่อมไม่เหมือน
ภาษาไทยสมัยรัตนโกสินทร์ แต่ก็ใช่ว่าจะแตกต่างไปเสียทีเดียวความเปลี่ยนแปลงทางภาษาจะค่อย ๆ 
เกิดขึ้น และด าเนินไป หรืออาจจะเปลี่ยนเมื่อใด ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับภาษานอกจะเกิดจาก
ปัจจัยในตัวภาษาแล้ว ยังอาจเกิดจากปัจจัยภายนอก คือ อิทธิพลของภาษาอ่ืนอีกด้วย ภาษา                  
อาจเปลี่ยนแปลงได้ทั้งในด้านการออกเสียง ระบบเสียง ความหมายของค า และหน้าที่ของค าใน                 
บริบทต่าง ๆ (กาญจนา  นาคสกุล และคณะ, 2554 : 4) 
 วิวัฒนาการหรือความเปลี่ยนแปลงภาษาย่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติ ซึ่งเกิดกับ
ภาษาที่ยังไม่ตาย เพราะมนุษย์ยังใช้ภาษานั้น ๆ ในการสื่อสารกัน ภาษาจะเสื่อมสูญไปหรือจะพัฒนา
ได้นั้น ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลง  ความเจริญด้านต่าง ๆ ของแต่ละยุคสมัย ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่ท าให้ภาษาเกิดการเปลี่ยนแปลงไปทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก
ของภาษานั่นเอง 
  

ปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภาษา 
 ปราณี  กุลละวณิชย์ (2548 : 380-381 อ้างถึงใน  ณัฐวรรณ  ชั่งใจ, 2555: 22-24)  ได้เสนอ
แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางภาษาสรุปได้ดังนี้ 

1. ความแตกต่างของภาษาที่มีอยู่ในสังคม 

ความแตกต่างของภาษาที่มีอยู่ในชุมชนเดียวกันมีความแตกต่างกันในเรื่องต่าง ๆ เช่น  
เพศ  อายุ  การศึกษา  เป็นต้น   

2. สภาพทางจิตวิทยาของผู้พูดภาษา 

สังคมประกอบด้วยชนชั้นหลายชนชั้น  ผู้ที่อยู่ในชนชั้นต่างๆกันบางชนชั้นต้องการ
ยกระดับตนเองน าไปสู่ชั้นที่สูงกว่า  หรือบางชนชั้นก็พอใจในชนชั้นของตนเอง  ลักษณะความต้องการ
เปลี่ยนแปลงนี้เป็นสภาพทางจิตวิทยา  ซึ่งจะแสดงออกในการใช้ภาษา  เช่น  ความนิยมในการใช้เสียง
บางเสียงเพ่ือแสดงว่าตน อยู่ในกลุ่มคนที่ตนนิยมหรือการขัดขืนไม่ยอมออกเสียงบางเสียงตามคน
ส่วนมากในสังคมเพ่ือรักษาศักดิ์ศรีชนชั้นของตน   

3. ลักษณะการออกเสียงของผู้พูดภาษา 

ในการพูดนั้นผู้พูดภาษาไม่ได้ออกเสียงชัดเจนทุกพยางค์ทุกค า บางครั้งก็พูดย่นย่อ               
ลดพยางค์ลงเช่น  มหาวิทยาลัย  เป็น  มหา’ลัย  เป็นต้น  บางครั้งเมื่อเทียบกับพยัญชนะเดี่ยว              
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แล้วเสียงพยัญชนะควบกล้ า ก็ออกเสียงยากกว่า  ผู้พูดจึงไม่ออกเสียงพยัญชนะเสียงที่ 2  ในพยัญชนะ
ควบกล้ า  เช่น  ปลา  ออกเสียงเป็น  ปา  ทั้งนี้ในการออกเสียงไม่ชัดเจนของค าควบกล้ าไม่ได้               
เป็นปัญหาใน การฟังมากนัก  เพราะความหมายของค าว่า  ปลา  ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการออกเสียงค า           
ควบกล้ าที่ถูกต้องเท่านั้น  แต่ต้องขึ้นอยู่กับบริบทด้วย  ด้วยเหตุนี้ ผู้พูดจึงไม่จ าเป็นต้องออกเสียง
ชัด เจนทุกครั้ ง จึ งเป็นผลท าให้  ผู้ พู ดขาดความระมัดระวังในการออกเสียง อันท าให้ เกิด                        
การเปลี่ยนแปลงมากขึ้น 

4. ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ 
ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการนับว่ามีส่วนส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่ท าให้ภาษาเปลี่ยนแปลง  

เช่น การเปลี่ยนแปลงทางความหมาย คือ วัตถุอย่างหนึ่งอาจมีการดัดแปลงไปตามความเจริญ            
ทางวิทยาการ  ในขณะที่ค าที่ใช้แทนวัตถุนั้นไม่เปลี่ยน ดังนั้นในเวลาที่ต่างกัน ค าค าเดียวกัน              
แทนของสองสิ่ งที่ ไม่ เหมือนกันหรืออาจพูดได้ว่า ความหมายของค าเปลี่ยนแปลงไป เช่น                    
สมัยที่ยังไม่มีน้ าอัดลม ค าว่า  “น้ า” หมายถึง น้ าดื่มตามธรรมชาติ แต่ปัจจุบันหมายรวมถึง น้ าอัดลม  
ก็ได้ เช่นประโยคท่ีว่า “จะดื่มน้ าอะไรครับ” 

5. คุณสมบัติของภาษา 

นักภาษาศาสตร์โครงสร้างพูดถึงคุณสมบัติของภาษาอย่างหนึ่ง  คือ  ความสมมาตรในภาษา  
ซึ่งระบบเสียงในภาษาจะแสดงลักษณะนี้โดยทั่วไป  เช่น  ถ้ามีเสียงสระหน้าก็มีเสียงสระหลังคู่กันไป  
ถ้ามีเสียงสูงก็มักจะมีเสียงต่ า  ดังนั้นเมื่อเกิดมีการเปลี่ยนแปลงที่มีผลท าให้เกิดลักษณะไม่สมมาตร            
ในภาษา จะผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่อง  ซึ่งจะท าให้เกิดผลในลักษณะสมมาตรขึ้นใหม่ 

นอกจากในเรื่องคุณสมบัติความสมมาตร ภาษายังมีลักษณะความประหยัดด้วย กล่าวคือ  
โดยทั่วไปภาษาจะไม่อนุญาตให้มี 2 รูป ที่มีความหมายเหมือนกันทุกประการ  เมื่อมีการยืมค าเข้ามา
ในภาษาและค าค านั้ นมีความหมายเหมือนกับค าที่ มี อยู่ เดิ มหรือค าที่ ยืม เข้ ามาจะต้องมี                      
การเปลี่ยนแปลงด้านความหมาย เพ่ือให้คงอยู่ในภาษาได้ทั้งคู่  เช่น ค าว่า “ย่าง” ซึ่งแต่เดิม                      
มีความหมายว่า  เดิน  ได้เปลี่ยนมามีความหมายว่า  “เคลื่อนเข้าสู่  และใช้กับเวลา  เช่น  ย่างเข้าสู่                            
ปีที่  9”  ความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปของค าว่า  ย่าง  ในภาษาไทยมาตรฐานนี้น่าจะเกิดขึ้น                    
เมื่อมีการยืมค าว่า  “เดิน”  ซึ่งมาจากภาษาเขมรเข้ามาใช้นั่นเอง 

6. การเปลี่ยนแปลงภาษาเนื่องจากการยืมค าภาษาต่างประเทศ 

 นักภาษาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องค ายืม เห็นว่า  ค ายืมภาษาต่างประเทศที่เข้ามาใช้
สื่อสารร่วมกันในภาษาไทย  สามารถท าให้ภาษาเปลี่ยนแปลงได้มากทั้งด้านเสียง  ค า  และโครงสร้าง
ประโยค  เราจึงสามารถสรุปได้ว่า  การยืมเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้ภาษาเกิดการเปลี่ยนแปลงไป 

7. ภาษาเกิดการเปลี่ยนแปลงเพราะภูมิศาสตร์  โดยเฉพาะการออกเสียงเช่น  ภาษาไทย  
ถิ่นใต้ มีภูมิศาสตร์อยู่ใกล้ทะเล  ลมแรง  ฝนตกชุก  ฉะนั้นจ าเป็นจะต้องเปล่งเสียงแข่งกับลมและฝน
จึงนิยมออกเสียงสั้นและจะเน้นพยางค์หลังให้ชัดเจน  จึงมักเปลี่ยนเสียงวรรณยุกต์เป็นเสียงสูง เช่น  
ตลาด  ออกเสียงเป็น  ล้าด   ถนน  ออกเสียงเป็น  น่น  เป็นต้น 
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 ปัจจัยที่ ก่อให้ เกิดการเปลี่ ยนแปลงภาษาข้างต้นมีปั จจัยหลายด้านที่ ท าให้ภ าษา                    
เกิดการเปลี่ยนแปลง ทั้งปัจจัยภายใน เช่นสภาพทางจิตวิทยาของผู้พูด  ลักษณะการออกเสียง                 
ของผู้พูดภาษา เป็นต้น ซึ่งปัจจัยดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเกิดจากตัวผู้ใช้ภาษาเอง ส่วนปัจจัยภายนอก           
ที่ท าให้ภาษาเปลี่ยนแปลง เช่น การยืมภาษาต่างประเทศ ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ เป็นต้น 
ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นบริบทแวดล้อมที่ท าให้ภาษาเกิดการเปลี่ยนแปลง 
 

ทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางภาษา 

 ธวัช  ปุณโณทก (2553: 17-22) ได้อธิบายถึงทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางภาษา (Rule of 

Language Change)  ตามทฤษฎีของนักภาษาศาสตร์ไว้ดังนี้ 
1. การเปลี่ยนแปลงภายใน (Internal Change)   
การเปลี่ยนแปลงภายใน หมายถึง กระบวนการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้าง  หน่วยค า                

หน่วยเสียงของภาษานั้น ๆ ซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติและอิทธิพลของภาษานั้น ๆ ไม่ได้รับอิทธิพลจาก
ภาษาอ่ืนเข้ามาปะปน การเปลี่ยนแปลงภายในของภาษาทั่วไปมี 3 ลักษณะ ดังนี้ 

1.1 การเปลี่ยนแปลงทางด้านเสียง  (Sound Change)  คือการเปลี่ยนแปลงหน่วย
เสียงของค าให้ต่างไปจากเดิมโดยเจตนา  หรือไม่เจตนาก็ตาม  เป็นผลให้ค าค านั้นออกเสียงเพ้ียนไป
ต่างไปจากเสียงเดิมหลายกรณี เช่น 

1.1.1  การลดเสียง หรือเสียงกร่อน หรือเสียงหาย 

1.1.2  การเพ่ิมเสียง 
1.1.3  การสับเสียง 
1.1.4  การชดเชยเสียง 

การเพ่ิมเสียงและการลดเสียง  จะพิจารณาถึงหน่วยเสียง  สระ พยัญชนะ วรรณยุกต์ ที่
หายไปหรือเพ่ิมขึ้น  หรือเปลี่ยนแปลงเป็นหน่วยเสียงอ่ืน ๆ เช่น เสียง /ญ/ นาสิก เหมือนชาวอีสาน 
ชาวเหนือออกเสียงค าว่า  /ญาก/  /แม่ญิง/  ซึ่งยังคงเสียง /ญ/ นาสิกไว้  แต่คนไทยภาคกลางออก
เสียงเป็นเสียงเดียวกับ /ย/   

 1.2  การเปลี่ยนแปลงด้านค าศัพท์  (Vocabulary Change)  คือหน่ วยค าที่
เปลี่ยนแปลงไปโดยมีความหมายเปลี่ยนไป  หรือมีค าอ่ืนมาใช้แทนที่ความหมายบางส่ วนหรือแทนที่
ความหมายจนหมดค าเหล่านั้นจะเลิกใช้ในที่สุด  เช่น 

 ค าว่า “พี” (หมายถึงอ้วน) ปัจจุบันมีค าว่า “อ้วน” มาแทนที่ความหมาย จนค าว่า  
พี  ไม่มีใครใช้พูดจากัน นอกจากใช้เป็นค าซ้อนว่า “อ้วนพี”  แต่หากพิจารณาค าในสมัยสุโขทัย  
พบว่าในไตรภูมิพระร่วงได้กล่าวถึงผู้คนใน อุตตรกุรุทวีป ว่า “...บ่มิพี บ่มิผอม”  แสดงว่าในสมัย
สุโขทัยใช้ค าว่า  พี  และเมื่อพิจารณาภาษาไทยถิ่นทั้งภาคเหนือ อีสาน และภาคใต้ พบว่าทั้ง 3 ภาค 
ยังใช้ค าว่า  พี  ไม่นิยมใช้ค าว่า  อ้วน 
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 1.3  การเปลี่ยนแปลงทางด้านความหมาย (Semantic  Change) คือ ความหมาย
ของค าเปลี่ยนแปลงไป  แต่เสียงของค ายังคงเดิม การเปลี่ยนแปลงความหมายนี้ไม่มีการผูกพันกับ
เสียง  นั่นคือ  เสียงคงที่แต่ความหมายเปลี่ยนไป โดยทั่วไปนักภาษาศาสตร์จะศึกษาการเปลี่ยนแปลง
ความหมาย  3  ลักษณะ  ดังนี้ 

  1.3.1  ความหมายแคบเข้า 
  1.3.2  ความหมายกว้างออก 

  1.3.3 ความหมายย้ายที่ 
2.  การเปลี่ยนแปลงภายนอก  (External  Change) 
คือการเปลี่ยนแปลงที่ได้รับอิทธิพลจากภาษาอ่ืนที่มีความสัมพันธ์สืบทอดวัฒนธรรมกันมาแต่

สมัยโบราณ  ภาษาที่มี อิทธิพลต่อภาษาไทยมาแต่สมัยอดีต  ได้แก่   ภาษาบาลี   สันสกฤต                   
และภาษาเขมร  ส่วนในปัจจุบันภาษาอังกฤษมีอิทธิพลต่อภาษาไทยมาก  เพราะชาติตะวันตก                   
มีความเจริญด้านวิทยาศาสตร์  ด้านการแพทย์ ด้านการศึกษา  และด้านวิทยาการสมัยใหม่  
นักวิชาการที่ศึกษาวิทยาการจากตะวันตกจึงมักน าค าภาษาอังกฤษเข้ามาใช้ปะปนกับภาษาไทย                 
ทั้งค าศัพท์ทางวิชาการและศัพท์ทั่วไป  นอกจากนี้คนไทยรุ่นใหม่มักพูดภาษาอังกฤษปนกับภาษาไทย
อันเป็นสาเหตุให้มีค าภาษาอังกฤษเข้ามาปะปนมากข้ึน  เช่น  อีเมล  อินเทอร์เน็ต ดิจิทัล  ฯลฯ   

การที่ภาษาต่างประเทศเข้ามามีอิทธิพลต่อภาษาไทย  อันเป็นผลให้ภาษาไทยเปลี่ยนแปลง   
ทั้งค าศัพท์  และไวยากรณ์  นักภาษาศาสตร์เรียกว่า  การเปลี่ยนแปลงภายนอก  ซึ่งจะสรุป
กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายนอกได้ดังนี้ 

2.1 การยืมค า  คือการน าค าภาษาต่างประเทศมาใช้ในภาษาไทย  โดยปรับเสียง                      
ให้เหมาะสมกับภาษาไทยบ้างเปลี่ยนแปลงความหมายบ้าง  ค ายืมที่มีอิทธิพลต่อการพัฒนาภาษาไทย 
ได้แก่ 

2.1.1 ค าภาษาบาลี และภาษาสันสกฤต 
2.1.2 ค าภาษาเขมร 
2.1.3 ค าภาษาอังกฤษ 
2.1.4 ค าภาษาจีน 
2.1.5 ค าภาษาอ่ืน ๆ เช่น ภาษาชวามลายู  ภาษาฝรั่งเศส  ภาษาโปรตุเกส               

เป็นต้น 
    ในที่ นี้ จะให้ความส าคัญกับภาษาบาลี   สันสกฤต และเขมร  เพราะมี อิทธิพลต่อ                
การพัฒนาภาษาไทยมากทั้งวงศ์ศัพท์และไวยากรณ์ 
 วิไลวรรณ  ขนิษฐานันท์ (2526 :130-133) ลักษณะการยืมค าภาษาหนึ่งในอีกภาษาหนึ่ง   
อาจท าได้  3  ลักษณะใหญ่ ๆ ดังนี้ 

1. การทับศัพท์ หมายถึง  การน าค าจากอีกภาษาหนึ่งไปใช้ในอีกภาษาหนึ่งโดยตรง  โดยไม่มี
การเปลี่ยนแปลงรูปใด ๆ  เช่น  โต๊ะ  กวยจั๊บ เทนนิส (Tennis)  ทัวร์ (Tour)  เป็นต้น 

2. การแปลศัพท์ค าเดิม  หมายถึง การยืมความหมายของอีกภาษาหนึ่งมาใช้  โดยแปล
ความหมายของศัพท์ชนิดค าต่อค า  เช่น  Back sheep  แปลเป็น  แกะด า 
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      Movie star  แปลเป็น  ดาราภาพยนตร์  เป็นต้น 

3. การยืมความหมาย  หมายถึง  การยืมความหมายซึ่งไม่มีใช้ในภาษาไทยมาแต่เดิม และ
สร้างค าขึ้นมาใหม่เพ่ือใช้ให้เข้ากับความหมายที่ยืมเข้ามา  โดยมักเป็นศัพท์ในวงวิชาการต่าง ๆ                
ที่ต้องอาศัยความรู้จากต่างประเทศ  เช่น   
                                            วิจัย      ยืมความหมายมาจากค าว่า  Research 

  รายงาน  ยืมความหมายมาจากค าว่า  Report 
2.2 การเปลี่ยนแปลงทางด้านไวยากรณ์  (Grammar Change)  คือการเปลี่ยนแปลง

ระบบโครงสร้างของภาษาไทย ซึ่งส่วนใหญ่จะเปลี่ยนแปลงระบบการสร้างค า  นั่นคือ ค ายืม
ภาษาต่างประเทศที่เข้ามามีอิทธิพลต่อระเบียบไวยากรณ์ ได้แก่  ภาษาบาลีสันสกฤต  ภาษาเขมร 
และภาษาอังกฤษ ซึ่งค ายืมภาษาบาลีสันสกฤตนั้นได้น าวิธีการสร้างค ามาเป็นส่วนหนึ่งของไวยากรณ์
ไทยด้วย คือ ค าสมาส  และ  การสนธิ  ส่วนค ายืมภาษาเขมรนั้นก็ได้น าวิธีการสร้างค าแบบภาษาเขมร
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของไวยากรณ์ไทย  เรียกว่า  ค าแผลง 
        3. การเปลี่ยนแปลงด้านตัวอักษร (Palaeographic Change )  
        อักษรไทย  เป็นหัวข้อหนึ่งในการศึกษาเรื่องวิวัฒนาการของภาษาไทย แต่นักภาษาศาสตร์จะ
ไม่ให้ความส าคัญเรื่องตัวอักษรเหมือนกับภาษาพูด  เพราะเห็นว่าตัวอักษรของชาติต่าง ๆ นั้นผันเสียง
ได้ไม่ตรงกับเสียงพูด  จึงคิดสัญลักษณ์แทนเสียงพูดขึ้นมาใหม่  เรียกว่า “สัทอักษร”  และเห็นว่า                
มีประสิทธิภาพในการจดบันทึกเสียงพูดได้ดีที่สุด 
 อย่างไรก็ตาม  การศึกษาเรื่องวิวัฒนาการของภาษาไทยตามทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงทางด้าน
ภาษาดังกล่าวข้างต้นไม่ได้ครอบคลุมถึงวิวัฒนาการของภาษาไทยโดยรวมถ้าไม่ได้กล่าวถึงเรื่อง
วิวัฒนาการอักษรไทย  เพราะภาษาพูดและภาษาเขียน (ในที่นี้หมายถึง ตัวอักษร)  ของไทยนั้นได้มี
พัฒนาการควบคู่กันเสมอมาทุกยุคทุกสมัย  อีกประการหนึ่ง  ตัวอักษรคือลายเส้นขีดเขียนเป็นรูป
สัญลักษณ์ ใช้สื่อความหมายแทนเสียงพูด  ซึ่ งคนในสั งคมนั้นยอมรับและเข้าใจความหมาย                  
ของสัญลักษณ์ตรงกัน  ฉะนั้นภาษาพูดและภาษาเขียนของไทยจึงมีวิวัฒนาการเกี่ยวเนื่อง                
ซึ่งกันและกัน 
 

สรุป  
 การเปลี่ยนแปลงหรือวิวัฒนาการภาษาเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติของภาษา
โดยเฉพาะภาษาพูดที่ใช้สื่อสารกันในชีวิตประจ าวัน  ซึ่งภาษาดังกล่าวมีการเปลี่ยนแปลงมากบ้างน้อย
บ้างขึ้นอยู่กับปัจจัยภายใน เช่น การเปลี่ยนแปลงด้านเสียง ด้านค า ด้านความหมาย เป็นต้น นอกจาก                    
การเปลี่ยนแปลงภายในแล้ว ยังมีการเปลี่ยนแปลงภาษาที่เกิดจากปัจจัยภายนอก เช่น ด้านภูมิศาสตร์                
ด้านศาสนา  ด้านเทคโนโลยี เป็นต้น ซึ่งปัจจัยนี้ท าให้เกิดการยืมภาษาข้ึนนั่นเอง  
 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงภาษานั้น  หากผู้ศึกษาต้องการศึกษาเปรียบเทียบย้อนไปถึงอดีต 
คงเป็นไปไม่ได้ที่จะได้ศึกษาจากเสียงพูด เพราะไม่มีหลักฐานใดที่จะสืบสาวได้เลย ดังนั้นการศึกษา
ดังกล่าวจึงต้องอาศัยการศึกษาด้านอักษรควบคู่ไปด้วย ดังเช่นการศึกษาภาษาไทย เป็นต้น 
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แบบฝึกหัด 

1. วิวัฒนาการ  หมายถึงอะไร 

2. เพราะเหตุใดบางภาษาจึงมีการเปลี่ยนแปลง และบางภาษาไม่มีการเปลี่ยนแปลง                    
จงอธิบาย 

3. ขบวนการเปลี่ยนแปลงภาษาท่ีเกิดจากปัจจัยภายนอกของภาษาเกิดจากสาเหตุใด 

4. จงบอกข้อแตกต่างระหว่างการเปลี่ยนแปลงภาษาที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอก 

5. นอกจากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของภาษาที่เกิดจากปัจจัยภายในและปัจจัย
ภายนอกแล้วเพราะเหตุใดจึงต้องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงภาษาด้านอักษร 

6. ภาษาไทย เป็นภาษาท่ีมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ เพราะเหตุใด อธิบาย 

7. ผู้ (ผู้ชาย)  แต่งหญิง  อัลไร ศัพท์วัยรุ่นดังกล่าวมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางภาษา
หรือไม่ อย่างไร 

8. จงยกตัวอย่างค าศัพท์ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเสียง  พร้อมอธิบายลักษณะ
การเปลี่ยนแปลงด้านเสียง 

9. จงยกตัวอย่างค าศัพท์ที่ใช้ในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านความหมาย 

10. ภาษาในสื่อสังคมออนไลน์มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนหรือไม่  อย่างไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 2 

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านเสียง 
 

หัวข้อเนื้อหา 
1. การเปลี่ยนแปลงภาษาด้านเสียง 
1.1 การเปลี่ยนแปลงเสียงในบางค า  เช่น 

 1.1.1  การลดเสียงหรือเสียงหาย 
 1.1.2  การสับที่ของเสียง 
 1.1.3 การเพ่ิมเสียง 
 1.1.4  การกร่อนเสียง 
 1.1.5  การเพ่ิมเสียง 
1.2  การเปลี่ยนแปลงตามลักษณะของหน่วยเสียงในภาษาไทย  ได้แก่ 

 1.2.1  การเปลี่ยนแปลงด้านหน่วยเสียงพยัญชนะ 

 1.2.2  การเปลี่ยนแปลงด้านหน่วยเสียงสระ 

 1.2.3  การเปลี่ยนแปลงด้านหน่วยเสียงวรรณยุกต์  

2.สรุป   

  

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อเรียนบทเรียนนี้แล้วนักศึกษาสามารถแสดงพฤติกรรมต่อไปนี้ 
1. อธิบายทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงเสียงในภาษาไทยได้ 
2. อธิบายวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงด้านเสียงในภาษาไทยได้ 
3. วิเคราะห์ค าภาษาไทยสมัยต่างๆที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเสียงได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายเนื้อหาจากเอกสาร  และ power  pointเรื่อง การเปลี่ยนแปลงภาษาด้านเสียง 
2. นักศึกษาสรุปเนื้อหา  อภิปราย และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 

3. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 2  

4. นักศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านเสียงจากหลักศิลาจารึกสมัยสุโขทัยที่ก าหนดให้ 
5. ให้นักศึกษาท า mind  mapping  เรื่อง การเปลี่ยนแปลงภาษาไทยด้านเสียง 
 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา วิวัฒนาการภาษาไทยบทที่ 2 
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2. เครื่องฉายแผ่นทึบ 

3. แบบฝึกหัด 

4. Power point เรื่อง การเปลี่ยนแปลงเสียง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงด้านหน่วยเสียง                         
และการเปลี่ยนแปลงเสียงในบางค า 

 

การวัดและการประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรม 

2. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

3. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท 
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บทท่ี  2 

การเปลี่ยนแปลงด้านเสียง 
 

ความหมายการเปลี่ยนแปลงเสียง 

การเปลี่ยนแปลงเสียง คือการเปลี่ยนแปลงของค าในภาษา อันเป็นปรากฏการณ์อย่างหนึ่งของภาษา 
และมักจะเป็นไปเองตามธรรมชาติของภาษา กล่าวคือ ไม่มีผู้ใดจงใจเปลี่ยน แต่เมื่อใช้ค าไปนานๆ ค านั้นๆ จะ
เกิดปรากฏการณ์อย่างหนึ่งคือ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มากบ้างน้อยบ้างและการเปลี่ยนแปลงนี้จะเป็น
กระบวนการต่อเนื่องอย่างมีกฎเกณฑ์ กล่าวคือลักษณะการเปลี่ยนแปลงนั้นจะอธิบายได้ตามกฎเกณฑ์ของ
ภาษาโดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางเสียงของค า ซึ่งจะอธิบายได้ตามลักษณะของการเกิดของเสียงและการ
เปลี่ยนแปรไปตามฐานกรณ์ของเสียงสระ หรือเสียงพยัญชนะนั้นๆ ปรากฏการณ์เช่นนี้นักภาษาศาสตร์ยอมรับ
โดยทั่วไปว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงทางวิทยาศาสตร์ คือมีเหตุผล มีกระบวนการซึ่งสามารถจะอธิบายได้ เช่น ค า
ว่า ตกใจ ตั๊กแตน หกล้ม เมื่อเราใช้พูดกันโดนไม่ระมัดระวัง กล่าวคือ ออกเสียงไปตามสะดวก จะพบว่าส่วน
ใหญ่แล้วมักจะมีเสียง กะ แทรกอยู่กลางค า เป็น ตกกะใจ ตั๊กกะแตน หกกะล้ม เป็นต้น หรือค าบางพวกเมื่อ
เราใช้พูดกันเพ่ือสื่อสารความหมาย แต่มิได้เน้นเสียงให้ชัดถ้อยชัดค า บางครั้งเสียงของค าบางส่วนจะหายไป 
หดไป โดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น เถิด ซีก อันไร อันหนึ่ง เมื่อออกเสียงโดยไม่ระมัดระวัง เสียงของค าบางส่วนจะหด
หายไปเป็น เถอะ ซี่ อะไร อนึ่ง เป็นต้น ลักษณะเช่นนี้จะเห็นได้ว่าเสียงของค าหายไปและเสียงของค าเพ่ิมขึ้นก็
มี (ตามตัวอย่างข้างต้น) 
 ถ้าเราศึกษาค าในภาษาไทยแล้วจะพบว่า มีค าอยู่จ านวนมากที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเสียงของค า 
และการเปลี่ยนแปลงนี้มีอยู่หลายลักษณะด้วยกัน ครั้นเราน าค าที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเสียงมาศึกษาดู
ขั้นตอนและลักษณะของการเปลี่ยนแปลงแล้ว จะพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงอยู่หลายลักษณะด้วยกัน เช่น การ
เพ่ิมเสียง การลดเสียง (เสียงหาย) การสับเสียง การกลมกลืนเสียง ลักษณะการเปลี่ยนแปลงเสียงของค าใน
ภาษาไทยเหล่านี้ ถ้าน ามาวิเคราะห์ ดูกระบวนการเปลี่ยนแปลง และขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลงแล้วเราจะ
สามารถอธิบายได้ตามลักษณะการเกิดเสียง (ฐานกรณ์)(ธวัช  ปุณโณทก,  2553 : 23) 
 

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงเสียง 
 ณัฐวรรณ  ชั่งใจ (2555 : 79-85) ได้กล่าวถึงขบวนการเปลี่ยนแปลงภาษาด้านเสียงในภาษาไทย               
มีหลายลักษณะ ดังนี้ 

1. การกลมกลืนเสียง 
 การกลมกลืนเสียงคือ  การที่เสียงเปลี่ยนไปตามสภาพแวดล้อมหรือไปตามเสียงข้างเคียง  หลังจาก
การเปลี่ยนแปลงเสียงที่เปลี่ยนไปจะมีความคล้ายคลึงกับเสียงข้างเคียงในบางกรณีก็เหมือนกันถ้าเปลี่ยนไปแล้ว
คล้ายคลึงกันก็เรียกว่าการกลมกลืนละม้าย  ถ้าเปลี่ยนไปแล้วเสียงที่เปลี่ยนเหมือนกับเสียงข้างเคียงทุกประการ 
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เรียกว่า  การกลมกลืนสมบูรณ์  เช่น  กันไตร  เปลี่ยนเสียงเป็น  กรรไกร  (เป็นขบวนการที่แพร่หลาย
มากกว่าขบวนการทางเสียงด้านอื่น ๆ) 

2. การผลักเสียง 
เป็นขบวนการเปลี่ยนแปลงเสียงที่ตรงข้ามกันกับการกลมกลืนเสียง  กล่าวคือ หลังจากเกิด               

การเปลี่ยนแปลงแล้ว เสียงที่เปลี่ยนไปจะเหมือนกับเสียงข้างเคียงน้อยลงหรือกลายเป็นเสียงที่ต่าง
ออกไปจากเสียงใกล้เคียง การเปลี่ยนแปลงเสียงชนิดนี้ไม่เกิดแพร่าหลายเหมือนกับการกลมกลืนเสียง
และลักษณะอีกอย่างหนึ่งของการผลักเสียงที่ต่างจากการกลมกลืนเสียง คือ  มีเสียงบางชนิดเท่านั้นที่
เกิดการผลักเสียงได้ เช่น เสียงเหลว เสียงนาสิก  และเสียงประเภทที่เกี่ยวข้องกับเส้นเสียงทั้งหลาย  
เช่น  เสียงช่องคอ  เสียงลม   

3. การสับที่เสียง 
 การเปลี่ยนแปลงของเสียงในค า  บางครั้งก็เกิดขึ้นโดยเสียงในค าสับเปลี่ยนต าแหน่งกัน                         
การเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้อาจเกิดเฉพาะกับค าบางกลุ่ม  แต่ในบางภาษาก็เป็นการเปลี่ยนแปลงทั่ว
ทั้งภาษา  หมายความว่า เมื่อใดก็ตามที่มีเสียง 2  เสียงชนิดใดชนิดหนึ่งเกิดร่วมกันในค า ๆ เดียวจะ
เกิดการสับที่เสียงกัน  เช่น  

ภาษาไทยมาตรฐาน             ภาษาไทยอีสาน (บางถิ่น) 
  ตะไกร       กะไต 

  ตะกรุด       กะตุด 

  ตะกร้า       กะต้า 
  จ ากัด       ก าจัด 

4. การลดเสียง (เสียงหาย) 
การลดเสียง หรือเสียงหายไป หมายถึงการเปลี่ยนแปลงทางด้านเสียงของค า คือเสียงจะหด

สั้น หรือหดหาย แต่ความหมายของค านั้นยังคงเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงความหมายเพราะว่าการ
เปลี่ยนแปลงของความหมาย และการเปลี่ยนแปลงทางเสียงนั้น มีขั้นตอนและกระบวนการ
เปลี่ยนแปลงไม่เกี่ยวเนื่องผูกพันกัน ดร.วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ ได้อธิบายไว้ในหนังสือภาษาและ
ภาษาศาสตร์ว่า “ในการเปลี่ยนแปลงเสียงและความหมายไม่มีความผูกพันกัน ความหมายจะ
เปลี่ยนไปโดยเสียงยังคงเดิม หรือเสียงอาจจะเปลี่ยนไปโดยความหมายยังคงเดิม” 

 ฉะนั้นในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเสียงของค าในครั้งนี้ จะยึดความหมายเป็นเกณฑ์ใน
การพิจารณา กล่าวคือ ค าใดมีลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางเสียงแต่ความหมายยังคงเดิมจะน ามา
วิเคราะห์ดูว่ามีกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างไร มีรูปแบบอย่างไร แล้วจัดเป็นกลุ่มๆ ที่มีลักษณะการ
เปลี่ยนแปลงทางเสียงเหมือนกัน และอธิบายลักษณะการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ตามแนวของภาษาศาสตร์ 
 จากการศึกษาข้อมูลเพ่ือวิเคราะห์ดูการเปลี่ยนแปลงทางเสียงของภาษาไทย จะพบว่าค าที่มี
การเปลี่ยนแปลงทางเสียงมาก ได้แก่กลุ่มค าที่ใช้ในการสื่อสาร สื่อความหมายกันในชีวิตประจ าวันและ
โอกาสที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางเสียงนั้นเกิดจากการพูด (ภาษาพูด)  ส่วนภาษาเขียนนั้นไม่มี
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โอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือ ในขณะที่พูดคนมักจะปล่อยเสียงออกมาตามสบายแล้วแต่
ลิ้นจะพาไป ไม่ค่อยระวังบังคับให้ออกเสียงชัดถ้อยชัดค านานๆ เสียงของค าจะหดสั้นเกิดเป็นเสียง
กร่อน การลดเสียงนั้นคนเรามักจะลดเสียงกันโดย ไม่ได้ตั้งใจ เพียงแต่ต้องการให้ผู้ฟังเข้าใจเท่านั้น จึง
มักจะเน้นบางเสียง บางตอน ส่วนเสียงที่ไม่ได้เน้น หรือตอนที่ไม่ได้เน้น จะท าให้เสียงหายไปโดยไม่ได้
ตั้งใจ เช่นเถิด-เถอะ อย่าเพ่ิง-อย่าเพอะ ลูก-ลุ,โละ(ใต้) ลักษณะนี้เป็นการลดเสียงหลังค า การลดเสียง
นั้นส่วนใหญ่จะพบว่ามีการลดเสียงกลางค ามากกว่าลักษณะอื่นๆ เช่น ฉันนั้น-ฉะนั้น ฉันนี้-ฉะนี้ คือลด
เสียง /น/ ลักษณะเช่นนี้เรียกว่าลดเสียงกลาง หรือ ลดเสียงกลางค า ส่วนลดเสียงหน้าค านั้นมีปรากฏ
น้อยมาก และมีกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่ซับซ้อน เช่น หรือไม่–ไหม-มะซึ่งมีการเปลี่ยนระดับเสียง
วรรณยุกต์ด้วย 

5. การเพิ่มเสียงของค าในภาษาไทย 

การเปลี่ยนเปลี่ยนทางด้านเสียงของค าอีกลักษณะหนึ่งก็คือ การเพิ่มเสียงของค า 

ซึ่งเป็นปรากฏการณ์โดยทั่วไปของค าในภาษาไทย กล่าวคือ ค าใดที่ออกเสียงไม่สะดวกนักมักจะมีการ
เปลี่ยนแปลงเสียงของค าเพ่ือให้ออกเสียงง่ายขึ้น สะดวกขึ้น โดยเฉพาะค าที่มี 2 พยางค์ขึ้นไปและ
พยางค์หน้ามีเสียงพยัญชนะอุบ อโฆษะ สิถิล ฐานกรณ์เพดานอ่อน เช่น /ก/ การออกเสียงอยู่กลางค า
ของพยัญชนะประเภทนี้ล าบาก ออกเสียงบาก ฉะนั้นเวลาพูดคนมักจะออกเสียงต่อเนื่องกัน คือแทรก
เสียง กะ กลางค า เช่น ตกใจ – ตกกะใจ  ตุ๊กตา – ตุ๊กกะตา  นกยาง – นกกะยาง ลูกตา – ลูกกะตา 
ฯลฯ เป็นต้น ลักษณะเช่นตัวอย่างที่ยกมานั้นจะเห็นว่าขณะที่ออกเสียงนั้นมีเสียงกลางเพ่ิมขึ้นมา ซึ่ง
เป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านเสียงของค าที่เรียกว่า “การเพ่ิมเสียงของค า” แต่ความหมายของค า
เหล่านั้นหาได้มีการเปลี่ยนแปลงไม่ 
 ส่วนค าที่เป็นพยางค์เดียว ขณะที่ออกเสียงจะมีความรู้สึกว่าเสียงห้วนไป สั้นไป จึงมีการเติม
หน่วยค าที่ไม่มีความหมายลงไปข้างหน้าค าคล้ายๆ กับการเติมอุปสรรคแต่เป็นอุปสรรคไม่ได้หรือจัด
อยู่ ในกลุ่มอุปสรรคไม่ได้ เพราะค าที่ ไม่มีความหมายเหล่านี้ เมื่อเติมอยู่หน้าค านั้นไม่ได้แสดง
ความหมายใดๆ หรือช่วยให้ค าเดิมนั้นมีหน้าที่ในประโยคเปลี่ยนไป ฉะนั้นจะจัดอยู่ในพวกค าอุปสรรค
จึงไม่น่าจะถูกต้อง ตัวอย่างเช่น โดด – กะโดด, กระโดด  เดี๋ยว – ประเดี๋ยว  โจน – กะโจน, กระโจน  
เอว – กะเอว, กระเอว  กา – อีกา  เก้ง – อีเก้ง ฯลฯ สังเกตได้ว่าค าเหล่านี้ก่อนเติมเสียงหน้า และ
เมื่อเติมเสียงหน้า (หน่วยค าที่ไม่มีความหมาย) ความหมายของค าไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ และหน้าที่
ของค าตามไวยากรณ์ ก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งสิ้น ฉะนั้นลักษณะเช่นนี้จึงจัดอยู่ในการเพ่ิมเสียง
ของค า ชนิดการเพ่ิมเสียงหน้าค า 

 การเพ่ิมเสียงยังมีอีกลักษณะหนึ่ง คือเพ่ิมหน่วยค าที่ไม่มีความหมายลงไปท้ายค า เพ่ือสะดวก
ในการออกเสียงและเพ่ือคล้องจอง (บางกรณี) ซึ่งนักไวยากรณ์ไทยมักจะเรียกค าประเภทนี้ว่า “ค า
อุทานเสริมบท หรือ ค าอุทานสร้อยบท” แต่ถ้าเราพิจารณาในด้านการเปลี่ยนแปลงเสียงของค าแล้วก็
น่าจะสรุปได้ว่าเป็นการเพิ่มเสียงอย่างหนึ่ง แบบหนึ่ง คือการเพ่ิมเสียงท้ายค า ตัวอย่างเช่น วัด – วัดวา 
(อาราม)  ส่วย – ส่วยสา(อากร)  รบ – รบรา (ฆ่าฟัน)  สี – สีสัน (วรรณ) ฯลฯ ลักษณะการเพ่ิมเสียง
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ท้ายค าดังตัวอย่างที่ยกมานั้นถ้าเราพิจารณาทางด้านความหมายจะพบว่า ความหมายของค านั้นไม่ได้
มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ กล่าวคือ ก่อนเพ่ิมเสียงท้ายค าและหลังจากเพ่ิมเสียงท้ายค าแล้ว ความหมาย
ของค าเหล่านั้นยังคงท่ีไม่มีการเปลี่ยนแปลง ฉะนั้นจึงจัดอยู่ในกลุ่มลักษณะการเพ่ิมเสียงท้ายค า 

 ตัวอย่างการเพิ่มเสียงในสมัยสุโขทัยเช่น  
การเพ่ิมเสียง  /ระ/ ในภาษาไทยปัจจุบัน  เช่น 

  ค าว่า “กดีง”  ในจารึกหลักท่ี  1  ของพ่อขุนรามค าแหง  ปัจจุบันออกเสียงเป็น “กระดิ่ง” 

  ค าว่า “กท า”  ในจารึกหลักท่ี  1  ของพ่อขุนรามค าแหง  ปัจจุบันออกเสียงเป็น  “กระท า” 

 ค าว่า  “ปต”ู  ในจารึกหลักท่ี  1  ของพ่อขุนรามค าแหง  ปัจจุบันออกเสียงเป็น  “ประตู” 

 การเพ่ิมเสียง /อะ/ ในภาษาไทยปัจจุบัน  เช่น 

 ค าว่า  “ทเล”  ในจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามค าแหง ปัจจุบันออกเสียงเป็น  “ทะเล” 

ค าว่า  “ตวนนตก” ในจารึกหลักท่ี 1 ของพ่อขนุรามค าแหง ปัจจุบันออกเสียงเป็น “ตะวัน” 

 ค าว่า  “มแม”  ในจารึกหลักท่ี 1 ของพ่อขุนรามค าแหง  ปัจจุบันออกเสียงเป็น  “มะแม” 

 นอกจากการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงทางด้านเสียงในบางค าดังกล่าวข้างต้นแล้ว  ยัง
สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเสียงตามระบบเสียงในภาษาไทยได้  (ราตรี ธันวารชร ,2548 :19-

61)  ดังนี้ 
1. การเปลี่ยนแปลงระบบเสียงพยัญชนะ  เช่น 

1.1 ค าในภาษาสุโขทัยมีความแตกต่างทางด้านหน่วยเสียงพยัญชนะต้น  เช่น 

ค าว่า “ขดาร” ในจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามค าแหง ปัจจุบันออกเสียงเป็น  กระดาน 

ค าว่า “เทพดา” ในจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามค าแหง ปัจจุบันออกเสียงเป็น  เทวดา 

ค าว่า “พีหาร” ในจารึกหลักท่ี  1  ของพ่อขุนรามค าแหง  ปัจจุบันออกเสียงเป็น  วิหาร 

1.2 ค าในภาษาสุโขทัยมีความแตกต่างทางด้านหน่วยเสียงพยัญชนะท้าย  เช่น 

ค าว่า “กูด”ีในจารึกหลักท่ี  1  ของพ่อขุนรามค าแหง  ปัจจุบันออกเสียงเป็นกุฏิ (กุด -ติ) 
2. การเปลี่ยนแปลงระบบเสียงสระ   

ภาษาสุโขทัยมีความแตกต่างทางด้านหน่วยเสียงสระกับภาษาไทยปัจจุบัน คือ 

2.1 ค าในภาษาสุโขทัยใช้สระเสียงสั้น ภาษาไทยปัจจุบันใช้สระเสียงยาว เช่น   
ค าว่า “เข๋า” ในจารึกหลักที่  1  ของพ่อขุนรามค าแหง  ปัจจุบันออกเสียงเป็น  
“ข้าว” 

    2.2ค าในภาษาสุโขทัยใช้สระเสียงยาว  ภาษาไทยปัจจุบันใช้สระเสียงสั้น เช่น 

ค าว่า “ญีน” ในจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามค าแหง ปัจจุบันออกเสียงเป็น  “ยิน” 

ค าว่า“กดีง”ในจารึกหลักที่  1 ของพ่อขุนรามค าแหง ปัจจุบันออกเสียงเป็น 
“กระดิ่ง” 

ค าว่า “เปน” ในจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามค าแหง ปัจจุบันออกเสียงเป็น  “เป็น” 

2.3  ค าในภาษาสุโขทัยใช้สระเสียงหนึ่ง ภาษาไทยปัจจุบันใช้สระอีกเสียงหนึ่ง  เช่น 
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    ค าว่า “โสง” ในจารึกหลักท่ี 1 ของพ่อขุนรามค าแหง ปัจจุบันออกเสียงเป็น  “สอง” 

ค าว่า “ช่อย”  ในจารึกหลักท่ี  1  ของพ่อขุนรามค าแหง  ปัจจุบันออกเสียงเป็น “ช่วย” 

ค าว่า “โนน”  ในจารึกหลักท่ี  1  ของพ่อขุนรามค าแหง  ปัจจุบันออกเสียงเป็น “นอน” 

ค าว่า  “เถิง”  ในจารึกหลักที่  1  ของพ่อขุนรามค าแหง  ปัจจุบันออกเสียงเป็น  “ถึง” 

3.  การเปลี่ยนแปลงระบบเสียงวรรณยุกต์  มีดังนี้ 
3.1 เสียงวรรณยุกต์สามัญในภาษาสุโขทัย  กลายเสียงเป็นวรรณยุกต์เอก  ในภาษาไทย
ปัจจุบัน เช่น 

ค าว่า “ฏ”  ในจารึกหลักท่ี  1  ของพ่อขุนรามค าแหง  ปัจจุบันออกเสียงเป็น  “ต่อ” 

ค าว่า “กดีง” ในจารึกหลักท่ี  1  ของพ่อขุนรามค าแหง  ปัจจุบันออกเสียงเป็น “กระดิ่ง” 

3.2 เสียงวรรณยุกต์สามัญในภาษาสุโขทัย  กลายเสียงเป็นวรรณยุกต์โท  ในภาษาไทย
ปัจจุบัน เช่น 

ค าว่า “ลนน”  ในจารึกหลักท่ี  1  ของพ่อขุนรามค าแหง  ปัจจุบันออกเสียงเป็น  “ลั่น” 

ค าว่า  “แพล”  ในจารึกหลักท่ี  1  ของพ่อขุนรามค าแหง  ปัจจุบันออกเสียงเป็น  “แพร่” 

3.3 เสียงวรรณยุกต์สามัญในภาษาสุโขทัย  กลายเสียงเป็นวรรณยุกต์ตรี  ในภาษาไทย
ปัจจุบัน  เช่น 

ค าว่า “ทงง”  ในจารึกหลักท่ี  1  ของพ่อขุนรามค าแหง  ปัจจุบันออกเสียงเป็น  “ทั้ง” 

ค าว่า “แท” ในจารึกหลักท่ี 1 ของพ่อขุนรามค าแหง ปัจจุบันออกเสียงเป็น  “แท้” 

3.4 เสียงวรรณยุกต์เอกในภาษาสุโขทัย  กลายเสียงเป็นวรรณยุกต์โท  เช่น 

ค าว่า “ก่” ในจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามค าแหง ปัจจุบันออกเสียงเป็น “ก็” 

 

สรุป  

การเปลี่ยนแปลงด้านเสียงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติของภาษาโดยเฉพาะ
ภาษาพูดแต่การเปลี่ยนแปลงเสียงนี้ผู้พูดอาจเจตนาหรือไม่เจตนาให้เปลี่ยนแปลงก็ได้   

การเปลี่ยนแปลงด้านเสียงนี้ หมายถึง เสียงใดเสียงหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม  
สามารถพิจารณาลักษณะการเปลี่ยนแปลงได้ทั้ งหน่วยเสียง และการเปลี่ยนเสียงในบางค า               
โดยวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเสียงจากระบบเสียงในภาษาไทยทั้งเสียงสระ  เสียงพยัญชนะ                    
และเสียงวรรณยุกต์ 
 การเปลี่ยนแปลงด้านเสียงในภาษาไทยมีหลายลักษณะ ได้ แก่  การกลมกลืนเสียง                     
การผลักเสียง การสับเสียง  การลดเสียงหรือเสียงหาย  การตัดเสียง การเพ่ิมเสียง การเปลี่ยนแปลง
เหล่านี้จะมีลักษณะเปลี่ยนแปลงตามฐานกรณ์  และเปลี่ยนแปลงมากบ้างน้อยบ้างตามการใช้ภาษา
และช่วงระยะเวลาจากอดีตถึงปัจจุบัน 
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แบบฝึกหัด 

1. การเปลี่ยนแปลงเสียงหมายถึงอะไร 
2. การเปลี่ยนแปลงภาษาด้านเสียงเกิดจากสาเหตุใด 

3. การเปลี่ยนแปลงด้านเสียงมีก่ีลักษณะ อะไรบ้าง อธิบาย 

4. จงวิเคราะห์ค าที่ขีดเส้นใต้ต่อไปนี้ว่า  เป็นการเปลี่ยนแปลงเสียงในลักษณะใด  จงอธิบาย 

4.1 ได้ช้างได้งวงได้ปั่วได้นางได้เงือนได้ทองกูเอามาเวนแก่พ่อกู(จากรึกหลักที่  1  ด้านที่  1  
บรรทัดที่ 15-16) 
4.2  มนนจกกกล่าวเถิงเจ๋าเถิงขุนบ่ไร๋ไปลนนกดีงอนนท่านแขวนไว๋(จากรึกหลักที่  1  ด้านที่  1 
บรรทัดที่  34-35) 
4.3  เปรตจ าพวกหนึ่งมีช้างม้าข้าคน มียั่วยานคานหามทองขี่เท่ียวไปโดยอากาศ (ไตรภูมิ : 27) 
4.4  แลผู้พิภากษากระลาการพึงมละเว้นเสียซึ่งโมหะนั้น (กฎหมายตราสามดวง 1:54) 
4.5 เชานาเปนชื่อพวกคนที่ท านานั้นเหมือนอย่างเชาทุ่ง เปนต้นนั้น (อักขราภิธานศรับท์ : 171) 

 5. ภาษาถ่ินใต้  อีสาน  มีลักษณะเปลี่ยนแปลงด้านเสียงด้านใดมากท่ีสุด อธิบาย และยกตัวอย่าง 
 6. จงยกตัวอย่างค าที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเสียงสระ และพยัญชนะมาอย่างละ 5 ค า 

 7. เหตุใดคนส่วนใหญ่จึงไม่นิยมออกเสียงค าควบกล้ า โดยเฉพาะในภาษาพูด 

8. จงยกตัวอย่างศัพท์สแลงในปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงด้านเสียง 
9. การเปลี่ยนแปลงด้านเสียงมีผลต่อการใช้ภาษาไทยที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ อย่างไร 

10. นักศึกษามีแนวทางแก้ไขปัญหาการใช้ภาษาของวัยรุ่นปัจจุบันได้อย่างไร 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 3 

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านค าศัพท ์
 

หัวข้อเนื้อหา 
1. การเปลี่ยนแปลงด้านศัพท์ 

1.1 การสูญศัพท์ หรือศัพท์สูญ 

1.1.1  ศัพท์สูญโดยสิ้นเชิง 
1.1.2  ศัพท์สูญไปบางส่วน 

1.1.3  ศัพท์สูญพอสันนิษฐานค าได ้

1.2 การเพ่ิมศัพท ์

    2. สรุป 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อเรียนบทเรียนนี้แล้วนักศึกษาสามารถแสดงพฤติกรรมต่อไปนี้ 
1. มีความรู้ความเข้าใจทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงภาษาไทยด้านค าศัพท์ได้ 
2. อธิบายลักษณะการเปลี่ยนแปลงต่างๆด้านค าศัพท์ได้ 
3. วิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงภาษาไทยด้านค าศัพทใ์นลักษณะต่างๆได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายเนื้อหาจากเอกสารบทที่ 3  และ power  pointเรื่อง การเปลี่ยนแปลงภาษา           
ด้านค าศัพท์ 

2. นักศึกษาสรุปเนื้อหา  อภิปรายแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 

3. นักศึกษาตอบค าถามท้ายบท 

4. นักศึกษาวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงภาษาด้านต่างๆจากค าที่ปรากฏในหลักศิลาจารึก
หลักท่ี  1 และ หลักท่ี  2  

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา วิวัฒนาการภาษาไทยบทที่ 3 

2. เครื่องฉายแผ่นทึบ 

3. แบบฝึกหัด 

4. Power point เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านค าศัพท์ ได้แก่ การสูญศัพท์ และการเพิ่มศัพท์ 
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การวัดและการประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรม 

2. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

3. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท 

4. การน าเสนอผลการวิเคราะห์หน้าชั้นเรียน 
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บทท่ี  3 

การเปลี่ยนแปลงด้านค าศัพท์ 
 

 

 ค าที่ใช้สื่อสารพูดจากันในชีวิตประจ าวันนั้น ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ นั่นคือ ค าบางค าไม่นิยม
ใช้พูดจากันในสมัยต่อมา หรือมีค าอ่ืนมาใช้แทนความหมายได้ดีกว่า ในที่สุดคนรุ่นหลังก็เลิกใช้ เราเรียกค า
เหล่านั้นว่า ศัพท์สูญ ในขณะเดียวกันค าใหม่ที่น ามาใช้แทนที่นั้นก็เป็นการ เพิ่มศัพท์ การเพ่ิมศัพท์นั้นมักจะ
เป็นค ายืมจากภาษาบาลี สันสกฤต หรือเขมร โดยเห็นว่ามีความหมายตรงชัดมากกว่าค าเดิม ในที่สุดค าเดิมก็มี
การใช้น้อยลง หรือเลิกใช้พูดจากันในสมัยหลังต่อมา คงปรากฏอยู่ในเอกสารโบราณ เราจึงเรียกกว่า ศัพท์สูญ 

 การเพ่ิมศัพท์และศัพท์สูญ (การเพ่ิมค าและการลดค า) เป็นการพัฒนาค าและส านวนไทยแบบหนึ่ง 
ถึงแม้ว่าการลดศัพท์หรือศัพท์สูญดูเหมือนว่าจะเป็นการเสื่อมทางด้านภาษา แต่ความเป็นจริงแล้วค าที่เป็น 
“ศัพท์สูญ” นั้นเป็นค าที่ไม่ใช่สื่อสารในสมัยหลัง ซึ่งสมัยหนึ่งจะนิยมใช้ค าเหล่ านั้นก็ตาม แต่ค าศัพท์สูญ
เหล่านั้นหายไปก็เพราะมีการสร้างค าอ่ืนมาแทนที่ความหมายอาจจะสร้าง 2 ค า หรือ 3 ค า เพ่ือแทนที่
ความหมายที่ละเอียดอ่อน มีแง่ความหมายที่ตรงใจผู้พูด เช่น เข้า (กูขึ้นใหญ่ได้สิบเก้าเข้า) ใช้ค าว่า ขวบ ปี 
แทนความหมาย หรือ หลวก ใช้ ฉลาด เก่ง รู้ เป็นต้น 

 

ลักษณะการเปลี่ยนแปลงค าศัพท์ 
ในภาษาโบราณมีค ามรดกจ านวนหนึ่งที่ยังคงใช้อยู่จนถึงปัจจุบัน โดยยังรักษาความหมายเดิมไว้และมี

ค าอีกจ านวนหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงด้านรูปศัพท์และความหมาย ซึ่ง ธวัช  ปุณโณทก (2553 : 51-57)อธิบายดังนี้ 
1. ค าที่มีใช้สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน (ค ามรดก) ค าจ านวนหนึ่งมีปรากฏอยู่ในศิลาจารึกและยัง

นิยมใช้กันในปัจจุบัน ซึ่งค าประเภทนี้เรียกว่า “ค าพื้นฐาน” หรือ “ค ามรดก” เช่น พ่อ แม่ พี่ น้อง ชื่อ ท้อง
เดียว คน ผู้ชาย ผู้หญิง ตาย เล็ก ใหญ่ เจ้าเมือง เข้า ไพร่ฟ้า ตัว พุ่ง หนี เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามบางค าก็มี
ค าอ่ืนมาแทนบ้าง เพ่ือแสดงความหมายสุภาพ เช่น บิดา มารดา แทนค าว่า พ่อ แม่ หรือประชาชน แทนค า
ว่า “ไพร่ฟ้า” เพราะไพร่ฟ้ามักจะใช้กับ พระเจ้าแผ่นดิน ส่วน “ประชาชน” จะใช้กับ รัฐบาล เป็นต้น 

2. ศัพท์สูญ หรือการสูญศัพท์ คือค าโบราณท่ีไม่นิยมใช้ในปัจจุบัน หรือเลิกใช้แล้ว  
บางค ายังมีค าอธิบายอยู่ในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ส่วนบางค าไม่ปรากฏอยู่ในพจนานุกรม 
ตัวอย่างเช่น เสือง ตู เผือ อ้าย เตียมแต่ เข้า (ขวบ ปี) ท่อ เกลื่อนเข้า หนีญญ่าย พ่ายจแจ้น แม้ว่าบางค ายังมีใช้
อยู่ในภาษาถ่ินบ้าง แต่ในภาษาภาคกลางไม่ปรากฏว่าใช้นานแล้ว จึงเรียกว่า “ศัพท์สูญ” 

ศัพท์สูญนี้ไม่ได้หมายความว่าภาษาไทยหรือค าไทยไม่พัฒนา แต่ความจริงแล้วเรามีค าอ่ืนมาใช้แทน
ความหมายค าเหล่านี้ ดังได้อธิบายไว้แล้ว 

3. ค าที่ใช้สมัยโบราณและปัจจุบันยังใช้อยู่แต่อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง ได้แก่ เตียมแต่ (ตั้งแต่) 
ขึ้นใหญ่ (เติบใหญ่) ขุน เปลี่ยนความหมายบ้าง คือสมัยโบราณหมายถึง เจ้าเมือง หรือกษัตริย์ เช่น ขุนสามชน 
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พ่อขุนรามค าแหง แต่สมัยอยุธยาค าว่า “ขุน” ลดความส าคัญลงมาเป็น “ขุนนาง” ระดับรองลงมา แต่ปัจจุบัน
มีความหมายกว้างออก เช่น ขุนเขา ขุนนาง ขุนพล ขุนขวาน ขุนกระบี่ เป็นต้น “ขับ” โบราณใช้กับ “ขับช้าง 
ขับม้า” ปัจจุบันใช้กับพาหนะ เช่น ขับรถ ขับเรือ ขับเกวียน ฯลฯ 

4. ค าที่ใช้สมัยโบราณและปัจจุบันยังใช้อยู่แต่เปลี่ยนความหมาย ได้แก่ หน้าใส (ไพร่ฟ้าหน้าใส) 
โบราณหมายถึง ตกใจ หน้าซีดเผือด แต่ปัจจุบัน หน้าใส มีความหมายว่า ชื่นชม ยินดี หน้าตาสดใส ค าว่า 
“แพ้” ในสมัยโบราณหมายถึง มีชัยชนะ หากปราชัยจะใช้ค าว่า “พ่าย” แต่ปัจจุบันมีค าว่า “ชนะ” ตรงข้ามกับ 
พ่ายมาแทนที่ค าว่า “แพ้” และนิยมใช้เป็นค าคู่ว่า “พ่ายแพ้” หรือ “แพ้พ่าย” ความหมายเดิมของค าแพ้ (มี
ชัย) จึงเปลี่ยนเป็นตรงกันข้าม คือ พ่าย ส่วนในภาษาไทยถิ่นอ่ืนๆ ยังใช้ แพ้ ในความหมายว่า ชนะ ทุกแห่ง 

 

การสูญค าศัพท์  
 ธวัช  ปุณโณทก (2553 : 57)ได้อธิบายเกี่ยวกับการสูญค าศัพท์หรือศัพท์สูญว่า  หมายถึงค าที่ปรากฏ
อยู่ในเอกสารโบราณสมัยสุโขทัย (ศิลาจารึกและไตรภูมิพระร่วง) แต่ในปัจจุบันเลิกใช้แล้ว โดยมีค าใหม่มาใช้
แทนความหมายค าศัพท์นั้น ศัพท์สูญเหล่านั้น บางครั้งก็ยังใช้กันอยู่ในภาษาถิ่น (เหนือ อีสาน ใต้และในกลุ่มคน
ไทยนอกประเทศ) บางครั้งก็ปรากฏอยู่ในเอกสารโบราณสมัยอยุธยา และต้นกรุงรัตนโกสินทร์บางค ายังใช้อยู่
ในปัจจุบัน ในลักษณะค าซ้อน เช่น ตัดสิน (สิน-ตัด เช่น ตัดตีนสินมือ) เป็นต้น 

 ในการศึกษารูปแบบของศัพท์สูญนั้นต้องใช้ความพยายามอย่างมากในการหาตัวอย่างค า วลี และ
ประโยค ในเอกสารโบราณและเอกสารภาษาถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะอธิบายการเปลี่ยนแปลงค าศัพท์ตาม
แนวอรรถศาสตร์ แต่อย่างไรก็ตาม คงไม่สามารถอธิบายได้ชัดเจนทุกค าศัพท์ 
 จากการศึกษารูปแบบของการเปลี่ยนแปลงค าศัพท์โบราณว่าสูญไปอย่างสิ้นเชิง หรือยังปรากฏอยู่ใน
ภาษาถิ่น หรือปรากฏอยู่ในค าประสม กระบวนการเปลี่ยนแปลงค าศัพท์ดังกล่าวนั้นอาจจะอธิบายได้ ดังนี้ (ธวัช  
ปุณโณทก, 2553 : 57-107) 

1. ศัพท์สูญโดยสิ้นเชิง หมายถึง ค าศัพท์โบราณที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึก และไตรภูมิพระร่วง ใน
ปัจจุบันไม่มีผู้ใดพูดผู้ใดเขียนและเข้าใจค าศัพท์เหล่านั้น ค าศัพท์เหล่านั้นยังปรากฏอยู่ในเอกสารโบราณสมัย
อยุธยา และสมัยต้นรัตนโกสินทร์ หรือมีในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานบ้าง ที่เขียนไว้ว่า (โบ.) หมายถึง
ค าศัพท์โบราณ เช่น เข้า-ขวบ, ปี (กูข้ึนใหญ่ได้สิบเก้าเข้า-ศิลาจารึก) แต่งแง่ – แต่งตัว (จึงเอาศพนั้นอาบน้ าแล
แต่งแง่ หรือ ฝูงชนทั้งหลายแต่งแง่แผ่ตนแล้-ไตรภูมิพระร่วง) 

ค าศัพท์โบราณข้างต้นนั้น ได้พบอยู่ในเอกสารสมัยอยุธยาบ้าง เช่น เด็ก 7 เข้า เฒ่า 70  
(กฎหมายตราสามดวง ลักษณะพยาน) และ ข้ากระไดกระแหน่ แต่งแง่แผ่ตนท่า (ลิลิตพระลอ) 

2. ศัพท์สูญพอสันนิษฐานค าได้ หมายถึงค าศัพท์ที่เคยใช้อยู่ในสมัยโบราณ ที่ปรากฏอยู่ในศิลาจารึก 
และไตรภูมิพระร่วง ปัจจุบันภาษามาตรฐานเลิกใช้แล้ว แต่ในภาษาถิ่น(อีสาน เหนือ ใต้ และกลุ่มคนไทยนอก
ประเทศ) ยังใช้กันอยู่ในปัจจุบัน ค าศัพท์กลุ่มนี้บางค ายังปรากฏอยู่ในเอกสารสมัยอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้นบ้าง เช่น หลวก  -  ฉลาด ตัวอย่าง “สังฆราชปราชญ์เรียนจบปิฎกไตร หลวกกว่าปู่ครูทั้งหลายในเมือง
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นี้ทุกคน” (ศิลาจารึกหลักที่ 1)  สู  -  พวกเอง (พหูพจน์บุรุษท่ี 2) ตัวอย่าง ให้ถือเข้าหนม (ขนม) นั้นอยู่ในมือสู 
เมื่อใดสูทั้งหลายเอาเข้าหนมนั้นแล้ว (ไตรภูมิพระร่วง) 

ค าศัพท์โบราณข้างต้นนั้น ในภาษาไทยมาตรฐานปัจจุบันเลิกใช้แล้ว และปรากฏอยู่ในเอกสาร
โบราณและวรรณคดีบ้าง ส่วนในภาษาถิ่นยังใช้พูดกันอยู่ เช่น หลวก (ฉลาด) ภาษาถิ่นภาคเหนือ ใช้สื่อสารกัน
ประจ าวัน เช่น “อย่าหลวก (อวดฉลาด) ก่อนหมอ อย่าซอ (ร้องเพลง) ก่อนปี่” ส่วนค าว่าสูนั้นชาวอีสานยังใช้
พูดกันประจ าวัน เช่น “บ่ไปน าสูหรอก” (ไม่ไปกับพวกเองหรอก) 

3. ศัพท์สูญไปบางส่วน หมายถึงค าศัพท์โบราณที่ใช้อยู่ในสมัยสุโขทัย (ในศิลาจารึกและไตรภูมิพระ
ร่วง) นั้นเป็นค าอิสระมีความหมายเฉพาะ แต่ในปัจจุบัน ไม่ใช้เป็นค าอิสระ พบแต่ในค าประสมนั่นคือ ค าศัพท์ที่
ใช้อิสระ (ค าโดด) นั้นได้สูญไป คงเหลือเป็นส่วนหนึ่งของค าประสม เช่น 

ยิน  แปลว่า  รู้สึก, รับรู้ พบใช้เป็นค าอิสระในไตรภูมิพระร่วงจ านวนมาก เช่น 

 ให้รู้อันยินอันเจ็บอันปวด (หน้า 92) 
 ยินรักยินใครหนักหนา (หน้า 106) 
 แลยินละอายแก่ค าอันท่านมาชวน (หน้า 96) 
 แลยินหลากยินดีทุกคน (หน้า 51) 
 ในปัจจุบันเราใช้ค าว่า ได้ยิน (รับรู้ทางหู) ซึ่งความหมายแคบลง ส่วนค าว่ายินดียินร้าย เป็น

ค าประสมที่ยังรักษาความเดิมไว้ (รู้สึก รับรู้) และไม่พบใช้เป็นค าอิสระว่า ยิน  (รู้สึก รับรู้) ในปัจจุบัน 

เคียด แปลว่า โกรธ พบใช้เป็นค าอิสระในไตรภูมิพระร่วง เช่น บ่มิให้เคียดอันจะเสียบุญ (ไตรภูมิ
พระรว่ง หน้า 91) หรือ เหตุว่าบ่มิได้ขึ้งเคียด (ไตรภูมิพระร่วง หน้า 114) 

- บั ดนี้ พ่ี ให้ ปั ต ย เปนทาน  ให้ บั นดาลคงเคี ยด  ชาวสี พี กั น เกี ยด พิ โรธ โกรธขับ ไกล                     
(มหาชาติค าหลวง หิมพานต์) 

- ข้ าแต่ ปิ่ น เกล้ า เจ้ าหั ว เอ๋ ย  บั ดนี้ สี พี เข าคุ ม เคี ยด  เกี ยดจั ก กระท า โท ษ พระองค์                       
(มหาชาติค าหลวง หิมพานต์) 

- ก็เอากลออมน้ ากรดยด (กระเดียด) คยด (เคียด) ในใจหญิกหญิก ไห้กสิกกสิกไปพลาง 
(มหาชาติค าหลวง ชูชก) 

- เชอญแม่มาสงวนส ภาศ (สมพาส) อย่าคยด (เคียด) คาดแก่กัน อ่อนฮา (มหาชาติค าหลวงชู
ชก) 

ในปัจจุบันใช้เป็นค าประสม เช่น เคียดแค้น ขึ้งเคียด โกรธเคียด ซึ่งความหมายเปลี่ยนไปเล็กน้อย คือ
ลดความหนักแน่นลงมา ส่วนในภาษาถิ่นภาคอีสานยังใช้พูดกันในชีวิตประจ าวัน เช่น อย่าเคียดข้อยเด้อ (อย่า
โกรธฉันนะ) ภาษาถ่ินภาคเหนือยังใช้พูดในชีวิตประจ าวันเช่นกัน แต่ออกเสียงเป็น “เกี๊ยด” 

 

การพัฒนาค าศัพท์โดยวิธีประสมค า(การเพิ่มศัพท์ด้วยวิธีการสร้างค า) 
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 ภาษาค าโดด มีวิธีสร้างค าศัพท์โดยวิธีการน าค ามูลมารวมกันเพ่ือให้เป็นค าศัพท์ใหม่ มีความหมายใหม่ 
ซึ่งต่างจากตระกูลภาษาที่มีวิภัติปัจจัย ซึ่งสร้างค าศัพท์โดยวิธีเติมวิภัตติ หรือปัจจัย เกิดค าศัพท์ใหม่ มี
ความหมายใหม่ การสร้างค าศัพท์ของภาษาไทยโดยวิธีค าประสม (ค าซ้อน ค าซ้ า ค าคู่) นั้น บางครั้งก็มีข้อจ ากัด
อยู่มาก เนื่องจากค ามูลนั้นมีความหมายไม่กว้างขวางและซับซ้อนมากนัก จึงไม่สามารถจะสร้างค าศัพท์ใหม่ให้
มีแง่มุมความหมายตรงกับความรู้สึกนึกคิดของบุคคลในสภาวะเหตุการณ์ใหม่ วิทยากรใหม่ๆ ที่ก้าวหน้า จึงใช้
วิธีเพ่ิมค าศัพท์โดยการยืมค า (ภาษาอังกฤษ จีน บาลี สันสกฤต เขมร)ซึ่งการยืมค าเป็นการพัฒนาค าศัพท์ของ
ภาษาไทยวิธีหนึ่ง และมีความส าคัญไม่น้อยกว่าการพัฒนาค าศัพท์โดยวิธีสร้างค าประสม การสร้างค าประสม
นั้นเป็นการเพ่ิมค าศัพท์ตามระบบไวยากรณ์ภาษาไทย 

 สังคมไทยในสมัยโบราณนั้น มีความจ าเป็นจะต้องใช้ค าศัพท์สื่อสารกันไม่มากนัก ครั้นเมื่อสังคมเจริญ
พัฒนามากขึ้น มีการสร้างสรรค์เครื่องมือเครื่องใช้ในการด ารงชีพมากขึ้น จึงจ าเป็นจะต้องเพ่ิมค าศัพท์มาใช้
เรียกสิ่งของต่างๆ ชาวไทยก็สร้างค าศัพท์ขึ้นมาโดยระเบียบวิธีของภาษาไทย คือน าค ามูลมาประสมกันเพ่ือให้
เกิดค าศัพท์ใหม่ใช้กันอย่างกว้างขวางต่อมา ค าศัพท์เหล่านั้นใช้สืบต่อกันมาบ้าง เลิกใช้บ้าง และมีการสร้าง
ค าศัพท์ใหม่เพ่ิมเติมอีกบ้าง ซึ่งเป็นธรรมชาติของภาษาทุกชาติทุกภาษา 

1.  ประเภทของค าประสม 

 จากการศึกษาค าประสมที่สร้างขึ้นมาใช้สื่อสารกันในภาษาไทยนั้น พบว่าความหมายของค าประสม 
(ค าศัพท์ใหม่) นั้น จะมีความหมายเกี่ยวเนื่องกับค ามูลอยู่ นั่นคือ ความหมายของค าประสมนั้นจะมีลักษณะ
เด่นๆ ทางด้านความหมายของค ามูลที่ประกอบเป็นค าประสม แต่กระนั้นก็ตามค าประสมบางประเภทมี
ความหมายต่างไปจากค ามูลมากจนหาลักษณะเด่นของค ามูลที่ประกอบเป็นค าประสมไม่ได้ก็มี หากพิจารณา
ความหมายของค าประสมและลักษณะเด่นของค ามูลแล้ว พบว่ามีค าประสม 3 ประเภท ดังนี้ 
 1.1 ค าประสมที่มีความหมายเกี่ยวเนื่องด้วยค ามูล  คือความหมายของค าประสมนั้นจะแสดง
ความหมายเด่นๆ ของค ามูล นั่นคือ ค าหลักที่อยู่ข้างหน้าจะแสดงความหมายเด่นกว่าค ารองซึ่งอยู่ข้างหลัง ค า
ประสมประเภทนี้เป็นค าประสมที่มีจ านวนมากที่สุด เช่น 

- สินจ้าง สินสอด สินไถ่ สินสมรส สินเดิม สินบน สินทรัพย์ สินเชื่อ 

- ชาวบ้าน ชาวเมือง ชาวเขา ชาวดอย ชาวประมง ชาววัง ชาวไร่ ชาวนา ชาวไทย ชาวจีน ชาว
เขมร ชาวลาว ชาวพม่า 

- นักเรียน นักร้อง นักรบ นักเลง นักกีฬา นักวิ่ง นักล้วง นักดนตรี นักมวย 

- แม่ค้า แม่บ้าน แม่ครัว แม่เลี้ยง แม่ม่าย แม่คุณ แม่เล้า แม่ยาย แม่มด แม่นม แม่ซื้อ หรือมี
ความหมายคลี่คลายออกไป เช่น แม่ทัพ แม่กอง แม่เหล็ก แม่แม่ยาย แม่มด แม่นม แม่ซื้อ 
หรือมีความหมายคลี่คลายออกไป เช่น แม่ทัพ แม่กอง แม่เหล็ก แม่งาน แม่แรง แม่พิมพ์ 
แม่บท 

- ของดี ของขวัญ ของกลาง ของคาว ของร้อน ของลับ ของว่าง ของหวาน ของใช้ 
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- ของ้อ ขอตัว ขอโทษ ขอทาน ขอร้อง ขอรับ ขอแรง 
- ใจดี ใจร้อน ใจเร็ว ใจร้าย ใจพระ ใจจืด ใจด า ใจโหดเหี้ยม ใจเย็น ใจน้อย บางครั้งใช้ค ามูล

สับกันมีความหมายต่างออกไป เช่น ดีใจ ร้อนใจ เย็นใจ น้อยใจ 

- น้ าใจ น้ าตา น้ าค า น้ ายา น้ านิ่ง น้ าเน่า น้ ากรด น้ าส้ม น้ าหวาน น้ าเย็น 

- คู่แค้น คู่กัด คู่หู คู่ขา คู่คิด คู่ใจ คู่อาฆาต คู่เคียง คู่สร้าง คู่มือ 

- ขวัญใจ ขวัญหาย ขวัญเสีย ขวัญหนี ขวัญอ่อน ขวัญตา 
 1.2ค าประสมที่เน้นค าเน้นความหมายให้เด่นชัดยิ่งขึ้น ค าประสมประเภทนี้มักจะสร้างจากค ามูลที่มี
ความหมายใกล้เคียงกัน โดยมีวัตถุประสงค์เน้นค าให้ความหมายเด่นชัดยิ่งขึ้น เนื่องจากค าบางค ามีเสียงใกล้กัน
ขณะที่พูดนั้น ผู้ฟังอาจจะฟังไม่ชัด ผู้พูดจึงหาค าที่มีความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันมาพูดซ้อนกัน เพ่ือ
เน้นย้ าให้ฟังเข้าใจดีขึ้น เช่น ใหญ่โต ยิ้มแย้ม ชักน า การใช้ค าที่มีความหมายเหมือนกันมาย้ าค าเน้นค านานๆ 
เข้า จึงเกิดเป็นค าประสม (ค าซ้อน) ขึ้นมาอีกกลุ่มหนึ่ง เช่น 

- ด่าทอ ด่าแช่ง สาปแช่ง 
- ยิ้มย่อง ยิ้มแย้ม ยิ้มหัว 

- เยาะเย้ย เย้ยหยัน เยาะเย้า ยั่วเย้า 
- ต่อตี ต่อสู้ ต่อต้าน 

- ถามไถ่ สอบถาม 

- ติดต่อ ติดตาม ติดพัน 

- เก็บง า เก็บออม เก็บหอม 

1.3 ค าประสมที่มีความหมายเชิงอุปมา คือค าประสมที่มีความหมายต่างไปจากค ามูลมาก นั่นคือ 
ความหมายของค าประสมนั้นจะใช้ความหมายเชิงเปรียบเทียบของค ามูล เช่น 

- ข่มขี่ (ข่ม-กด, ทับ  ขี-่นั่งคร่อม) แปลว่า กดฐานะให้ต่ าลง 
- ข่มเหง(ข่ม-กด, ทับ  เหง-บีบ) แปลว่า ใช้ก าลังรังแก 

- ข่มขืน (ข่ม-กด, ทับ  ขืน-ฝืน) แปลว่า บังคับให้ท าตาม 

- อบรม (อบ-ท าให้กลิ่นหอม  รม-ใช้ความร้อนท าให้แห้ง) แปลว่า สั่งสอน ขัดเกลา 

- เสียตัว (เสีย-เสื่อมคุณภาพ  ตัว-ตน, รูป) แปลว่า (ผู้หญิง)ถูกชายร่วมประเวณี 
- เสียหาย (เสีย-เสื่อมคุณภาพ  หาย-ไม่ปรากฏ) แปลว่า เสื่อมทราม สูญไป 

- เดือดร้อน (เดือด-น้ าร้อนพลุ่งขึ้น  ร้อน-ตรงข้ามกับเย็น) แปลว่า ไม่เป็นสุข ล าบาก 

- ยืนยัน (ยืน-ตั้งอยู่  ยัน-ดัน, ค้ าจุน) แปลว่า คงค าพูดโดยแน่นอน รับรอง 
2.  การสร้างค าโดยวิธีประสมค า 

 ค าประสม คือการสร้างใหม่ มีความหมายใหม่ขึ้นมาใช้พูดจากัน เนื่องจากมนุษย์มีความจ าเป็นที่
จะต้องใช้ค าจ านวนมากข้ึนในการสื่อสารกัน หรือต้องการแง่ความหมายที่ละเอียดอ่อนขึ้นจึงต้องคิดค าศัพท์ขึ้น
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ใหม่ หรือน าค าเดิมที่มีอยู่แล้วมาประสมกันเพื่อให้เกิดค าที่มีแง่ความหมายใหม่ วิธีการน าค าเดิมมาประสมกันนี้
เรียกว่า “ค าประสม” ซึ่งหมายความรวมถึง ค าซ้อน ค าคู่ ค าซ้ า ด้วย ลักษณะดังกล่าวเป็นการพัฒนาค าไทยให้
มีพอใช้ในการสื่อสาร และมีแง่ความหมายตรงกับใจผู้พูด 

 ค าเดิมที่มารวมกันเป็นค าประสม เรียกว่า “ค ามูล” โดยทั่วไปจะใช้ค ามูลที่มีความหมายเด่นเป็น
ค าหลักวางไว้ข้างหน้า และค ามูลที่มีลักษณะรองมาไว้หลัง ค าประสมที่เกิดใหม่นี้แม้จะมีความหมายใหม่ แต่จะ
ยังมีเค้าความหมายเดิมของค ามูลเหล่านั้นอยู่ เช่น ไฟฟ้า (มีแสง) ไฟขีด (มีแสง ความร้อน) แม่น้ า แม่ทัพ 
แม่เหล็ก แม่งาน แม่เล้า (แม่-หัวหน้า เป็นใหญ่)  ฯลฯ 

  2.1 ค าประสมเช่น 

โรงไฟฟ้า โรงงาน  โรงรถ  โรงอาหาร โรงนา 
รถไฟ  รถราง  รถไฟฟ้า  รถยนต์  รถเก๋ง 
กล้วยแขก เรือนหอ  น้ าปลา  น้ าตาล  น้ าหมาก 

น้ าตา  น้ าใจ  น้ าค า  น้ าฝน  น้ ายา 
เรืออวน  เรือแจว  เรือยนต์  เรือหางยาว เรือไฟ 

หีบเสียง  ตู้หนังสือ โอ่งน้ า  ห้องน้ า  
 

 2.2 ค าซ้อน คือค าประสมประเภทหนึ่ง โดยน าค ามูลที่มีความหมายใกล้เคียง 
กันหรือเหมือนกันมารวมเป็นค าใหม่ มีความหมายใหม่ จึงเรียกต่างออกไปว่า “ค าซ้อน” ค ามูลที่มารวมกันนั้น
มักจะเป็นค ามรดก รวมกับค าเกิดใหม่ จึงมักแสดงความหมายของค าให้ชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น อ้วนพี เสื่อสาด ฉับ
ไว ฝืดเคือง เป็นต้น 

2.2.1 ค าซ้อนที่แสดงความหมายให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  คือเน้นความหมายของค ามูลทั้ง
สอง ซึ่งมักจะเกิดจากค ามูลที่เป็นค ามรดกหรือค าไทยถิ่น รวมกับค าเกิดใหม่ เช่น 

  เก็บหอม  เติบโต  อ้ือฉาว  อึงมี ่
  ตัดสิน  แตกฉาน เข็ดหลาบ  

แปดเปื้อน เกี่ยวข้อง ติดแจ 

2.2.2 ค าซ้อนที่แสดงความหมายเชิงอุปมา  บางครั้งก็ไม่แสดง 
เค้าความหมายของค ามูล แต่เป็นความหมายใหม่โดยนัย ค าเหล่านี้มักจะเกิดจากค าไทยปัจจุบัน เช่น 

 

  ยืนยัน  ซัดทอด  โต้แย้ง  ขาดแคลน 

  ชักจูง  สอดแนม ขัดแย้ง  ล่วงเกิน 

  หยาบคาย คุ้นเคย  ซื่อตรง  เดือดร้อน 

  แก้ไข  กีดกัน  เบียดบัง  หลอกลวง 
2.3 ค าซ้ า คือการออกเสียงค ามูลซ้ ากัน 2  ครั้งข้ึนไป ค าซ้ านี้สร้างขึ้น 
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เพ่ือเน้นความหมายของค า และบางครั้งยังมีความหมายต่างไปจากค ามูลด้วย เช่น 

พ่ีๆ น้องๆ  ผัวๆ เมียๆ  ลูกๆ หลานๆ 

งูๆ ปลาๆ  เพ่ือนๆ   หนุ่มๆ สาวๆ 

ใกล้ๆ   ไกลๆ   สูงๆ 

ด าๆ   ขาวๆ   เบาๆ 

ค่อยๆ   หนักๆ   เลวๆ 
 

 บางครั้งซ้ าค าเพ่ือเน้นความหมาย โดยเปลี่ยนเสียงค าหน้าเป็นเสียงตรี เช่น 
 

  ด๊ีดี  บ๊อยบ่อย บ๊างบาง  ด๊ าด า 
  เบ๊าเบา  แด๊งแดง  ค๊าวขาว  เคี้ยวเขียว 

  แร้งแรง  ค้มคม  ซ้วยสวย  ซ้าวสาว 

     ฯลฯ 

 

สรุป 
 ก า ร เป ลี่ ย น แ ป ล งด้ า น ค า ศั พ ท์ ห ม า ย ถึ ง  ค า ใด ค า ห นึ่ ง เป ลี่ ย น แ ป ล ง ไป จ า ก เดิ ม                              

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้อาจเกิดจากระยะเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป หากไม่ได้ใช้ค านั้นแล้ว ค าศัพท์เหล่านั้นก็ย่อม
กลายเป็น ศัพท์สูญไป และเมื่อมีศัพท์ที่สูญไป ก็ย่อมมีการเพ่ิมค าศัพท์เข้ามาใช้เพ่ือให้เพียงพอต่อการสื่อสาร
และเข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย  เช่น การเพ่ิมศัพท์โดยการสร้างค า การเพิ่มศัพท์โดยการยืมภาษาอ่ืน
มาใช้แทนที่ศัพท์สูญ 

 

แบบฝึกหัด 
 

1. การสูญศัพทเ์กิดจากสาเหตุใด   
2. การเพ่ิมศัพท์เกิดจากเหตุผลใด 

3. ลักษณะของศัพท์สูญมีอะไรบ้างอธิบาย 

4. จงวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงด้านการสูญศัพท์ จากหลักศิลาจารึก  หลักที่  1  ของพ่อขุนรามค าแหง                 
(วิโรจน์  ผดุงสุนทรารักษ์, 2540:87)  พร้อมอธิบายลักษณะการเปลี่ยนแปลง 
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5. จากเนื้อความจารึกหลักที่  1  ในข้อ  2 นักศึกษาคิดว่าค าใดสามารถน ามาสร้างค าแบบไทยได้
ยกตัวอย่างการสร้างค าให้ชัดเจน 

6. นอกจากการสร้างค าแบบไทยแล้ว ยังมีวิธีการเพ่ิมศัพท์ในภาษาไทยด้วยวิธีอ่ืนหรือไม่ อย่างไร จง
อธิบาย 

7. นักศึกษาคิดว่าค าศัพท์เก่ียวกับอะไรที่มีแนวโน้มว่าจะกลายเป็นศัพท์สูญ อธิบายและยกตัวอย่าง 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 4 

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงด้านความหมาย 

 

หัวข้อเนื้อหา 
1. ปัจจัยที่ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงควำมหมำยของค ำ 
2. กำรพิจำรณำลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงทำงควำมหมำย 

3. กำรเปลี่ยนแปลงควำมหมำย 

3.1  ควำมหมำยแคบเข้ำ 
3.2  ควำมหมำยกว้ำงออก 
3.3  ควำมหมำยย้ำยที่ 

4. สรุป 
 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อเรียนบทเรียนนี้แล้วนักศึกษำสำมำรถแสดงพฤติกรรมต่อไปนี้ 
1. สำมำรถอธิบำยปัจจัยที่ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงควำมหมำยของค ำได้ 
2. สำมำรถวิเครำะห์ค ำที่เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงควำมหมำยตำมลักษณะต่ำงๆได้ 

 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยำยรำยละเอียดเนื้อหำจำกเอกสำร  และ power  pointเรื่องกำรเปลี่ยนแปลง
ภำษำด้ำนควำมหมำย 

2. นักศึกษำสรุปเนื้อหำ  อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นร่วมกัน 

3. นักศึกษำตอบค ำถำมท้ำยบท 

4. นักศึกษำวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงของภำษำด้ำนควำมหมำยจำกวรรณกรรมที่
ก ำหนดให้น ำเสนอชั่วโมงถัดไป 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำ วิวัฒนำกำรภำษำไทยบทที่ 4 

2. เครื่องฉำยแผ่นทึบ 

3. คอมพิวเตอร์ , power point เรื่อง กำรเปลี่ยนแปลงภำษำด้ำนควำมหมำย 

4. แบบฝึกหัด 
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การวัดและการประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรม 

2. กำรมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

3. ตรวจแบบฝึกหัดท้ำยบท 

4. กำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์หน้ำชั้นเรียน 
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บทท่ี  4 

การเปลี่ยนแปลงด้านความหมาย 
 

ในกำรศึกษำกระบวนกำรเปลี่ยนแปลงของค ำศัพท์นั้น นักภำษำศำสตร์จะศึกษำกำรเปลี่ยนแปลง 2 
ลักษณะ คือ 1) กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเสียงของค ำศัพท์   2) กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนควำมหมำย นั่นคือศึกษำว่ำ
ค ำศัพท์หนึ่งๆ ในสมัยอดีตกับปัจจุบันนั้นใช้ควำมหมำยแตกต่ำงกันอย่ำงไร หำกพบว่ำมีควำมหมำยแตกต่ำงกัน
มำกก็เรียกว่ำ “ควำมหมำยย้ำยที่” ส่วนค ำที่ควำมหมำยแตกต่ำงกันไม่มำกนักคือคงควำมหมำยเดิมอยู่ส่วน
หนึ่งก็เรียกกว่ำ “ควำมหมำยกว้ำงออก หรือควำมหมำยแคบเข้ำ” 

ในกำรอธิบำยกำรเปลี่ยนแปลงควำมหมำยของค ำศัพท์ในที่นี้จะอธิบำย 2 ลักษณะ คือ1) กำร
เปลี่ยนแปลงควำมหมำยโดยสิ้นเชิง และ 2) กำรเปลี่ยนแปลงควำมหมำยของศัพท์บำงส่วน นั่นคือ ควำมหมำย
เดิมกับควำมหมำยปัจจุบันยังมีควำมหมำยเกี่ยวเนื่องกันทั้งควำมหมำยเดิมและควำมหมำยใหม่(ธวัช ปุณโณทก
,2553 : 94-95) 
 

ปัจจัยที่ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความหมายของค า 

ณัฐวรรณ ชั่งใจ (2555 : 145-147)  ได้กล่ำวถึงปัจจัยที่ท ำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงควำมหมำยของ
ค ำไว้ดังนี้ 

1. ความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ  นั่นคือ  ค ำๆหนึ่งที่เดิมหมำยถึงสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะรูปร่ำงและ
คุณสมบัติที่แน่นอน  ต่อมำควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำรท ำให้สิ่งนั้นมีรูปร่ำงคุณสมบัติเปลี่ยนแปลงไป 
เช่น  “ปำกกำ”  เมื่อแปลตำมรูปศัพท์ จะหมำยถึงปำกของนกชนิดหนึ่งซึ่งมีลักษณะแหลมเหมือนเครื่องมือที่
ใช้เขียนซึ่งมีรูปร่ำงเดียวกับปำกของนก  โดยต้องใส่กับด้ำมใช้จุ่มหมึกเขียน 

นอกจำกนี้อำจเป็นเหตุให้ควำมหมำยของค ำบำงค ำที่มีหลำยควำมหมำยเกิดควำมล้ำสมัยและสูญ
หำยไปในที่สุด  นั่นคือ เดิมค ำบำงค ำมีควำมหมำยเพ่ือบ่งบอกลักษณะหรือคุณสมบัติบำงอย่ำง  แต่เมื่อ
วิทยำกำรที่เจริญก้ำวหน้ำมำกขึ้นจึงมีค ำอ่ืนมำแทนที่ท ำให้ควำมหมำยของค ำดังกล่ำวไม่เป็นที่นิยมใช้จนเสื่อม
ควำมหมำยและสูญหำยไปในที่สุด  เช่น ค ำว่ำ  “บำท”  เดิมมีควำมหมำยเกี่ยวกับค ำบอกเวลำ หมำยถึง 
ช่วงเวลำเท่ำกับ 1  ใน  10  ของชั่วโมง เท่ำกับ  6 นำที  (รำชบัณฑิตยสถำน,2556 : 621 - 622)  ซึ่งเริ่ม
ปรำกฏใช้ในสมัยสุโขทัยจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นที่นิยมดูเวลำจำกเงำแดดโดยใช้เท้ำเดินนับจำกเงำแดด
นั้นนับเป็น  1  บำท  2  บำท แต่เมื่อไทยได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมตะวันตกรำวสมัยรัชกำลที่ 5  ที่อำศัยกำรดู
เวลำจำกนำฬิกำตำมเข็มนำทีและชั่วโมงแทน  ดังนั้นควำมหมำยเกี่ยวกับกำรบอกเวลำของค ำว่ำ  “บำท” จึง
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในลักษณะสูญควำมหมำยไปในที่สุด 

2. ความเปรียบ (Metaphor)กำรที่มนุษย์มองเห็นควำมคล้ำยคลึงของสิ่งใดสิ่งหนึ่ ง จึงน ำไป
เปรียบเทียบกันในทำงใดทำงหนึ่ง อำทิ  รูปร่ำง คุณสมบัติ  ฯลฯ ส่งผลให้ควำมหมำยของค ำกว้ำงออกไปมำก
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ขึ้น  เช่น ค ำว่ำ “น้อยหน่ำ” ตำมรูปศัพท์หมำยถึง ผลไม้ชนิดหนึ่งที่มีเปลือกขรุขระเป็นตำๆมีขนำดพอมือ
ส ำหรับมือถือได้ (รำชบัณฑิตยสถำน,2556:612)ดังนั้นผู้ที่ใช้ลูกระเบิดเห็นควำมคล้ำยคลึงกันระหว่ำงลูกระเบิด
กับลูกน้อยหน่ำ จึงใช้ค ำว่ำ  “น้อยหน่ำ”  ในควำมหมำยของระเบิดด้วยเหตุนี้จึงท ำให้ศัพท์ดังกล่ำวมี
ควำมหมำยเพิ่มมำกขึ้น 

3. การใช้ค าร่วมกัน  ค ำๆหนึ่งที่ใช้ร่วมกันกับอีกค ำหนึ่งจนบ่อยครั้ง อำจส่งผลให้เกิดควำมหมำย
กว้ำงมำกขึ้น  โดยน ำควำมหมำยที่ เกิดร่วมด้วยมำรวมไว้ ต่อมำค ำดังกล่ำวสำมำรถใช้เดี่ยวๆได้โดยมี
ควำมหมำยแทนอีกค ำหนึ่งได้เลย 

 ภำษำไทยมักพบกำรเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้ ในค ำซ้อน เช่นค ำว่ำ “แพ้ชนะ” ค ำคู่เดียวกันนี้ใน
สมัยก่อนคงใช้ “พ่ำยแพ้” ค ำว่ำ “พ่ำย” มีควำมหมำยว่ำ แพ้ แต่ควำมหมำยของค ำว่ำ “แพ้” หมำยถึงชนะ  
ดังที่ปรำกฏในศิลำจำรึกของพ่อขุนรำมค ำแหงว่ำ 

 “ตนกูพุ่งช้ำง ขุนสำมชนตัวชื่อมำสเมืองแพ้  ขุนสำมชนพ่ำยหนี  พ่อกูจึ่งขึ้นชื่อกูชื่อพระ
รำมค ำแหง” 

 ค ำว่ำ  “แพ้” ในที่นี้คือ  ชนะ  แต่ในปัจจุบัน  ค ำว่ำ  “แพ้”  หมำยถึง  สู้ ไม่ได้ ทนไม่ได้               
ตรงกันข้ำมกับชนะ 

 นอกจำกนี้พบว่ำ  ค ำบำงค ำมีลักษณะเป็นค ำซ้อน  นั่นคือ มีควำมหมำยเหมือนกัน  แต่ต่อมำมีกำร
เปลี่ยนแปลงจำกลักษณะค ำซ้อนเป็นค ำเดี่ยว  และมีควำมหมำยใหม่เช่นค ำว่ำ  “เสียหำย”  ในปัจจุบันค ำว่ำ  
“เสีย” ในภำษำกรุงเทพฯ  เมื่อใช้เป็นค ำเดี่ยวก็ไม่ได้มีควำมหมำยว่ำ  หำย  แต่ใช้ในควำมหมำยว่ำอยู่ในสภำพ
ที่ท ำงำนไม่ได้หรือใช้งำนไม่ได้ นอกจำกนี้ค ำว่ำ “เสียหำย”  ก็มีควำมหมำยใหม่  ซึ่งท ำให้เสียหำยไม่ได้อยู่ใน
ลักษณะค ำซ้อนต่อไป 

4. ค าต้องห้าม(Taboo  words)  ค ำบำงค ำอำจเป็นค ำที่ต้องห้ำม  ซึ่งอำจใช้แล้วมีควำมหมำยส่อไป
ในทำงที่ไม่ดีหรือมีควำมไปในทำงลบ  ดังนั้นคนเหล่ำนี้จึงไม่สำมำรถใช้ได้ จึงเลี่ยงไปในควำมหมำยอ่ืนแทน  
เช่น  ค ำว่ำ  “แก่”  มีควำมหมำยไปในทำงลบ หมำยถึง  ไร้ประโยชน์หรือไร้สมรรถภำพ  เพ่ือเลี่ยงควำมหมำย
ที่ส่อไปในทำงลบนี้จึงใช้ค ำว่ำ  “ผู้สูงอำยุ”  แทนค ำว่ำ  คนแก่  หรือค ำว่ำ  “สลัม”  เปลี่ยนมำใช้ค ำว่ำ “ชุมชน
แออัด” แทน เป็นต้น 

 

การพิจารณาลักษณะการเปลี่ยนแปลงทางความหมาย 

 กำรเปลี่ยนแปลงทำงควำมหมำย อำจพิจำรณำได้ 2  ลักษณะ สรุปได้ดังนี้ (ดุษฎีพร ช ำนิโรคศำนต์, 
2526:  44) 

1. พิจารณาความหมายโดยตรงของค า  กล่ำวคือ  ค ำหนึ่งที่มีควำมหมำยอย่ำงหนึ่งเกิดกำร
เปลี่ยนแปลงย้ำยที่ควำมหมำยเป็นอีกควำมหมำยหนึ่ง  เช่น   
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สินสอด  ควำมหมำยเดิม  สินบน 

ควำมหมำยปัจจุบัน ทรัพย์สินที่ให้แก่บิดำมำรดำหรือผู้ปกครองฝ่ำยหญิงที่จะ
แต่งงำนเป็นค่ำน้ ำนมข้ำวป้อน หรือควำมหมำยด้ำนกฎหมำย  หมำยถึง ทรัพย์สินซึ่ง
ฝ่ำยชำยให้แก่บิดำ  มำรดำ ผู้รับบุตรบุญธรรมหรือผู้ปกครองฝ่ำยหญิงแล้วแต่กรณี  
เพ่ือตอบแทนกำรที่หญิงยอมสมรส 

2. พิจารณาจากบริบทของค า  กล่ำวคือ  ค ำอำจจะปรำกฏบริบทที่ต่ำงไปจำกเดิมถ้ำค ำหนึ่งเคย
ปรำกฏในบริบททั่วๆไปที่มีใช้อย่ำงกว้ำงขวำง หรือหลำยควำมหมำย แต่ต่อมำค ำดังกล่ำวปรำกฏในบริบทที่
แคบกว่ำเดิมหรือมีใช้น้อยลง ซึ่งค ำนั้นจะมีควำมหมำยแคบเข้ำ  หรือค ำหนึ่งเคยปรำกฏในบริบทเฉพำะค ำนั้นมี
ควำมหมำยแคบ  แต่ต่อมำค ำนั้นปรำกฏในบริบทกว้ำงกว่ำเดิม  มีใช้เพ่ิมมำกขึ้น ค ำนั้นจะมีควำมหมำยกว้ำง
ออก   
 

การเปลี่ยนแปลงทางความหมาย 

 การเปลี่ยนแปลงความหมาย  หมำยถึง  ควำมหมำยของค ำใดค ำหนึ่งมีกำรเปลี่ยนแปลงไปโดยมี
ลักษณะเพ่ิมขึ้นหรือลดน้อยลง  รวมไปถึงอำจมีควำมหมำยเปลี่ยนไปจำกเดิมโดยสิ้นเชิง  ซึ่งค ำในภำษำไทย
ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงสมัยปัจจุบันมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงควำมหมำยแบ่งออกเป็น  3  ลักษณะ(ณัฐวรรณ  ชั่ง
ใจ, 2555 : 148-153)  ดังนี้ 

1. ความหมายแคบเข้า  หมำยถึง  สิ่งที่ค ำนั้นมีควำมหมำยถึงหรืออ้ำงถึง โดยมีจ ำนวน ประเภท  
ปริมำณหรือขอบเขตที่น้อยลง ซึ่งค ำที่มีควำมหมำยแคบเข้ำมีลักษณะต่ำงๆ  ดังนี้ 

1.1  ค ำซึ่งสมัยหนึ่งเคยมีควำมหมำยกว้ำง ต่อมำเปลี่ยนไปมีควำมหมำยเฉพำะเจำะจงขึ้น  
เช่น ค ำว่ำ  ขับ แปลว่ำ บังคับ ขี่ ไล่ต้อน (ในปัจจุบันมีควำมหมำยว่ำควบคุมพำหนะ แต่สมัย 

โบรำณใช้กับสัตว์พำหนะ) ค ำว่ำ ขับ (บังคับ ขี่ ไล่ต้อน) เป็นค ำศัพท์โบรำณใช้สืบต่อมำจนสมัยปัจจุบัน ซึ่ง
ปัจจุบันนั้นมีควำมหมำยเฉพำะบังคับควบคุมพำหนะเท่ำนั้น ไม่ใช้ขับกับสัตว์ ขับ ในสมัยสุโขทัยและสมัย
อยุธยำนั้นใช้ในควำมหมำยบังคับควบคุมท้ังสัตว์และพำหนะ ตัวอย่ำง 

- ขุนสำมชนเจ้ำเมืองฉอดมำท่อเมืองตำก พ่อกูไปรบขุนสำมชนหัวซ้ำย ขุนสำมชนขับมำหัวขวำ 
ขุนสำมชนเกลื่อนเข้ำ ไพร่ฟ้ำหน้ำใสพ่อกูหนีญญ่ำยพ่ำยจแจ้(น) กูบ่หนีกูข่ีช้ำงเบกพลกูขับเข้ำ
ก่อนพ่อกู กูต่อช้ำงด้วยขุนสำมชน (ศิลาจารึกหลักที่ 1) 

- เจ้ำศรีศรัทธำรำชจุลำมุนีจึงขับแม่ช้ำงไล่ตำมตี (ศิลาจารึกหลักที่ 2) 
- มำตรำหนึ่ง ขับฝูงวัวไปลุยเข้ำ (ข้ำว) ท่ำนเสียก็ดี ขับฝูงควำยไปลุยเข้ำ (ข้ำว) ท่ำนเสียก็ดี           

ขับโขลง(ช้ำง)ลุยเข้ำ (ข้ำว) ท่ำนเสียก็ดี ท่ำนให้ไหมโดยระบิลเมือง (กฎหมายตราสามดวง 
ลักษณะเบ็ดเสร็จ หน้า 382) 
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- อนึ่งผู้ใดบังอำจขับล้อเกวียนเหยียบลัดเข้ำ(ข้ำว) ท่ำนเมื่อเป็นรวงไซร้ ท่ำนให้เจ้ำไร่นำเจ้ำนำ
ปลดเอำกระบือโคเทียมเกวียนมำนั้นไว้ตอนหนึ่ง แลขำเกวียนขำหนึ่งค่ำเท่ำใดให้ไหมเท่ำนั้น 
(กฎหมายตราสามดวง ลักษณะเบ็ดเสร็จ หน้า 382) 

ค ำว่ำ ขับ ในสมัยโบรำณมีควำมหมำยว่ำ ควบคุมสัตว์และพำหนะ สมัยหลังต่อมำ 
(ก ำหนดยุคสมัยไม่ได้) จึงมีกำรแยกค ำมำใช้ให้เหมำะสมยิ่งขึ้น คือใช้ค ำว่ำ ขี่ ไล่ ต้อน ในควำมหมำยควบคุม
บังคับสัตว์ และใช้ค ำว่ำ ขับ ในควำมหมำยควบคุมบังคับพำหนะ เช่น ขับรถ ขับเรือ ขับเครื่องบิน ขับเกวียน 
ฯลฯ และค ำที่มีควำมหมำยเกี่ยวเนื่องกันอีกจ ำนวนหนึ่งคือ ขับไล่ ขับข่ี ขับเค่ียว เป็นต้น 

ค ำว่ำหนุ่ม แปลว่ำ วัยรุ่น วัยก ำย ำ (ปัจจุบัน แปลว่ำ วัยรุ่น วัยก ำย ำ เพศชำย แต่ในสมัย 

โบรำณหมำยถึงทั้งเพศชำย เพศหญิง) ค ำว่ำ หนุ่ม เป็นค ำมรดกใช้ในภำษำไทยถิ่นอ่ืนๆ ด้วยและยังคง
ควำมหมำยเดิมว่ำ วัยรุ่น วัยก ำย ำ ใช้ทั้งเพศชำย เพศหญิง แต่ในภำษำมำตรฐำนปัจจุบันค ำว่ำ หนุ่ม นั้น
หมำยถึงวัยรุ่น วัยก ำย ำ ใช้เฉพำะเพศชำย ส่วนเพศหญิงเรำจะใช้ว่ำ สำวและมักจะใช้คู่กันว่ำวัยหนุ่มสำว ส่วน
ในสมัยสุโขทัยนั้นใช้ หนุ่ม หมำยถึงวัยรุ่น วัยก ำย ำ ทั้งสองเพศ ดังตัวอย่ำง 

- หญิงทั้งหลำยอันยังหนุ่ม และจะควรมีลูกนั้น ที่ใต้ท้องน้อยภำยในแห่งตน แร่งมำเกิดนั้น             
มีก้อนเลือดก้อนหนึ่ง (ไตรภูมิพระร่วง หน้า 38) 

- เมื่อเขำยังหนุ่มอยู่นั้นก็ดี เมื่อเขำจะแรกรักใคร่กันก็ดี เมื่อเขำแรกได้กันเป็นผัวเป็นเมียก็ดีแล 
เขำอยู่ด้วยกันแลเสพเมถุนไส้แต่ ๗ วันนั้นแล (ไตรภูมิพระร่วง หน้า 46) 

- (เทพธิดำ) ประดับด้วยสนิมอำภรณ์รุ่งเรือง แลมีรูปโฉมโนมพรรณหนุ่มแลงำมดังสำวอันได้ 
16 ปีอยู่ชั่วตนแล (ไตรภูมิพระร่วง หน้า 100) 

- แลมีรูปโฉมโนมพรรณอันงำมดั่งสำวอันได้ 16 เข้ำ แลรูปเขำนั้นบ่ห่อนรู้เฒ่ำรู้แก่แลหนุ่ม
ดังนั้นชั่วตนทุกๆ คนแล (ไตรภูมิพระร่วง หน้า 45) 

ค ำว่ำ หนุ่ม (วัยรุ่น วัยก ำย ำ) ใช้ในยุคเดียวกับค ำว่ำ บ่ำว -สำว  (มีควำมหมำยว่ำชำย-หญิง) 
ภำยหลังสมัยอยุธยำค ำว่ำ บ่ำว เปลี่ยนควำมหมำยไปเป็นบ่ำวไพร่ (คนรับใช้) ค ำว่ำ สำว  (แปลว่ำ หญิง) ไม่มี
ค ำแสดงเพศชำยเป็นคู่ จึงน ำค ำว่ำ หนุ่ม (วัยรุ่น วัยก ำย ำ) มำใช้เป็นค ำคู่ว่ำ หนุ่มสำว เป็นผลให้ค ำว่ำ หนุ่มใน
ยุคหลังต่อมำเปลี่ยนควำมหมำยเป็น “เพศชายวัยก าย า”ในขณะเดียวกันค ำว่ำ สำว ก็เปลี่ยนควำมหมำยเป็น 
“วัยก าย าของเพศหญิง” 

ในภำษำมำตรฐำนปัจจุบันจึงใช้ หนุ่ม ในควำมหมำยว่ำ เพศชำย วัยก ำย ำเพศเดียว  
(ไม่รวมเพศหญิงเหมือนควำมหมำยสมัยโบรำณ) และมีค ำที่เกี่ยวเนื่องกันอีก เช่น หนุ่มน้อย วัยหนุ่ม หนุ่มแน่น 
หนุ่มเหน้ำ และหนุ่มเหน้ำสำวสวย หนุ่มสำวพรำวเสน่ห์ เป็นต้น 

  1.2  ค ำซึ่งสมัยหนึ่งเคยมีหลำยควำมหมำย ต่อมำมีควำมหมำยน้อยลง เช่น 

ลุ่ม แปลว่ำ ต่ ำ ใต้ ข้ำงล่ำง (ปัจจุบันหมำยถึง พ้ืนดินต่ ำ เรียกว่ำที่ลุ่มที่ดอน) ค ำว่ำ ลุ่ม 
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เป็นค ำมรดกใช้กว้ำงขวำงในภำษำไทยถิ่นอ่ืนๆ ในควำมหมำยข้ำงล่ำง (ลุ่มกับเทิงคือข้ำงล่ำงข้ำงบน) ในภำษำ
อีสำนมีภำษิตว่ำ “นอนเทิงให้เบิ่งลุ่ม นอนขุมให้เบิ่งเทิง” แปลว่ำ นอนข้ำงบนให้มองดูข้ำงล่ำง นอนในหลุมให้
มองดูข้ำงบน (หมำยควำมว่ำ ผู้ใหญ่ที่อยู่เหนือสังคมให้ดูแลใส่ใจผู้ด้อยโอกำส และผู้น้อยผู้ด้อยโอกำสให้ดู
แบบอย่ำงผู้ใหญ่) 

ค ำว่ำ ลุ่ม (ต่ ำ ใต้ ข้ำงล่ำง) พบว่ำเป็นค ำศัพท์โบรำณใช้สืบต่อมำจนถึงปัจจุบัน และดูเหมือนว่ำใช้
สื่อสำรกันในวงแคบในภำษำภำคกลำง ในเอกสำรสมัยสุโขทัยพบว่ำใช้ในควำมหมำยข้ำงใต้ 
ข้ำงล่ำง ดังตัวอย่ำง 
- แผ่นดินในอุตรกุรุทวีปนั้นรำบคำบเสมอกันงำมหนักหนำ บ่มิได้เป็นขุมเป็นภูบ่มิได้ลุ่มบ่มิได้

เทง (ไตรภูมิพระร่วง หน้า 78) 
- งูเงี้ยวพิษท้ังหลำยลุ่มฟ้ำ (โองการแช่งน ้า หน้า 65) 
ค ำว่ำ ลุ่ม (ต่ ำ ใต้ ข้ำงล่ำง) ในภำษำมำตรฐำนปัจจุบันใช้น้อยมำก และจะใช้แสดง 

ควำมหมำยว่ำต่ ำ เช่น ที่ลุ่ม นำลุ่ม ที่รำบลุ่ม ที่ลุ่มแอ่งกระทะ ที่ลุ่มที่ดอน และบำงแห่งควำมหมำยคลี่คลำยไป
บ้ำง เช่น ลุ่มๆ ดอนๆ ลุ่มหลง เป็นต้น 

2. ความหมายกว้างออก  หมำยถึง  สิ่งที่ค ำนั้นมีควำมหมำยถึงหรืออ้ำงถึง โดยมีจ ำนวน  ประเภท  
หรือปริมำณหรือขอบเขตที่เพ่ิมมำกข้ึนกว่ำเดิม ซึ่งค ำที่มีควำมหมำยกว้ำงออกมีลักษณะต่ำงๆดังนี้ 

2.1 ค ำซึ่งสมัยหนึ่งเคยมีควำมหมำยเฉพำะเจำะจง  ต่อมำเปลี่ยนไปมีควำมหมำยกว้ำง ซึ่งพบ
ค ำในสมัยรัตนโกสินทร์  เช่นสวน เดิมหมำยถึง ที่ซึ่งกั้นเป็นเขตไว้ส ำหรับปลูกต้นไม้   ปัจจุบันใช้  หมำยถึง ที่
ซึ่งก้ันไว้เป็นขอบเขต  เช่น  สวนงู  สวนสัตว์  

2.2 ค ำซึ่งสมัยหนึ่งเคยมีควำมหมำยเดียว  ภำษำไทยปัจจุบันมีหลำยควำมหมำย  เช่น 

ค ำว่ำ  “มัก”  เดิมหมำยถึง  ชอบ  ปัจจุบันใช้หลำยควำมหมำยคือ  ชอบ  พอใจ  
โดยมำก  คอ่นข้ำง  เนือง ๆ เช่น เขำเป็นคนมักมำก 

3. ความหมายย้ายที่  หมำยถึง ค ำหนึ่งซึ่งเดิมมีควำมหมำยอย่ำงหนึ่ง แต่ต่อมำมีควำมหมำยอีกอย่ำง
หนึ่ง  เช่น 

เพื่อ แปลว่ำ เพรำะว่ำ ด้วยเหตุว่ำ (ปัจจุบัน แปลว่ำ ส ำหรับ เกี่ยวเนื่องด้วย) ค ำว่ำ เพื่อ 

เป็นค ำศัพท์โบรำณที่ใช้สืบต่อมำจนปัจจุบัน และไม่นิยมใช้ในภำษำไทยถิ่นอ่ืนๆ พบใช้ในเอกสำรสมัยสุโขทัย            
มีควำมหมำยว่ำ เพรำะว่ำ ด้วยเหตุว่ำ ดังตัวอย่ำง 

- เมื่อก่อนลำยสือไทยนี้บ่มี 1205 ศกปีมะแม พ่อขุนรำมค ำแหงหำใคร่ใจในใจแลใส่ลำยสือไทย
นี้ ลำยสือไทยนี้จึงมีเพื่อขุนผู้นั้นใส่ไว้ (ศิลาจารึกหลักที่ 1) 

แพ้ แปลว่ำ ชนะ มีชัย (ปัจจุบันแปลว่ำ พ่ำย ปรำชัย) ค ำว่ำ แพ้ เป็นค ำมรดกใช้อยู่ในภำษำถิ่นไทยใน
ประเทศและนอกประเทศ มีควำมหมำยว่ำ ชนะ มีชัย เหมือนกับสุโขทัย ตัวอย่ำงกำรใช้ค ำว่ำ แพ้ ในสมัย
สุโขทัย 
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- ตนกูพุ่งช้ำงขุนสำมชนตัวชื่อมำสเมืองแพ้ ขุนสำมชนพ่ำยหนี (ศิลาจารึกหลักที่ 1) 
ค ำว่ำ แพ้ ในสมัยสุโขทัย มีควำมหมำยว่ำ ชนะ มีชัย โดยเฉพำะในตัวอย่ำงจำกศิลำ 

จำรึกหลักที่ 1 มีทั้ง แพ้ และ พ่ำยหนี แสดงควำมหมำยตรงกันข้ำม คือ แพ้ (มีชัย) และ พ่ำย (ปรำชัย) 
ภำยหลังต่อมำ (ก ำหนดยุคสมัยไม่ได้) เรำนิยมใช้เป็นค ำซ้อนกันว่ำ พ่ำยแพ้ หรือ แพ้พ่ำย เป็นกำรเน้น
ควำมหมำยของค ำให้เด่นชัดขึ้น และมีค ำว่ำ ชนะ มำแทนที่ค ำว่ำ แพ้ เป็นผลให้คนยุคหลังต่อมำเข้ำใจว่ำแพ้
และพ่ำยมีควำมหมำยเดียวกัน 

ค ำว่ำ แพ้ (ชนะ มีชัย) ในภำษำไทยถิ่นเหนือ อีสำนและลำวยังใช้ในควำมหมำยว่ำชนะ  
มีชัย ในปัจจุบัน ภำคอีสำนออกเสียงว่ำ แพ้ เช่น บำปบ่แพ้บุญ (บำปไม่ชนะบุญ) ภำคเหนือไทยลื้อ ไทยเขิน 
ออกเสียงว่ำ “แป้” หรือ “แป๊” เช่น 

 

สรุป  
กำรเปลี่ยนแปลงภำษำด้ำนควำมหมำย เป็นกำรเปลี่ยนแปลงที่พิจำรณำจำกควำมหมำยของค ำ                

ที่ มี ก ำรใช้ แตกต่ ำงกัน ในแต่ ละสมั ย โดยที่ รูปค ำศัพท์ นั้ น ไม่ มี ก ำรเปลี่ ยนแปลง  ปั จจั ยที่ ภ ำษ ำ                           
เกิดกำรเปลี่ยนแปลงทำงควำมหมำยนั้น ได้แก่ ควำมเจริญก้ำวหน้ำทำงวิทยำกำร ควำมเปรียบ 

 ลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงทำงควำมหมำยแบ่งเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่ ควำมหมำยแคบเข้ำ              
ควำมหมำยกว้ำงออก  และควำมหมำยย้ำยที่ 
 

แบบฝึกหัด 

1. กำรเปลี่ยนแปลงภำษำด้ำนควำมหมำย หมำยถึงอะไร 

2. ปัจจัยใดบ้ำงที่ท ำให้ค ำเกิดกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนควำมหมำย 

3. กำรเปลี่ยนแปลงควำมหมำยของค ำในลักษณะควำมหมำยแคบเข้ำ มีกี่ประเภท อะไรบ้ำง                            
อธิบำยและยกตัวอย่ำง 

4. ห ำก ค วำม ห ม ำยข อ งค ำ เป ลี่ ย น แป ล งไป ใน ลั ก ษ ณ ะที่ มี ค ว ำม ห ม ำย เพ่ิ ม ขึ้ น จ ำก เดิ ม                                 
เรียกกำรเปลี่ยนแปลงควำมหมำยนี้ว่ำอะไร  อธิบำย 

5. จงวิเครำะห์ค ำที่ขีดเส้นใต้ต่อไปนี้ ว่ำมีกำรเปลี่ยนแปลงทำงควำมหมำยลักษณะใด จงอธิบำย 

5.1 1205  ศกปีมะแม  พ่อขุนรำมค ำแหงหำใคร่ใจในใจแลใส่ลำยสือไทยนี้  ลำยสือไทยนี้จึงมีเพ่ือขุนผู้
นั้นใส่ไว้  (จำรึกหลักที่  1  ด้ำนที่  4  บรรทัดที่ 9-10) 

5.2 เมื่อชั่วพ่อกูกูบ ำเรอแก่พ่อกูบ ำเรอแก่แม่กูกูได้ตัวเนื้อตัวปลำกูเอำมำแก่พ่อกู...(จำรึกหลักที่  1  
ด้ำนที่  1  บรรทัดที่  11-12) 

5.3 พ่อกูตำยยังพ่ีกู  กูพร่ ำบ ำเรอแก่พ่ีกูดั่งบ ำเรอแก่พ่อกู พี่กูตำยจึงได้เมืองแก่กูทังกลม(จำรึกหลักที่  
1  ด้ำนที่  1  บรรทัดที่ 16-17) 
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5.4 มีบ้ำนใหญ่บ้ำนเล็กมีป่ำม่วงป่ำขำม ดูงำมดังแกล้งแต่ง (จำรึกหลักที่ 1 ด้ำนที่ 2 บรรทัดที่              
35-36) 

5.5 ตนกูพุ่งช้ำงขุนสำมชนตัวชื่อมำสเมืองแพ้ ขุนสำมชนพ่ำยหนีพ่อกูจึ่งขึ้นชื่อกูชื่อพระรำมค ำแหง
(จำรึกหลักที่  1  ด้ำนที่  1  บรรทัดที่  8-10) 

6. แต่งหญิง  ผู้  เผือก  มโน นก จำกค ำศัพท์สแลงของกำรใช้ภำษำวัยรุ่นในปัจจุบัน (พ.ศ. 2560) นี้            
มีลักษณะกำรเปลี่ยนแปลงภำษำทำงควำมหมำยหรือไม่อย่ำงไร จงอธิบำย 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 5 

เรื่อง ค ายืมและการเปลี่ยนแปลงด้านไวยากรณ์ 
 

หัวข้อเนื้อหา 
1. ค ำยืมภำษำบำลีและสันสกฤต 

2. กำรสร้ำงค ำแบบไวยำกรณ์ภำษำบำลีและสันสกฤต 

3. กำรยืมค ำภำษำเขมร 

4. กำรสร้ำงค ำแบบไวยำกรณ์ภำษำเขมร 

5. สรุป 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 เมื่อเรียนบทเรียนนี้แล้วนักศึกษำสำมำรถแสดงพฤติกรรมต่อไปนี้ 

1. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับค ำยืมภำษำบำลี สันสกฤต  และเขมรได้ 
2. วิเครำะห์ค ำยืมจำกวรรณคดีสมัยต่ำง ๆ ได้ 
3. มีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับไวยำกรณ์ค ำยืม 

4. สำมำรถวิเครำะห์กำรสร้ำงค ำแบบไวยำกรณ์ค ำยืมได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 
1. บรรยำยเนื้อหำจำกเอกสำร  และ power  pointเรื่อง ค ำยืมและกำรเปลี่ยนแปลงด้ำน

ไวยำกรณ์ 
2. นักศึกษำสรุปเนื้อหำ  อภิปรำยแสดงควำมคิดเห็นร่วมกัน 

3. นักศึกษำตอบค ำถำมท้ำยบท 

4. นักศึกษำวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงภำษำด้ำนค ำยืมและไวยำกรณ์ค ำยืมจำกวรรณคดี
สมัยต่ำง  ๆ ที่ก ำหนดให้ได้  พร้อมน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์หน้ำชั้นเรียนในคำบถัดไป 

 

สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสำรประกอบกำรสอนวิชำ วิวัฒนำกำรภำษำไทยบทที่ 5 

2. เครื่องฉำยแผ่นทึบ 

3. คอมพิวเตอร์ , power point เรื่อง ค ำยืมและกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนไวยำกรณ์ 
4. แบบฝึกหัด 
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การวัดและการประเมินผล 
1. สังเกตพฤติกรรม 

2. กำรมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

3. ตรวจแบบฝึกหัดท้ำยบท 

4. กำรน ำเสนอผลกำรวิเครำะห์หน้ำชั้นเรียน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

บทท่ี  5 

ค ายืมและการเปลี่ยนแปลงด้านไวยากรณ์ 
 

 กำรยืมค ำเป็นกำรพัฒนำทำงด้ำนค ำไทยอย่ำงหนึ่ง  เพรำะเมื่อสังคมไทยเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดย
สร้ำงค ำไทยมำใช้เพ่ิมเติม  และเมื่อมีกำรติดต่อสัมพันธ์กับชำวต่ำงประเทศ โดยเฉพำะชำติ                     
ที่มีควำมเจริญ ทำงวัฒนธรรม เรำมักจะรับวัฒนธรรมของชำตินั้นมำ  และขณะเดียวกันย่อมรับเอำค ำ
ของชำตินั้นมำใช้พูดจำกันด้วย 

 กำรที่ค ำยืมภำษำต่ำงประเทศเข้ำมำปะปนกับภำษำไทยเป็นจ ำนวนมำก  ไวยำกรณ์ของภำษำ
นั้นย่อมติดมำกับภำษำนั้น ๆ ด้วย เช่น ค ำสมำส  กำรสนธิ (ภำษำบำลีและสันสกฤต) ค ำแผลง                  
(ภำษำเขมร)  

 ในบทนี้จะกล่ำวถึงค ำยืมภำษำบำลีและสันสกฤต  ภำษำเขมร (ส่วนค ำยืมภำษำอ่ืนมีอิทธิพล                        
ต่อโครงสร้ำงไวยำกรณ์ภำษำไทยไม่มำกจึงไม่กล่ำวถึง)  (ธวัช  ปุณโณทก, 2553: 145) 

 วิไลวรรณ  ขนิษฐำนันท์ (2526 : 128-129)  กล่ำวถึงกำรยืมภำษำ อันเป็นลักษณะของ                           
กำรเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมำจำกอิทธิพลภำยนอก  จ ำแนกได้  3  ประเภท  ได้แก่ กำรยืมอัน
เนื่องมำจำกวัฒนธรรม  กำรยืมอันเนื่องมำจำกควำมใกล้ชิด  และกำรยืมจำกภำษำกลุ่ม 

 กำรยืมอันเนื่องมำจำกวัฒนธรรม หมำยถึง  เมื่อชน  2 กลุ่มซึ่งต่ำงภำษำต่ำงวัฒนธรรมกัน                 
มีโอกำสติดต่อสื่อสำรกัน กลุ่มที่มีวัฒนธรรมหรือควำมอยู่ที่เจริญน้อยกว่ำมักจะรับเอำลักษณะควำม
เป็นอยู่ หรือวัฒนธรรมบำงอย่ำงจำกกลุ่มท่ีเจริญมำกกว่ำ 

 กำรยืมอันเนื่องมำจำกควำมใกล้ชิด  หมำยถึง  กำรยืมค ำจำกภำษำอ่ืนเข้ำมำใช้และกำรยืมนี้
เกิดจำกกำรที่คนต่ำงภำษำกันอยู่ร่วมในสังคมเดียวกันมำนำน  มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกันมำกใน
ชีวิตประจ ำวันจึงเกิดกำรหยิบยืมกันขึ้น กำรยืมลักษณะนี้อำจเกิดขึ้นกับทั้งสองภำษำ  กล่ำวคือ               
ต่ำงฝ่ำยต่ำงยืมกันและกันนั่นเอง 
 ส่วนกำรยืมจำกภำษำกลุ่ม  หมำยถึง กำรยืมจำกภำษำของคนต่ำงกลุ่มกัน  ซึ่งอำจเป็นกลุ่ม                   
ทำงภูมิศำสตร์(ภำษำถิ่นอ่ืน)  หรือกลุ่มทำงสังคม (อยู่ถิ่นเดียวกันแต่อำจต่ำงกันเพรำะฐำนะทำง
เศรษฐกิจ  กำรศึกษำ  ฯลฯ) ก็ได้  แต่ยังนับว่ำเป็นภำษำเดียวกันอยู่  มิใช่กำรยืมต่ำงภำษำเหมือนกำร
ยืมข้ำงต้น 

 

ลักษณะของการยืมค า 

 ลักษณะของกำรยืมค ำ แบ่งออกเป็น  3 ลักษณะใหญ่ ๆ (วิไลวรรณ  ขนิษฐำนันท์, 2526 : 
130-134)ดังนี ้

1. ทับศัพท์  หมำยถึง กำรน ำค ำจำกอีกภำษำหนึ่งเข้ำไปใช้ในอีกภำษำหนึ่งโดยตรง  เช่น                     
ไทยยืมภำษำจีนมำใช้ในภำษำไทย  ตัวอย่ำงค ำ  โต๊ะ  เก้ำอ้ี  ซำลำเปำ  เป็นต้น  กำรยืมลักษณะนี้มี
ลักษณะเด่น  คือ  ควำมพยำยำมที่จะรักษำเสียงไว้ให้เหมือนภำษำเดิมที่ยืมมำ  แต่ว่ำกำรรักษำเสียง
เดิมไว้จะมำกน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับควำมคล้ำยคลึงของระบบเสียงของภำษำที่ให้ยืม และภำษำที่
เป็นผู้ยืม 
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2. การแปลศัพท์  หมำยถึง กำรยืมควำมหมำยของอีกภำษำหนึ่งมำใช้ โดยกำรแปลควำมหมำยของศัพท์
ชนิดค ำต่อค ำ  ดังนั้น  เรื่องเสียงจึงไม่เป็นปัญหำเพรำะมิได้ยืมเสียงมำด้วย กำรแปลศัพท์นี้มักเป็นกำรแปลค ำ
ประสมหรือส ำนวนกำรพูดเท่ำนั้นจะไม่เป็นค ำศัพท์โดด ๆ  

กำรยืมชนิดแปลศัพท์นี้ ภำษำไทยมี  2  ลักษณะ คือ  บำงครั้งจะน ำเอำภำษำสันสกฤตมำเป็นค ำแปล  
ถ้ำภำษำที่ให้ยืมไม่ใช่ภำษำสันสกฤตเสียเอง บำงครั้งก็ใช้ค ำไทยล้วน ๆ แปล บำงครั้งก็ใช้ค ำไทยปนกับ
สันสกฤตหรือภำษำอ่ืน   

3. การยืมความหมาย  เป็นกำรยืมควำมหมำยซึ่งเดิมไม่มีใช้อยู่ในภำษำไทยเข้ำมำใช้ และสร้ำงค ำขึ้นมำ
ใหม่เพ่ือใช้กับควำมหมำยที่ยืมมำ  ค ำประเภทนี้มักเป็นศัพท์วิชำกำรต่ำง ๆ ที่เรำพยำยำมบัญญัติศัพท์ไทย
ขึ้นมำใช้แทนที่กำรทับศัพท์  แต่ในกำรบัญญัตินี้บำงครั้งเรำก็หันไปเอำค ำในภำษำสันสกฤตมำใช้ 

 

การยืมค าภาษาบาลีและสันสกฤต 

หลักสังเกตค าภาษาบาลีสันสกฤต 

ค ำภำษำบำลีและสันสกฤต  เรำได้น ำมำใช้ในภำษำไทยเป็นจ ำนวนมำก  เห็นได้จำกวรรณคดีและ
บรรดำค ำใหม่ ๆ ที่เรำบัญญัติขึ้นใช้ในภำษำไทย โดยเฉพำะค ำที่เกี่ยวกับวิทยำกำรต่ำง ๆ บำงค ำเรำน ำมำใช้
เฉพำะสันสกฤตบำงค ำก็น ำมำใช้เฉพำะภำษำบำลี  และบำงค ำเรำก็น ำมำใช้ทั้งภำษำบำลีและภำษำสันสกฤต 

แม้ว่ำค ำภำษำบำลีและสันสกฤตจะเป็นภำษำที่จัดอยู่ในตระกูลเดียวกัน แต่ลักษณะของค ำและกำรใช้
อักษรยังมีข้อแตกต่ำงกันอยู่  เพรำะฉะนั้นจึงควรรู้ลักษณะที่แตกต่ำงกันไว้บ้ำง เพ่ือเป็นหลักสังเกตในกำร
เทียบเคียงท้ัง  2  ภำษำ  แต่หลักสังเกตที่จะกล่ำวต่อไปนี้เป็นแต่เพียงหลักทั่วๆไปที่ควรรู้ไว้เป็นเบื้องต้นเท่ำนั้น  
เพรำะควำมแตกต่ำงของทั้งสองภำษำนี้มีมำกเกินกว่ำที่ควรจะแสดงไว้โดยละเอียด 

ก ำชัย  ทองหล่อ (2554 : 139 -147)  ได้ให้หลักกำรสังเกตควำมแตกต่ำงระหว่ำงค ำภำษำบำลีและ
สันสกฤตไว้ดังนี้ 

1. สระภำษำบำลีมี  8  ตัว  คือ  อ  อำ  อิ  อี  อุ  อู  เอ  โอ 

สระสันสกฤตมี  14  ตัว   คือ  อ  อำ อิ  อี  อุ  อู  ฤ ฤๅ  ฦ  ฦๅ  เอ  ไอ  โอ  เอำ 

2. พยัญชนะบำลีมี  33  ตัว  คือ  
 

วรรค/แถวที่ 1 2 3 4 5 

วรรค กะ ก ข ค ฆ ง 
วรรค จะ จ ฉ ช ฌ ญ 
วรรค ฏะ ฏ ฐ ฑ ฒ ณ 
วรรค ตะ ต ถ ท ธ น 
วรรค ปะ ป ผ พ ภ ม 
เศษวรรค  ย  ร  ล  ว  ส  ห  ฬ    (อัง) 

 

พยัญชนะสันสกฤตมี 34 ตัว (ไม่นับนิคหิต) คือมีตัว  ศ  ษ  เพ่ิมเข้ำมำอีก  2  ตัว  นอกนั้นเหมือน
ภำษำบำลี 

3. ตัวสะกดในบำลี  จะต้องมีตัวพยัญชนะตำมหลัง  เช่น กังขำ  อิจฉำ  ทุกข์ เป็นต้น แต่ตัวสะกดใน
สันสกฤต ไม่ต้องมีพยัญชนะตำมหลังก็ได้  เช่น  มนัส  วิทยำ  ศัตรู  จักรี  เป็นต้น 
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4. ตัวสะกดในภำษำบำลีแบ่งออกเป็นสองพวก คือ  เป็นพยัญชนะวรรคพวกหนึ่ง เป็นพยัญชนะเศษ
วรรคพวกหนึ่ง มีหลักเกณฑ์  ดังนี้ 

4.1 พยัญชนะวรรค ใช้เป็นตัวสะกดได้เฉพำะพยัญชนะวรรคแถวที่ 1  3  และ  5  ของวรรค
เท่ำนั้น  นอกนั้นเป็นตัวสะกดไม่ได้  แต่พยัญชนะวรรคในสันสกฤต นอกจำกจะใช้เป็นตัวสะกดในหลักเกณฑ์
บำลีแล้ว  ยังมีหลักอ่ืนๆดังนี้ 

- ตั วสะกดตัวตำมไม่ต้องเรียงล ำดับตำมแบบบำลีก็ ได้   พยัญชนะวรรคแถวที่   3                      
เป็นตัวสะกด  พยัญชนะวรรคแถวที่  5  เป็นตัวตำมได้ เช่น  ปรัชญำ  อำชญำ  เป็นต้น 

- ตัวสะกดตัวตำมเป็นพยัญชนะต่ำงวรรคกันก็ได้  เช่น  มุกดำ  อัคนี  ศักดิ เป็นต้น 

4.2  พยัญชนะเศษวรรคในบำลีที่ใช้เป็นตัวสะกดได้มี  5  ตัว คือ  ย  ล  ว  ส ฬ มีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
 - ตัว  ย  จะเป็นตัวสะกดได้เมื่อ  ย  หรือ  ห  ตำมหลัง  เช่น  อัยยิกำ  คุยห ฯลฯ 

 - ตัว  ล  จะเป็นตัวสะกดได้เมื่อ  ล  ย  หรือ ห  ตำมหลัง  เช่น  มัลลิกำ  กัลยำณวุลห ฯลฯ 

 - ตัว  ว  และ  ฬ  จะเป็นตัวสะกดได้ เมื่อมีตัว  ห  ตำมหลัง  เช่น  ชิวหำ  วิรุฬหก              
อำสำฬห ฯลฯ 

 - ตัว  ส  จะเป็นตัวสะกดได้เมื่อ   ต  น  ม  ย  ว   หรือ  ส  ตำมหลัง  เช่น  ภัสตำ                        
มัสสุตัสมำ  ฯลฯ 

 ในภำษำสันสกฤต  มีหลักเกณฑ์คล้ำยกับบำลี แต่มีตัวสะกดเพ่ิมอีกสองตัว  คือ  ศ  ษ  เช่น  
อัศว  พฤศจิกำยน  รำษฎร ฯลฯ 

ส่วนตัว  ร  กับ ห  เป็นตัวสะกดไม่ได้ทั้งในบำลีและสันสกฤต  แต่เมื่อน ำมำใช้ในภำษำไทยเรำให้เป็น
ตัวสะกดด้วย  เช่น  พรหม  พรำหมณ์  จร ศร  อมร  อำหำร  บริวำร  อำกำร วรรค พรรค สรร  มรรค  ฯลฯ 

 กำรยืมค ำภำษำอ่ืนเข้ำมำใช้ในภำษำไทย เป็นกำรพัฒนำทำงด้ำนภำษำรูปแบบหนึ่ง ในภำษำไทย
ปัจจุบันพบว่ำมีค ำยืมภำษำบำลีสันสกฤตอย่ำงกว้ำงขวำง โดยเฉพำะในวงกำรวิชำกำร ค ำยืมเหล่ำนี้บำงค ำใช้
อยู่ในภำษำไทยจนเป็นค ำพ้ืนๆ ใช้เจรจำกันในชีวิตประจ ำวัน เช่น บำท สตำงค์ ศีลธรรม พระ ภำษำ เกียรติ 
บำป บุญ เวร กรรม สัตว์ พืช ทำน สุข ทุกข์ 
 ค ำบำลีสันสกฤตที่น ำเข้ำมำในสมัยสุโขทัยนั้น มักจะเป็นค ำที่ใช้ในกลุ่มผู้รู้ ผู้คงแก่เรียนและพระสงฆ์ 
แต่ชำวบ้ำนทั่วไปยังนิยมใช้ค ำไทยพ้ืนๆ ที่เรียกว่ำ “ค ำมรดก” แม้ว่ำในศิลำจำรึกหลักที่ 1 พ่อขุนรำมค ำแหง
สร้ำงเมื่อ พ.ศ.1835 ต่อมำในรัชสมัยพระมหำธรรมรำชำลิไท มีค ำยืมภำษำบำลีและสันสกฤตมำกขึ้น ดังศิลำ
จำรึกหลักที่ 2 พระมหำสวำมีศรัทธำรำชจุฬำมุนีฯ สร้ำงเมื่อ พ.ศ.1900 ปรำกฏว่ำนิยมค ำยืมภำษำบำลี
สันสกฤตมำกขึ้น โดยเฉพำะเตภูมิกถำหรือไตรภูมิพระร่วง อันเป็นต ำรำวิชำกำรด้ำนพุทธศำสนำ จึงมีค ำยืม
ภำษำบำลีและสันสกฤตเพ่ิมมำกขึ้นเป็นทวีคูณ แสดงว่ำยิ่งสังคมไทยพัฒนำเจริญรุ่งเรืองมำกขึ้น ย่อมมีควำม
จ ำเป็นที่จะต้องใช้ค ำศัพท์เพ่ิมขึ้น โดยเฉพำะค ำศัพท์ที่ใช้ทำงด้ำนวิชำกำรศำสนำและต ำรำอ่ืนๆ  (ธวัช                    
ปุณโณทก, 2553: 146) 
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ตัวอย่างค ายืมภาษาบาลีและสันสกฤตที่ปรากฏในศิลาจารึกหลักที่  1  ของพ่อขุนรามค าแหง 

รำตรี  ธันวำรชร (2542: 34-49) ได้ศึกษำค ำที่มีรำกศัพท์จำกภำษำบำลีและสันสกฤต ดังนี้ 
- เจดี    ปัจจุบันใช้ เจดีย์ 
- ญดด    ปัจจุบันใช้ ญัตติ 

- เถร    ปัจจุบันใช้ เถร 

- นีสไสยมูด   ปัจจุบันใช้ - 

- เพชบูรี    ปัจจุบันใช้ เพชรบุรี 
- สงงฆรำช   ปัจจุบันใช้ สังฆรำช 

- สรธำ    ปัจจุบันใช้ ศรัทธำ 

- สำสน    ปัจจุบันใช้ ศำสนำ 

- สีล    ปัจจุบันใช้ ศีล 

- อจน    ปัจจุบันใช้ - 

- อไรญิก, อไรญิญก, อรญิญก ปัจจุบันใช้ อรัญญิก 

- (เวียง) จัน   ปัจจุบันใช้ เวียงจันทน์ 
- ตรีบูร    ปัจจุบันใช้ - 

- ปีดกไตร    ปัจจุบันใช้ ไตรปิฎก 
- (ถ่ีน)ถ้ำน   ปัจจุบันใช้ ถิ่นฐำน 

- ธรมม    ปัจจุบันใช้ ธรรม 

- บุน    ปัจจุบันใช้ บุญ 

- ปรำชญ    ปัจจุบันใช้ ปรำชญ์ 
- ปรำสำท    ปัจจุบันใช้ ปรำสำท 

- พรนษำ    ปัจจุบันใช้ พรรษำ 

- ศรีธรมมรำช, สรีธรมมรำช ปัจจุบันใช้ ศรีธรรมรำช 

- ศรีรดรธำดุ   ปัจจุบันใช้ - 

- ษรำชชนำไล, ศรีสชชนำไล ปัจจุบันใช้ - 

- ษรีอีนทรำทีตย, สรีอีนทรำทีตย ปัจจุบันใช้ - 

- ษำลำ    ปัจจุบันใช้ ศำลำ 

- สถำบก    ปัจจุบันใช้ - 

- สมุทร    ปัจจุบันใช้ สมุทร 

- สรีดภงส    ปัจจุบันใช้ - 

- สูพรณณภูม   ปัจจุบันใช้ สุวรรณภูมิ 
- อฎฐำรศ    ปัจจุบันใช้ - 

- พระพุทธรูบ   ปัจจุบันใช้ พระพุทธรูป 

- อำจำรย    ปัจจุบันใช้ อำจำรย์ 
- กถิน, กถีน   ปัจจุบันใช้ กฐิน 

- กูดี    ปัจจุบันใช้ กุฏิ 
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- คร ู    ปัจจุบันใช้ คร ู

- ตำน    ปัจจุบันใช้ ตำล 

- ทำน    ปัจจุบันใช้ ทำน 

- เทพดำ    ปัจจุบันใช้ เทวดำ 

- ธำดุ    ปัจจุบันใช้ ธำตุ 
- บรีพำร    ปัจจุบันใช้ บริวำร  หรือ  บริพำร  ก็ว่ำ 

- บูชำ    ปัจจุบันใช้ บูชำ 

- พระ    ปัจจุบันใช้ พระ 

- (เบก)พล    ปัจจุบันใช้ พล 

- พลี    ปัจจุบันใช้ พลี 
- พำด    ปัจจุบันใช้ พำทย์ 
- พีน    ปัจจุบันใช้ พิณ 

- พีหำร    ปัจจุบันใช้ พิหำร หรือ  วิหำร 

- มนงงษีลำบำตร   ปัจจุบันใช้ - 

- รำชบูรี    ปัจจุบันใช้ รำชบุรี 
- รูจำครี, รูจำศรี   ปัจจุบันใช้ - 

- ษุกโขไท, สุกโขไท, สุโขไท  ปัจจุบันใช้ สุโขทัย 

- อูบำสก    ปัจจุบันใช้ อุบำสก 

 

การสร้างค าตามแบบไวยากรณ์ภาษาบาลีและสันสกฤต 

กำรสร้ำงค ำในภำษำบำลีและสันสกฤตมีหลำยวิธี (ก ำชัย  ทองหล่อ,2554 : 306-307) เช่น                    
สนธิ  สมำส  ตัทธิต  อำขยำต  กฤต  เป็นต้นในที่นี้จะอธิบำยวิธีกำรสร้ำงค ำแบบบำลีและสันสกฤตอันเป็นที่
นิยมในภำษำไทยคือกำรสร้ำงค ำด้วยวิธีกำรสมำสและสนธิ 

สมำส  ในภำษำบำลีและภำษำสันสกฤต  หมำยถึง  วิธีย่อบทต่ำง ๆ ตั้งแต่  2 บทข้ึนไปให้รวมเป็นบท
เดียวกัน  โดยลบวิภัตติของศัพท์หน้ำหรือไม่ลบวิภัตติแต่น ำมำเขียนติดกัน  เพ่ือให้รู้ว่ำเป็นบทเดียวกัน  บทต่ำง 
ๆ ที่รวมเข้ำด้วยกันโดยวิธีนี้  เรียกว่ำบทสมำสหรือ  ค ำสมำส 

สมำสไทย  ตำมวิธีของไทย  ได้แก่กำรประสมค ำตั้งแต่สองค ำขึ้นไปให้เป็นค ำเดียวเมื่อประสมกันแล้ว
ควำมหมำยคงเดิมก็มี  ควำมหมำยเปลี่ยนไปก็มี ควำมหมำยอยู่ที่ค ำหน้ำค ำเดียวก็มี  เช่น 

1. ความหมายคงเดิม เช่น 

สุนทร + พจน์ =  สุนทรพจน์ 
มหำ + รำชำ  =  มหำรำชำ 

2.  ความหมายเปลี่ยนไป  เช่น 

      รำช + โอรส  =  รำชโอรส (เมื่อยังไม่รวมกันเป็นค ำสมำส  มีควำมหมำยว่ำ พระรำชำและ
พระโอรส  แต่เมื่อรวมกันเป็นค ำสมำสแล้ว  มีควำมหมำยถึงพระโอรสพระองค์เดียว) 
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3. ความหมายผิดไป  เช่น 

สุธำ  +  รส    =  น้ ำชำ (รำชำ.)   สุธำ  แปลว่ำอำหำรทิพย์  รส  แปลว่ำ  น้ ำ  
แต่เมื่อรวมกันเข้ำ  แปลว่ำ  น้ ำชำ 

สุพรรณ + รำช  =  กระโถน (รำชำ.)   สุพรรณ  แปลว่ำ  ทอง    รำช แปลว่ำ  
พระรำชำ/พระมหำกษัตริย์  แต่เมื่อรวมกันเข้ำแปลว่ำกระโถนใหญ่ 

 4. ความหมายอยู่ท่ีค าหน้าค าเดียว  เช่น 

  กำย +  ประเทศ  =  กำยประเทศ  หมำยถึง   กำย 

  บุปผ + ชำติ   =  บุปผชำติ     หมำยถึง  ดอกไม้ 
  ประชำ + ชำติ   =  ประชำชำติ  หมำยถึง  หมู่คน 

 ค ำหลังของกำรสมำสชนิดนี้ไม่ต้องแปลและมีชื่อพิเศษเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ “ค ำสกรรถ”  คือค ำที่เติม
ลงข้ำงหลังค ำศัพท์อ่ืน  แต่ไม่ต้องกำรควำมหมำยหรือค ำแปล  เพรำะฉะนั้นควำมหมำยจึงอยู่ที่ค ำหน้ำ 

 

การเรียงค าประสมกันเป็นค าสมาส 

 ก ำชัย  ทองหล่อ (2554 : 308) กล่ำวถึงกำรเรียงค ำประสมกันเป็นค ำสมำสไว้ดังนี้ 
1. ถ้ำเป็นค ำที่มำจำกภำษำบำลีและสันสกฤต โดยมำกเรำเรียงตำมระเบียบภำษำเดิม  คือเรียงบท

ขยำยไว้ข้ำงหน้ำ  เช่น  โจรภัย – ภัยจำกโจร อำยุขัย – หมดอำยุ/สิ้นอำยุ 
2. ถ้ำบทขยำยเป็นค ำวิเศษณ์ จะเรียงบทขยำยไว้ข้ำงหน้ำหรือข้ำงหลังก็ได้  เช่น                                

สุนทรพจน์/พจนสุนทร   หมำยถึง   ค ำพูดที่ไพเรำะ 

เศวตคช/คชเศวต     หมำยถึง   ช้ำงเผือก 

3. ถ้ำบทหน้ำประวิสรรชนีย์ที่พยำงค์หลัง  ให้ตัดวิสรรชนีย์ออก ทั้งนี้หมำยถึงค ำที่มำจำกภำษำบำลี
และสันสกฤตเท่ำนั้น เช่น 

สมณะ + เพศ =   สมณเพศ   
กำญจนะ + บุรี = กำญจนบุรี 
ธุระ + กำร  =   ธุรกำร 

คณะ + บดี  =   คณบดี 
4. ถ้ำเป็นค ำไทยให้เรียงตำมระเบียบภำษำไทย  เช่น 

ชวน + หัว  =   ชวนหัว (กำรแสดงที่ท ำให้ขัน) 
แว่น + ตำ  =   แว่นตำ (เครื่องส่องเพ่ือช่วยนัยน์ตำให้เห็นชัดขึ้น) 

5. ถ้ำเป็นค ำซ้ ำควำม  คือค ำทั้ง  2  มีควำมหมำยเหมือนกัน  แต่ประสมกันเข้ำไปเพ่ือให้อีกค ำหนึ่งไข
ควำมอีกค ำหนึ่ง  ในกรณีเช่นนี้ให้เรียงตำมควำมนิยมของไทย ไม่ว่ำค ำนั้นจะมำจำกภำษำอะไร กำรเรียงจะไม่
ค่อยแน่นอนนัก บำงทีก็เรียงค ำไขควำมไว้ข้ำงหน้ำ  บำงทีก็เรียงไว้ข้ำงหลัง  เช่น 

คช + สำร  =  คชสำร (ช้ำง) 
เหตุ + กำรณ์  =  เหตุกำรณ์ (เหตุ) 
นร + ชน  =  นรชน (คน) 
วิถี + ทำง  = วิถีทำง (ทำง) 
ลู่ + ทำง  =  ลู่ทำง  (ทำง) 
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การสนธิ  
การสนธิ คือกำรต่อค ำตั้งแต่สองค ำขึ้นไปให้ติดเนื่องเป็นค ำเดียวกัน  โดยมีกำรเปลี่ยนแปลงรูปสระใน

ระหว่ำงค ำ  หรือเพ่ิมพยัญชนะแทรกลงในระหว่ำงค ำ  เพ่ือจะให้ค ำที่มำต่ อกันนั้นเชื่อมกันได้สนิทกำร
เปลี่ยนแปลงรูปสระนั้นอำจจะท ำโดยวิธีลบหรือโดยกำรแปลงรูปให้ผิดไปจำกรูปเดิมก็ได้  เช่น 

มหำ + โอฬำร เป็น มโหฬำร 

สุข + อุทัย  เป็น สุโขทัย 

อน + เอก  เป็น อเนก 

สนธิที่ใช้ในภาษาไทยมีลักษณะดังนี้ 
1. ค ำท่ีจะน ำมำสนธิกันอย่ำงน้อยจะต้องมี  2  ค ำอย่ำงมำกไม่จ ำกัด 

2. เมื่อสนธิกันแล้ว  จะต้องเป็นค ำเดียวกันเช่นเดียวกับค ำสมำส และโดยปกติจะต้องแปลจำก
ค ำหลังย้อนไปหำค ำหน้ำเสมอ  เพรำะต้องเรียงล ำดับตำมค ำไวยำกรณ์บำลีและสันสกฤต คือเรียงค ำขยำยไว้
ข้ำงหน้ำ  เช่น   นร (คน) + อภิบำล  (ปกครอง)     เป็น   นรำภิบำล = ผู้ปกครองคน 

3. ค ำที่จะน ำมำสนธิกัน ตำมปกติจะต้องเป็นค ำบำลีหรือสันสกฤต  อำจจะเป็นสนธิบำลีกับบำลี  
สันสกฤตกับสันสกฤต  หรือ  บำลีกับสันสกฤตก็ได้  เช่น 

สุข + อภิบำล  เป็น สุขำภิบำล (บำลี+บำลี) 
มูรธ + อภิเษก  เป็น มูรธำภิเษก (สันสกฤต+สันสกฤต) 
มุทธ + อภิษิต  เป็น มุทธำภิษิต (บำลี+สันสกฤต) 

4. ค ำท่ีจะมำสนธิกัน  ตำมปกติจะต้องมีท้ังสระหน้ำและสระหลัง   
สระหน้ำ  คือ  สระท่ีเป็นพยำงค์สุดท้ำยของค ำหน้ำ 

สระหลัง  คือ  สระที่เป็นพยำงค์หน้ำของค ำหลัง  สระหลังนี้จะต้องเป็นสระล้วนๆที่ไม่มี
พยัญชนะประสมอยู่ด้วย  เช่น 

สระหน้ามี  6 นร   (สระ อะ  ที่ตัว   ร) 
  มหำ (สระ  อำ  ที่ตัว  ห) 
  มต ิ (สระ  อิ   ที่ตัว  ต)  

  นำรี (สระ  อี   ที่ตัว  ร) 
  จตุ (สระ  อุ  ที่ตัว  ต) 
  ธนู (สระ  อู  ที่ตัว  น) 
 

สระหลังมี  11 อภิบำล  (สระ  อ) 
  อำภรณ์  (สระ อำ) 
  อิทธิ  (สระ อิ) 
  อีติ  (สระ อี) 
  อุบำย  (สระ อุ)  
  อูน  (สระ  อู) 
  เอก  (สระ  เอ) 

องค ์  (สระ  โอะ) 
  โอวำท  (สระ  โอ) 
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  ไอศวรรย์ (สระ  ไอ) 
  เอำรส  (สระ  เอำ) 

สระหลังนี้ถ้ำมีพยัญชนะประสมอยู่ด้วย (อ ไม่นับ) จะสนธิกันไม่ได้ เว้นแต่จะประสมกันไปตำมวิธีของ
สมำส  และค ำท่ีประสมกันตำมแบบนี้ และสระ อะ ในภำษำบำลีและสันสกฤตต้องเขียนแบบลดรูป 

วิธีสนธิ 
วิธีสนธิค ำเข้ำด้วยกัน มี  5  วิธี  ดังนี้ 

1. ลบสระหน้ำ  คงสระหลังไว้ตำมรูปเดิม แล้วน ำสระหลังไปประสมกับพยัญชนะตัวสุดท้ำย
ของค ำหน้ำ เช่น 

มุนี + อินทร์  = มุนินทร์ 
หัตถ + อำภรณ์ = หัตถำภรณ์ 

2. ลบสระหน้ำ  แล้วแปลงสระหลังที่คงไว้  เช่น 

นร + อิศวร  = นเรศวร 

มหำ + อิสี  = มเหสี 
3. ลบสระหลัง  คงสระหน้ำไว้  แล้วน ำค ำเข้ำไปต่อกัน  เช่น 

พรำหมณ + อธิบำย = พรำหมณธิบำย 

4. แปลงสระหน้ำเป็นพยัญชนะ  แล้วจึงสนธิกับสระหลัง  เช่น 

มติ + อธิบำย = มัตยำธิบำย 

ธนู + อำคม  = ธันวำคม 

5. เติมพยัญชนะในระหว่ำงค ำแล้วสนธิกัน  สระหลังจะคงไว้ตำมเดิมหรือแปลงก็ได้  เช่น 

รังสิ + โอภำส = รังสิโยภำส (เติม  ย  และคงสระหลัง) 
ปิตุ + อิศ  = ปิตุเรศ  (เติม  ร  และคงสระหลัง) 
ยุพ + อิศ  = ยุพเรศ  (เติม  ร  และคงสระหลัง) 

ในภำษำไทยนิยมใช้วิธีที่ 1 และ  2  พยัญชนะที่เติมลงไปในระหว่ำงค ำในข้อ  5 นั้น เรียกว่ำ  
“พยัญชนะอำคม”  ในบำลีและสันสกฤตลงได้ถึง  10  ตัว  แต่ในภำษำไทยนิยมใช้อยู่  2  ตัว  คือ             ย   
และ  ร  เรียกว่ำ  ย-อำคม  ร-อำคม 
 

ตัวอย่างการสร้างค าตามแบบไวยากรณ์ภาษาบาลีและสันสกฤตในศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุน
รามค าแหง   

1.ตัวอย่างการสร้างค าด้วยวิธีการสมาสเช่น 

  - นีสไสยมูด ประกอบขึ้นจำก   นิสฺสยฺ + มุตฺต 

-  เพชบูรี ประกอบขึ้นจำก  เพช (วชิร)  +  บูรี (ปุร) 
- สงงฆรำช ประกอบขึ้นจำก  สังฆ  +  รำช 

-  ตรีบูร  ประกอบขึ้นจำก  ตฺริ  +  บูร (ปุร) 
-  ศรีรดนธำดุ ประกอบขึ้นจำก  ศรี  +  รตน  +  ธำต ุ

-  สรีดภงส ประกอบขึ้นจำก  สริตฺ  +  ภงฺค 

-  สูพรณณภูม ประกอบขึ้นจำก  สุวรฺณ  +  ภูมิ 
-  รำชบูร ี ประกอบขึ้นจำก  รำช  + บูรี (บุรี) 
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-  พระพุทธรูป ประกอบขึ้นจำก  พระ (วร) + พุทธ + รูป  

2.  ตัวอย่างการสร้างค าด้วยวิธีการสนธิ  เช่น 

  -  อไรญิก, อไรญิญก, อรญิญก ประกอบขึ้นจำก  อรญฺญ  +  อิก 

-  ษุกโขไท, สุกโขไท, สุโขไท  ประกอบขึ้นจำก  สุข + อุทย  

  3.  ตัวอย่างการสร้างค าที่มีทั้งการสมาสและการสนธิ  เช่น 

  -  ษรีสชชนำไล, ศรีสชชนนำไล  ประกอบขึ้นจำก  ศรี  +  สชฺชน  +  อำลย 

  -  ษรีอีนทรำทีตย, สรีอีนทรำทีตย  ประกอบขึ้นจำก  ศรี + อินทรำ +  อำทิตย 

  -  มนงงษีลำบำตร  ประกอบขึ้นจำก  มน + องฺค  +  ษีลำ  +  ปำตร 

 จำกกำรศึกษำค ำยืมภำษำบำลีและสันสกฤตในจำรึกหลักที่  1  พบว่ำค ำศัพท์ส่วนใหญ่จะพยำยำม
เขียนค ำโดยรักษำรำกศัพท์เดิมไว้  ซึ่งแตกต่ำงจำกรูปค ำยืมปัจจุบันที่ค ำส่วนใหญ่จะมีกำรปรับเปลี่ยนวิธีกำร
รับมำใช้ให้เข้ำกับกำรออกเสียงของคนไทย 

 

การยมืค าภาษาเขมร 

ชำวไทยได้ติดต่อสัมพันธ์กับชำวเขมรสมัยก่อตั้งอำณำจักรสุโขทัย และได้รับเอำอักษรขอม (เรียก
อักษรเขมรว่ำ “อักษรขอม”) มำใช้เขียนพระธรรมคัมภีร์ และภำษำไทยเมื่อครั้งสมัยสุโขทัย ดังศิลำจำรึกวัดป่ำ
มะม่วง สร้ำงเมื่อ พ.ศ.1904ใช้อักษรขอมบันทึกภำษำเขมร และหลังจำกนั้นก็พบว่ำคนไทยใช้อักษรขอมคู่กับ
อักษรไทยมำจนถึงสมัยสมเด็จพระจุลจอมเกล้ำเจ้ำอยู่หัวรัชกำลที่ 5 จึงเลิกใช้อักษรขอม ฉะนั้นภำษำเขมรจึง
เข้ำมำปะปนกับภำษำไทยตั้งแต่สมัยสุโขทัยหรือก่อนนั้น แม้ว่ำในศิลำจำรึกสมัยสุโขทัยจะมีภำษำเขมรปะปน
น้อยกว่ำภำษำบำลีและสันสกฤตก็ตำม แต่น่ำจะเชื่อได้ว่ำภำษำพูดนั้นมีภำษำเขมรเข้ำมำปะปนอยู่จ ำนวนมำก 
และยิ่งมำกเป็นทวีคูณในสมัยกรุงศรีอยุธยำ เนื่องจำกกรุงศรีอยุธยำได้น ำระเบียบวิธีกำรปกครองของขอม
โบรำณมำใช้ ฉะนั้นค ำเขมรส่วนหนึ่งจึงน ำมำใช้เป็น “ค ำรำชำศัพท์”(ธวัช ปุณโณทก, 2553 : 160) 
 1.  ตัวอย่างค ายืมภาษาเขมรในศิลาจารึกหลักที่ 1  ของพ่อขุนรามค าแหง 

 รำตรี  ธันวำรชร (2542: 24-34)  ได้ศึกษำค ำศัพท์จำกจำรึกหลักที่ 1  ของพ่อขุนรำมค ำแหง  พบว่ำ 
มีค ำยืมจำกภำษำเขมรดังนี้ 

- ก่ หมำยถึง  ท ำให้มีขึ้น  เริ่มข้ึน  ปัจจุบันใช้ ก่อ 

- กรพดด  หมำยถึง  สำยรัดกูบ    ปัจจุบันใช้ - 

- กรำน หมำยถึง   ปู  หรือ  ลำด  ปัจจุบันใช้ กรำน เช่น กรำบกรำน 

- กุร หมำยถึง  หมู  ซึ่งเป็นชื่อของปีนักษัตร  ปัจจุบันใช้ กุน 

- เกรง หมำยถึง  กลัว คร้ำม  ปัจจุบันใช้ เกรง 

- ขดำร    หมำยถึง  แผ่นไม้  กระดำน ปัจจุบันใช้ กระดำน 

- ขพุง      หมำยถึง  สันเขำ  เนินเขำ ปัจจุบันใช้ - 

- คนน หมำยถึง  เฝ้ำ   ปัจจุบันใช้ คัล (รำชำ.) 
- ค ำแหง หมำยถึง   กล้ำหำญ   ข่มเหง ตวำด  ปัจจุบันใช้   ก ำแหง 

- จกอบ หมำยถึง  ภำษี  เก็บภำษี  ปัจจุบันใช้  - 

- จำริก หมำยถึง  เขียน  โดยเฉพำะกำรเขียนบนหิน ปัจจุบันใช้  จำรึก 

- ด  หมำยถึง  ตี  ทุบ   ปัจจุบันใช้ - 
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- ตรพงง  หมำยถึง  แอ่ง หนอง  สระ ปัจจุบันใช้ - 

- ทรง หมำยถึง  รูปแบบหรือรูปร่ำง ปัจจุบันใช้ ทรง 

- ทเล หมำยถึง  แม่น้ ำ   ปัจจุบันใช้ ทะเล 

- บงค  หมำยถึง   ประโคม เล่นดนตรีครึ้มดัง  ปัจจุบันใช้ - 

- บ ำเรอ หมำยถึง  ปรนนิบัติ  ดูแล  ปัจจุบันใช้ บ ำเรอ 

- เบก(พล) หมำยถึง  เปิด   ปัจจุบันใช้ เบิก 

- ปรำบ หมำยถึง   ท ำให้รำบ  ท ำให้รำบคำบ  ปัจจุบันใช้   ปรำบ 

- พน  หมำยถึง   ภูเขำ  พุ่ม  ปัจจุบันใช้ พนม 

- มแม หมำยถึง  แพะ  ซึ่งเป็นชื่อหนึ่งในรอบปีนักษัตร  ปัจจุบันใช้  มะแม 

- มโรง หมำยถึง  มังกรหรืองูใหญ ่ซึ่งเป็นชื่อหนึ่งในรอบปีนักษัตร  ปัจจุบันใช้  มะโรง 

- เรียน หมำยถึง  ศึกษำหำควำมรู้  ปัจจุบันใช้ เรียน 

- ลยำง หมำยถึง  ภู่ เครื่องประดับหัวช้ำง ปัจจุบันใช้ - 

- เวน หมำยถึง   มอบ  มอบให้  ปัจจุบันใช้ เวน 

- สวน หมำยถึง  ถำม   ปัจจุบันใช้ สอบสวน 

- สูด หมำยถึง  สวดมนต์   ปัจจุบันใช้ สวด 

- เสมอ หมำยถึง  เท่ำกัน   ปัจจุบันใช้ เสมอ 

- อำจ หมำยถึง  หำญ  กล้ำ  ปัจจุบันใช้ อำจ 

- โอย หมำยถึง  ให้   ปัจจุบันใช้ อวย 

2. การสร้างค าแบบไวยากรณ์ภาษาเขมร 

 ค ำยืมภำษำเขมรเข้ำมำใช้อยู่ในภำษำไทยจ ำนวนมำกดังได้กล่ำวไว้แล้ว ค ำยืมภำษำเขมรเหล่ำนั้นได้
น ำมำใช้เป็นเวลำนำน จนบำงค ำไม่สำมำรถจะแยกได้ว่ำเป็นค ำมรดกภำษำไทยหรือค ำยืมเขมร เช่น รำบ จอง 
จง จ ำ ระวัง ประหยัด สะเดำะ ฯลฯ แต่อย่ำงไรก็ตำมหำกศึกษำกระบวนกำรสร้ำงค ำศัพท์ตำมไวยำกรณ์ภำษำ
เขมรอำจจะท ำให้เข้ำใจได้ว่ำ ค ำข้ำงต้นมีใช้ในภำษำไทยและภำษำเขมร และมีแนวโน้มที่จะเป็นค ำยืมภำษำ
เขมรมำกกว่ำค ำมรดกของไทย 

 กำรที่ภำษำไทยปัจจุบันมีค ำยืมภำษำเขมรจ ำนวนมำกและน ำเข้ำมำใช้เป็นเวลำนำน จึงพบว่ำ
กระบวนกำรสร้ำงค ำแบบภำษำเขมรจึงเข้ำมำเป็นส่วนหนึ่งของไวยำกรณ์ไทยด้วย ทั้งกำรเติมอุปสรรคและกำร
ลงอำคม (ค ำแผลง) หำกเรำพิจำรณำค ำพ้ืนฐำนภำษำเขมรและค ำพ้ืนฐำนภำษำไทย จะพบว่ำทั้งภำษำเขมร
และภำษำไทยมีค ำตรงกันจ ำนวนมำก และค ำเหล่ำนั้นยำกที่จะชี้ชัดว่ำเป็นค ำยืมเขมร หรือค ำยืมไทย (ค ำไทย
ปะปนอยู่ในภำษำเขมร) ซึ่งแสดงว่ำสมัยอดีตชำวไทยและเขมรมีควำมสัมพันธ์กันใกล้ชิดทำงด้ำนวัฒนธรรม 
โดยเฉพำะภำษำพูด 

 กำรสร้ำงค ำของไวยำกรณ์เขมรมี 4 แบบ คือ (1) กำรเติมอุปสรรค (2) กำรลงอำคม (3) กำรอัพภำส
หรือกำรซ้ ำค ำ (4) กำรสร้ำงค ำแบบประสม เช่น ปฺรำก่แข (เงินเดือน) ภฺน เภฺลีง (ภูเขำไฟ) ในที่นี้จะอธิบำย
เฉพำะกระบวนกำรสร้ำงค ำเขมรที่มีอิทธิพลต่อไวยำกรณ์ไทย คือกำรเติม อุปสรรคและกำรลงอำคม ดังนี้               
(ธวัช  ปุณโณทก, 2553 : 170-178) 
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 2.1 กำรเติมอุปสรรค 

 กำรเติมอุปสรรค คือกำรเติมหน้ำค ำ เพ่ือท ำให้ค ำนั้นเปลี่ยนหน้ำที่ คือท ำค ำกริยำให้เป็นค ำนำมหรือ
กริยำกำรีต และมีควำมหมำยใหม่ด้วย เช่น 

  เติมอุปสรรค  ไทยใช้   แปลว่า 

เกิด (=ขึ้น) บงฺเกิด   บังเกิด   ให้ก ำเนิด  เป็นขึ้น 

โฉด (=โง่) บญฺโฉด   บัญโฉด   ท ำให้โง่  หลอก 

เหิร (=เหำะบิน) บงฺเหิร   บังเหิน   ท ำให้บิน 

  2.1.1 กำรเติมอุปสรรค บ   กำรเติม บ  ข้ำงหน้ำค ำเพ่ือท ำค ำกริยำหรือค ำวิเศษณ์ให้เป็นกริยำ
กำรีต(ท ำให้) อุปสรรค บ  เมื่ออยู่หน้ำค ำให้เปลี่ยนนิคหิตเป็น ง ญ ณ น มตัวหนึ่งตัวใดตำมพยัญชนะวรรคที่
เป็นต้นเสียงของค ำนั้นๆ เช่น 

  เติมอุปสรรค  ไทยใช้   แปลว่า 

คำบ่ (=ถูกต้อง) บงฺคำบ่ (บ็องเกือ็บ) บังคับ   ท ำให้ถูกต้อง  ค ำสั่ง 

จง่ (=อยำก) บญฺจง (บ็อนจง)  บรรจง  ประจง  ท ำให้ดี 
บวง (=บูชำ) บ บวง (บ็อมบวง)  บ ำบวง   บูชำ เช่น “ทุกทิศทั่วบ ำบวง  
        สันรวงโอนอำรำธนำแล”  
        (มหำชำติค ำหลวง, มัทรี) 
จุะ (=ใส่) บญฺจุะ (บ็อนโจะ)  บรรจุ  ประจุ  ท ำให้เต็ม 

จบ่ (=รอบ) บญฺจบ่ (บ็อนจ็อบ) บรรจบ   ท ำให้ถึง  ตลอด 

ทุก (=เก็บวำงไว้) บนฺทุก (บ็อนตุก)  บรรทุก  ประทุก  ใส่ให้เต็ม 

บำด่ (=หำย) บ บำด่ (บ็อมบัด)  บ ำบัด   รักษำ ท ำให้หำย 

เพญ (=เต็ม) บ เพญ (บ็อมเป็ญ) บ ำเพ็ญ   ท ำให้เต็ม 

ควร (=ดีเหมำะสม) บงฺควร (บ็องกัว) บังควร   เหมำะอย่ำงยิ่ง 

อำจ (=กล้ำ สำมำรถ) บงฺอำจ (บ็องอำจ) บังอำจ   ทะนง  กล้ำหำญ 

  2.1.2 กำรเติมอุปสรรค ป ผ พ ภ  กำรเติมอุปสรรค ป ผ พ ภ หน้ำค ำเพ่ือท ำค ำกริยำและค ำ
วิเศษณ์ให้เป็นกริยำกำรีต หำกต้องกำรให้เป็นเสียงอโฆษะใช้ ป ผ ถ้ำต้องกำรออกเสียงโฆษะ ใช้ พ ภ เป็น
อุปสรรค ดังนี้ 
  เติมอุปสรรค  ไทยใช้   แปลว่า 

รำย (=กระจำย) ปฺรำย   ปรำย   ท ำให้กระจำย 

รำบ (=เรียบ) ปฺรำบ   ปรำบ   ท ำให้เรียบ  ปรำบปรำม 

ชิด (=ติด) ภฺชิด   ประชิด   ท ำให้ติด  สนิท 

จำญ่ (=แพ้) ผฺจำญ่   ผจญ  ประจัญ  ท ำให้แพ ้

ฎำจ่ (=ขำด) ผฺฎำจ่   เผด็จ   ท ำให้ขำด 

ลำญ (=แตก หัก) ผฺลำญ   ผลำญ   ท ำให้วอดวำย  ท ำลำย 

เฎีม (=ต้น ก่อน) เผฺฎีม   เผดิม  ประเดิม  ครั้งแรก 

ฎีง (=รู้)  เผฺฎียง   เผดียง   ท ำให้รู้  บอกให้ทรำบ เช่น 

        “ฆำตเภรีตีกลองป่ำว 
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        เผดียงข่ำวแก่พลทั่วแล” 

        (มหำชำติค ำหลวง นครกัณฑ์) 
จ ำ (=คอย เฝ้ำ) ภฺจ ำ   ประจ ำ   เฝ้ำคอย  อยู่กับที่  สม่ ำเสมอ 

โลม (=ปลอบ) ปฺรโลม   ประโลม   โอ้โลม  ท ำให้พึงใจ 

สม (=รวม) ผฺสม   ประสม   ปนกัน  รวมกัน 

  2.1.3 กำรเติมอุปสรรค ส   อุปสรรค ส  เติมหน้ำค ำเพ่ือแปลงค ำกริยำให้เป็นกริยำกำรีต หรือ
เป็นค ำนำม มีควำมหมำยเปลี่ยนไปเล็กน้อย ซึ่งมักจะแปลว่ำ “ท ำให้” ส  เมื่ออยู่หน้ำค ำจะเปลี่ยนนิคหิตเป็น
พยัญชนะตัวที่ 5  (ง ญ น ณ ม) ของพยัญชนะตัวหน้ำของค ำนั้นๆ เช่น 

เติมอุปสรรค  ไทยใช้   แปลว่า 

กด่ (=ทับไว้) สงฺกด่ (ส็องก็อด)  สะกด   ท ำให้หยุด 

รวม (=รวบรวม) ส รวม (ส็อมรวม) ส ำรวม    สงบ  ระมัดระวัง  ประสมกัน 

แรก (=หำบ) สงฺแรก (ส็องแรก) สำแหรก   ที่ส ำหรับหำบ “กรรเช้ำแสรก  
        (สำแหรก)คำน ก็พลัดจำก 

        พระอังสำ” 

ณึก (=คิด) ส ณึก (ส็อมนึก)  ส ำนึก   รู้แล้ว  รู้สึก  เข้ำใจ 

ควร (=ดี เหมำะสม) ส ควร (ส็อมกัว) สมควร   ควำมดี  ควำมเหมำะสม 

เริง (=คะนอง สนุก) ส เริง (ส็อมเริง) ส ำเริง    สนุกสนำน 

2.2 กำรลงอำคม หรือกำรเติมเสียงกลำงค ำ 

 กำรลงอำคมในภำษำเขมร ที่ไทยน ำมำใช้ในไวยำกรณ์ไทย เรียกว่ำ “ค ำแผลง” แต่กำรลงอำคมใน
ภำษำเขมรนั้นเป็นกระบวนกำรสร้ำงค ำแบบหนึ่ง เพ่ือสร้ำงค ำเดิมให้มีแง่ควำมหมำยแตกต่ำงไปหรือมี
ควำมหมำยใหม่โดยยังคงเค้ำควำมหมำยของค ำเดิมอยู่ 
  2.2.1 กำรลงอำคม อ า น, อ า ณ  ค ำศัพท์ที่เป็นค ำโดด (พยำงค์เดียว) ในภำษำเขมรมีกำรแทรกเสียง 
อ ำ น ระหว่ำงพยัญชนะต้นกับสระเพ่ือท ำให้เป็นค ำสองพยำงค์ และเกิดควำมหมำยใหม่ อำคม อ ำ น จะใช้กับ
พยัญชนะต้นเป็นเสียงโฆษะ (พยัญชนะตัวที่ 3 , 4, 5 ในพยัญชนะวรรค) ถ้ำพยัญชนะต้นเป็นเสียงอโฆษะ 
(พยัญชนะตัวที่ 1, 2 ในพยัญชนะวรรค) จะแปลงเป็น อ ำ ณ ดังนี้ 
  ลงอาคม  ไทยใช้   แปลว่า 

เกีด (=ขึ้น) ก เณีด (ก็อมเนิด)  ก ำเนิด   กำรเกิด  ที่เกิด 

จง (=ผูก) จ ณง (จ็อมนอง)  จ ำนอง   กำรผูกพัน  ก ำหนด  แต่ง 

        “จึงจ ำนองโคลงอ้ำง  
        ถวำยแด่บพิตรเจ้ำช้ำง” 

        (ลิลิตพระลอ) 
จง่ (=อยำก) จ ณง่ (จ็องน็อง)  จ ำนง   ควำมปรำรถนำ  ตั้งใจ 

ฎำก่ (=ใส่ พัก) ฎ ณำก่ (ด็อมนัก)  ต ำหนัก   ที่พัก  บ้ำนเจ้ำนำย 

ติ (=ติเตียน) ฎ ณิะ (ด็อมเนะส์)  ต ำหนิ   กำรต ำหนิ 
คำบ่ (=ถูกต้อง) ค นำบ่ (กมเนือ็บ)  ค ำนับ   เคำรพ  ท ำให้ถูกต้อง 

คำล่ (=เฝ้ำ) ค ำนำล่ (กมเนือ็ล) ก ำนัล   คนเฝ้ำ  นำงก ำนัล 
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ทบ่ (=กั้น) ท นบ่ (ตมนุบ)  ท ำนบ   เขื่อนกั้นน้ ำ 

ทูล (=บอกกล่ำว) ท นูล (ตมนูล)  ท ำนูล   ค ำเพ็ดทูล 

สวร (=ถำม) ส นวร (ส็อมนัวร์)  ส ำนวน   ค ำฟ้องศำล  ส ำนวนพูด 

ควร (=ดี เหมำะสม) ค นวร (ก็อมนวร) ค ำนวร   เหมำะสม  เช่น 

        “คิดค้ิวค ำนวรนวย 

        คือธนูอันก่งยง” 

        (สมุทรโฆษค ำฉันท์) 
จำบ่ (=จับ ถือ เริ่ม) จ ณำบ่ (จ็อบเนือบ) จ ำหนับ   มำกยิ่ง 

จำย (=จ่ำย ใช้เงิน) จ ณำย (จ็อมนำย) จ ำหน่ำย   แจกจ่ำย  ขำยไป 

แจก (=แบ่งปัน) จ แณก (จ็อมแนก) จ ำแนก   สัดส่วน  แบ่งส่วน 

โจท (=ถำม) จ โณท (จ็อมโนท)  จ ำโนทย์   ปัญหำ  ค ำฟ้อง 

จ ำ (=คอย เฝ้ำ) จ ณ ำ (จ็อมน ำ)  จ ำน ำ   จดจ ำ  หมำยไว้ให้จ ำได้ 
จน (=แพ้ ยำกจน) จ นน (จ็อมนน)  จ ำนน   ยอมแพ้ 

ฉฺงำย (=ไกล) จ งำย (จ็อมงำย)  จ ำงำย   ทำงไกล  ห่ำงจำก เช่น 

        “หำกให้เจ้ำตูฉิบหำย 

        จ ำงำยพรำกพระบุรี” 

        (มหำชำติค ำหลวง, ชูชก) 
ฌื (=เจ็บไข้) ช งื (จ็วมงือ)  ช ำงือ   วิตก  ป่วย  เป็นไข้ เช่น 

        “ตำชุ่มชื่นช ำงือใจ” 

        (มหำชำติค ำหลวง, ฉกษัตริย์) 
 2.2.2  กำรลงอำคม -    (นิคหิต)  กำรลงอำคมนิคหิต เป็นกระบวนกำรสร้ำงค ำเหมือนกับกำรลงอำคม 
อ ำ น ข้ำงต้น ต่ำงกันที่ค ำเดิมนั้นมีพยัญชนะต้นเป็นเสียงควบกล้ ำ จึงลงอำคมนิคหิตกลำงค ำได้ทันที (หำกค ำ
เดิมมีพยัญชนะต้นธนิตกล้ ำให้แปลงเป็นเสียงสิถิล) ตัวอย่ำง 

  ลงอาคม  ไทยใช้   แปลว่า 

ขฺล ำง (=เรี่ยวแรง) ก ล ำง (ก็อมลัง)  ก ำลัง   ก ำลัง  เรี่ยวแรง 

เฉฺลีย (=ตอบ) จ เลีย (จ็อมเลย)  จ ำเลย   ผู้ตอบ  จ ำเลยศำล 

ถฺวำย (=ถวำย) ตงฺวำย (ตองวำย)  ตังวำย   เครื่องถวำย 

ตฺรง่ (=เที่ยงตรง) ฎ รง่ (ด็อมรง)  ด ำรง   ท ำให้ตรง  คงไว้ 
เจฺรียง (=ร้องเพลง) จ เรียง (จ็อมเรียง) จ ำเรียง   เพลง  นักร้อง 

ปฺรำบ (=ท ำให้รำบ) ปํรำบ (บ็อมรำบ) บ ำรำบ   ท ำให้รำบคำบ 

เปฺรี (=รับใช้) บ เรี (บ็อมเรอ)  บ ำเรอ   คนใช้  บริกำร เช่น 

        “อันว่ำกูบ ำเรอ 

        พณหัว ผู้เป็นผัวผ่ำนเผ้ำ” 

        (มหำชำติค ำหลวง, มัทรี) 
ปฺรำส (=ไม่มี) บ รำส (บ็อมระส์)  บ ำรำส   ท ำให้หมดไป  ปรำศจำก 

ธฺลำย (=พัง) ท ลำย (ตมเลียย)  ท ำลำย   ท ำให้เสียหำย 
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รลึก (=นึกถึง) ร ลึก (รมลึก)  ร ำลึก   กำรคิดถึง 

เสฺรจ (=แล้ว) ส เรจ (ส็อมรัจ)  ส ำเร็จ   ท ำให้แล้วเสร็จ 

ปฺรุง (=ตกแต่ง เตรียม) บ รุง (บ็อมรง) บ ำรุง   ท ำให้พร้อม  รักษำ 

เจฺรีน (=มำก) จ เรีน (จ็อมเริน)  จ ำเริญ   มำกขึ้น  เพิ่มเติม 

เฉียง (=เฉ เอียง) จ เหียง (จ็อมเหียง) จ ำเหียง   ครึ่งหนึ่ง  เสี้ยว (พระจันทร์) 
        เช่น “งำเจียงจ ำเหียงแข” 

        (ยวนพ่ำย) 
สฺอำง (=แต่ง) ส อำง (ส็อมอำง)  ส ำอำง   เครื่องตกแต่ง  เครื่องหอม 

สฺอำด (=หมดจด) ส อำด (ส็อมอำด)  ส ำอำด   บริสุทธิ์  ควำมงำม 

คฺรบ่ (=เพ่ิมข้ึน) ค รบ่ (ก็อมโร็บ)  ค ำรบ   ครบถ้วน  ครั้งที่ เช่น 

        ค ำรบสำม 

สฺพำย (=แบก) ส พำย (ส็อมเปียย) ส ำพำย   ถุงย่ำม  กระเป๋ำ  
        (ไทยไม่ค่อยใช้) 
เขฺลำ (=โง่ เขลำ) ก เลำ (ก็อมเกลำ)  ก ำเลำ   ไม่รูเ้ท่ำทัน  ไม่มีไหวพริบ 

        เช่น “ดุจตักแตนเต้นเห็นไฟ 

        บ่มิใผหนีไกลก ำเลำก ำเลำะ 

        หวังเข็ญ” (อนิรุทธค ำฉันท์) 
จฺรำย (=กระจำย) จ รำย (จ็อมรำย)  จ ำรำย   แผ่ไป  กระจำย  

        เช่น “เสด็จจรจ ำรำยศักดิ์ 
        โสภิต” (ทวำทศมำส) 
กฺรู (=วิ่งพร้อมกัน) ก รู (ก็อมรู)  ก ำร ู   ประดังเข้ำมำ เช่น 

        “ก ำรูคลื่นเป็นเปลว” 

        (โองกำรแช่งน้ ำ) 
ขึง (=โกรธ) ก หึง (ก็อมเฮิง็)  ก ำหึง   ควำมโกรธ  ฉุนเฉียว 

แขง (=กล้ำ) ก แหง (ก็อมแฮง)  ก ำแหง   ข่มเหง (ไทยใช้ –เก่งกล้ำ) 
เกฺฎำ (=ร้อน) ก เฎำ (ก็อมเดำ)  ก ำเดำ   ท ำให้ร้อน (เลือดก ำเดำ) 
        เช่น “ทุกขก ำเดำอำดูร 

        บ่จ ำรูญรำชหฤทัย” 

        (มหำชำติค ำหลวง, วนปเวศ) 
ขฺจี (=ดิบ อ่อน) ก จี (ก็อมเจ็ย)  ก ำจ ี   ดิบ  อ่อนมำก 

สฺนง (=ตอบแทน) ส นง (ส็อมนอง)  ส ำนอง   ทดแทน เช่น 

        “แผ่นหล้ำส ำนองไผท 

        หนังเสือไท้ท่ำนทรงธำร” 

        (มหำชำติค ำหลวง, มหำพน) 
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สฺรวง (=เทพ) ส รวง (ส็อมรวง)  สันรวง   เทวดำ เช่น 

        “ทุกทิศทั่วบ ำบวง สันรวง 

        โอนอำรธนำแล” 

        (มหำชำติค ำหลวง, มัทรี) 
กฺลูน (=กรุณำ) ก ลูน (ก็อมลูน)  ก ำลูน   สงสำร เช่น 

        “ครั้นบ่มิเห็นยิ่งระทด 

        ก ำลูนสลดชีวำ” 

        (มหำชำติค ำหลวง, มัทรี) 
  2.2.3  กำรลงอำคม น กลำงค ำ  กำรลงอำคม น กลำงค ำ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นค ำกริยำพยำงค์
เดียวเพ่ือท ำให้ค ำกริยำเป็นค ำนำม มีควำมหมำยใหม่เป็นค ำนำมที่เกี่ยวข้องกับค ำกริยำนั้นๆ กำรลงอำคม น 
นั้นถ้ำพยัญชนะต้นเป็นสิถิลต้องเปลี่ยนเป็นพยัญชนะธนิต (ก-ข ค-ฆ ฯลฯ) เช่น 

   ลงอาคม  ไทยใช้   แปลว่า 

เกีย (=หนนุพำก)  เขฺนีย (เคฺนย)  เขนย   หมอน (รำชำศัพท์) 
เกีด (=เกิด ขึ้น)  เขฺนีด (เคฺนิด)  เขนิด   ข้ำงขึ้น 

สง (=ตอบแทน ใช้หนี้)  สฺนง (สฺนอง)  สนอง   ตอบแทน 

แบก (=แตก)  แผฺนก (แพฺนก)  แผนก   ส่วนต่ำงๆ 

บวส (=บวช)  ผฺนวส (ผฺนัวะส์)  ผนวช   กำรบวช 

รำบ (=รำบ)  รนำบ (โรเนียบ)  ระนำบ   พ้ืนเรียบ   
 

 2.2.4  กำรลงอำคม บ ม กลำงค ำ  ลงอำคม บ กลำงค ำที่มีพยัญชนะต้นเป็นพยัญชนะเศษวรรค ส่วน
อำคม ม จะใส่ค ำที่มีพยัญชนะต้นเป็นเสียงสิถิล กำรลงอำคม บ และ ม นี้ก็เพ่ือท ำให้ค ำกริยำเป็นค ำนำม 
ตัวอย่ำง 

  ลงอาคม   ไทยใช้   แปลว่า 

เรียน (=เรียน) รเบียน (โรเบียน)   ระเบียน   วิชำที่เรียน 

เรียบ (=จัด) รเบียบ (โรเบียบ)   ระเบียบ   จัดแบบแผน 

ร ำ (=ร ำ)  รบ ำ (โรบ ำ)   ระบ ำ   กำรฟ้อนร ำ 

ลำส่ (=ผลิ) ลฺบำส่ (ลฺบะฮ์)   ละบัด   ผลิใบ 

         “ละบัดอันอ่อนเกลี้ยง ฟัดฟุ้น 

         เพียงส ำลีผอง” 

         (มหำชำติค ำหลวง, มหำพน) 
เลง (=เล่น) เลฺบง (ลฺเบง)   เลบง   กำรเล่น เช่น เลบงละคร 

เฎีร (=เดิน) เถฺมีร (ถฺเมอร)   เถมิร   เดินป่ำ  พรำนป่ำ 

เลีส (=เกิน) เลฺมีส (ลฺเมอะส์)   ละเมิด   ล่วงเกิน 
 

สรุป 

 กำรยืมค ำและไวยำกรณ์จำกภำษำอ่ืน เป็นกำรเปลี่ยนแปลงภำษำที่เกิดจำกปัจจัยภำยนอก เช่น  กำร
รับนับถือศำสนำ  กำรรับประเพณีวัฒนธรรม  กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนเทคโนโลยี เป็นต้น กำรยืมค ำนั้นถือเป็น
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กำรพัฒนำด้ำนค ำศัพท์อย่ำงหนึ่ง กล่ำวคือ กำรใช้ภำษำในยุคสมัยหนึ่งย่อมมีกำรสูญหำยของค ำศัพท์เนื่องจำก
ไม่ได้กล่ำวถึงหรือใช้ศัพท์นั้นอีก เมื่อมีกำรลดย่อมมีกำรเพ่ิมด้วยกำรใช้ภำษำอ่ืนเข้ำมำแทนที่แทนควำมหมำย
ของศัพท์ที่ใช้ในช่วงสมัยนั้น ๆ  
 ภำษำไทยมีค ำยืมเข้ำมำตั้งแต่สมัยสุโขทัย ซึ่งค ำยืมที่เข้ำมำมำกที่สุด ได้แก่ ค ำยืมภำษำบำลีสันสกฤต  
ภำษำเขมร ค ำยืมเหล่ำนี้เกิดขึ้นจำกกำรรับประเพณีวัฒนธรรม ศำสนำ และกำรเมืองกำรปกครอง 

 นอกจำกกำรรับค ำยืมมำใช้แล้ว ยังรับไวยำกรณ์ค ำยืมเข้ำมำใช้ด้วย ได้แก่ กำรสร้ำงค ำด้วยวิธี             
กำรสมำส  กำรสนธิ  กำรเติมอุปสรรค และกำรเติมกลำงหรือลงอำคม  

 ปัจจุบันกำรยืมค ำท ำให้ภำษำไทยมีกำรเปลี่ยนแปลงด้ำนภำษำและมีค ำศัพท์ใช้เพิ่มมำกข้ึนอีกด้วย 
 

แบบฝึกหัด 

1. ปัจจัยใดบ้ำงที่ท ำให้เกิดกำรยืมภำษำ 
2. จงวิ เครำะห์ค ำยืมและไวยำกรณ์ ค ำยืมภำษำบำลี และภำษำสันสกฤตจำกจำรึกวัดป่ ำมะม่วง                      

(ภำษำไทย)(ศิลปำกร, 2548: 73) 
ค าจารึก      ค าอ่าน 

1. (เมื) อกอ่นทีหนีเปนรำช…    เมื่อก่อนที่นี่เป็นรำช... 
2. ...พรญำรำมรำชผูเปนปู.    ..พระยำรำมรำชเป็นปู่ (ป-) 
3. (ลู) กไมมวงฝูงนีเปนถ๋องดู...   ลูกไม้ม่วงฝูงนี้เป็นถ่องดู 
4. ...แกก เมือลุนนีพรญำฦๅ (ไทย)   ...แก่กมเมื่อลุนนี้พระยำลือไทย 

5. ...รูพระปิฎกไตรยไดขีน เ(สวย)   ...รู้พระปิฎกไตรได้ข้ึนเสวย 

6. รำชในเมืองศรีสชชนำไลย(สุโข)   รำชย์ในเมืองศรีสัชชนำลัยสุโข- 

7. (ไ)ทยแทนปูแทนพฝูงเป(นทำ)   ทัยแทนปู่แทนพ่อฝูงเป็นท้ำ- 
8. วเปนพรญำเบืองตวนนออ(กตว)   วเป็นพระยำเบื้องตะวันออกตะวั- 
9. นนตกหววนอนตีนนอนตำ(งคน)   นตกหัวนอนตีนนอนต่ำงคน 

10. ตำงมีใจใค่รใจรกกเอำมกุฏ(ขัน   ต่ำงมีใจใคร่ใจรักเอำมกุฏ(ขรรค์ 
11. ชั)ยศรีเสวตรฉตรมำยดดยญ(อภิ)   ชัยศรีเศวตรฉัตรมำยัดยัญอภิ- 
12. เสกใหเปนทำวเปนพรญำทง(ง)   เษกให้เป็นท้ำวเป็นพระยำ ทั้ง 
13. หลำยจิงสนมตขืนชืศรีสูรยพ   หลำยจึงสมมติขึ้นชื่อศรีสุริยพ 

14. งศรำมมหำธรมมรำชำธิรำชเสว(ย)   งศ์รำมมหำธรรมรำชำธิรำชเสวย 

15. รำชชอบดวยทสพิทธรำชธรมม   รำชย์ชอบด้วยทศพิธรำชธรรม 
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3. จงวิ เครำะห์ ค ำยื มและไวยำกรณ์ ค ำยื มภ ำษำเขมรจำกวรรณ คดี เรื่ อ ง  “พ ระนลค ำฉั นท์ ”                            
(กรมหมื่นพิทยำลงกรณ,์2511)   

สรรคท่ี  4 

พุชฌงคปยาตฉันท์ 
๑๒๏ พระลำวณัยะพรรณ ี บุตรีภมีะรำชำ 

สดับวัจน์นิษัธนำ ถหลำกจิตก็อิดใจ 
๏ ไฉนน่ันพระพันตำ สุเรนทรำธิเบนทรไ์กร 
เถลิงอำศน์ถวัลยไ์อ ศวรรย์ในสวรรคเ์วียง 
๏ ประดำนำงสุรำงค์ทรง สเอวองค์สอำงเคียง 
บ ำรุงเธอบ ำเรอเรียง ประไพตำประภำเพรำ 
๏ พระอินทรไ์ซร้จะไร้นำง สุรำงค์แนบเสน่ห์เนำ 
ก็เหลือเช่ือและเหลือเดำ จะเปนได้ไฉนเนอ 
๏ พระกำลกำญจนต์ระกำรเพริศ วิลำสเลิศวไิลยเลอ 
สุรลี้อมบ ำเรอเธอ ประเล้ำโฉมประโลมฉำย 
๏ พระเพลิงเริงเถกิงกำจ วโรภำสสุพรรณ์พรำย 
ประเสริฐศักดิ์ตระหนักหมำย บ่ไร้รำ้งสุรำงคโ์ลบม 
๏ วรุณไซร้วไิลยทรง สอำงองค์ลออโฉม 
ก็ย่อมมีสรุีโลม สุภัทร์แพร้วศุภำดูลย ์
๏ พระอินทร์ยมวรณุเพลิง เถกิงกำญน์วิมำนมรูธ์ 
พิพัฒน์แผ้วพิพิธภูล พิชัยฤทธิ์พิชิตชำญ 
๏ ไฉนจงประสงค์เรำ ฉนี้เล่ำบ่เปนกำร 
ค ำนึงพลำงยุพำพำล ก็ทูลตอบพระนลไป 
๏ พระทรงฤทธิ์อดิศวร ประมวลศรรีะวีไกร 
เถลิงรัฐนิษัธไอ ศวรรย์เอีย่มอลงกรณ ์
๏ สยุมพรพิธีนี้ จะมีเพื่อพระภูธร 
สมำคมสโมสร กษัตริย์สิ้นณะดินแดน 
๏ ประสงค์ตรงพระองค์เธอ พระนลเลอเสมอแมน 
บุรุษอื่นผิหมื่นแสน จะหมำยชมบส่มหมำย 
๏ เพรำะเหตุหงส์พิหงค์ทอง ยุบลถ่องแถลงปรำย 
ประลือโฉมประโลมฉำย พระนลเฉิดประเสริฐทรง 
๏ จ ำเดมิกำละนั้นมำ ก็จึงฃ้ำค ำนึงองค์ 
จ ำนงในหทัยตรง ถวำยแด่พระทรงศร ี
๏ ผิแม้นองค์พระทรงศร มนำทรบ่ห่อนม ี
ก็ตัวฃ้ำจะพำชี วะก้มหน้ำอ ำลำตำย ๚ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทท่ี 6 

เรื่อง อักษรไทยและวิวัฒนาการตัวอักษรไทย 
 
 

หัวข้อเนื้อหา 
1. อักษรไทยก่อนสมัยสุโขทัย 

2. อักษรต้นแบบของลายสือไทย 

3. ลายสือไทยของพ่อขุนรามค าแหง 
4. อักษรสมัยพญาลิไทย 

5. อักษรสมัยกรุงศรีอยุธยา 
6. อักษรสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 
7. อักษรเฉพาะแบบ 

8. สรุป 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 เมื่อเรียนบทเรียนนี้แล้วนักศึกษาสามารถแสดงพฤติกรรมต่อไปนี้ 
1. นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอักษรสมัยสุโขทัย  อยุธยาตอนต้น  อยุธยา

ตอนกลาง  อยุธยาตอนปลาย  และรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

2. อธิบายลักษณะส าคัญของอักษรสมัยสุโขทัย อยุธยาตอนต้น อยุธยาตอนกลาง  อยุธยา
ตอนปลาย  และรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

3. วิเคราะห์ เปรียบเทียบอักษรสมัยสมัยสุ โขทัย อยุธยาตอนต้น อยุธยาตอนกลาง                      
อยุธยาตอนปลาย  และรัตนโกสินทร์ตอนต้นกับอักษรไทยปัจจุบันได้ 
 

วิธีสอนและกิจกรรมการเรียนการสอน 

1. บรรยายเนื้อหาจากเอกสาร  และ power  pointเรื่อง อักษรไทยและวิวัฒนาการ              
ตัวอักษรไทย 

2. นักศึกษาสรุปเนื้อหา  อภิปราย และแสดงความคิดเห็นร่วมกัน 

3. นักศึกษาแบ่งกลุ่มวิเคราะห์อักษรไทยสมัยสุโขทัย  อยุธยาตอนต้น  อยุธยาตอนกลาง      
อยุธยาตอนปลาย  และรัตนโกสินทร์ตอนต้น เปรียบเทียบกับอักษรไทยปัจจุบัน   

4. นักศึกษาท าแบบฝึกหัดท้ายบทที่ 6 

5. นักศึกษาสรุปวิวัฒนาการอักษรไทยสมัยต่าง ๆ เป็น  Mind  mapping 
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สื่อการเรียนการสอน 

1. เอกสารประกอบการสอนวิชา วิวัฒนาการภาษาไทยบทที่ 6 

2. เครื่องฉายแผ่นทึบ 

3. คอมพิวเตอร์ , power point เรื่อง อักษรและวิวัฒนาการตัวอักษรไทย 

4. แบบฝึกหัด 

5. ตัวอย่าง Mind  mapping  เรื่อง  วิวัฒนาการตัวอักษรไทย 

6. บัตรตัวอักษรไทยสมัยต่าง ๆ 

 

การวัดและการประเมินผล 

1. สังเกตพฤติกรรม 

2. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน 

3. ตรวจแบบฝึกหัดท้ายบท 

4. ตรวจ  Mind  mapping  เรื่อง  วิวัฒนาการอักษรไทยสมัยต่าง ๆ 

การน าเสนอผลการวิเคราะห์หน้าชั้นเรียน 
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บทท่ี  6 

อักษรและวิวัฒนาการตัวอักษรไทย 
 

อักษร  หรือภาษาเขียน  คือ ระบบสัญลักษณ์อันเป็นตัวแทนของภาษาพูดที่มนุษย์
พัฒนาขึ้นเพ่ือเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร  เนื่องจากภาษาพูดมีข้อจ ากัดในบางโอกาสและ
บางสถานการณ์  อักษรจึงเป็นอารยธรรมด้านอักขรวิธีที่ส าคัญ  อักษรบางชนิดยังมีความเก่าแก่  
อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการสืบทอดวัฒนธรรม  ตลอดจนความเชื่อต่างๆ เนื่องจากอักษรเป็น
ภาษาเขียนที่ช่วยให้มนุษย์สามารถบันทึกเรื่องราว  ประสบการณ์  ศิลปะวิทยาการของมนุษย์รุ่น
ก่อน ๆ ไว้ได้เป็นอย่างดีท าให้คนรุ่นหลังสามารถเรียนรู้และสืบทอดวิทยาการต่างๆให้พัฒนาการ
ต่อไปได ้
 การก าเนิดอักษรจึงมีลักษณะค่อยเป็นค่อยไป  เพราะแรกเริ่มมนุษย์ไม่ได้คาดการณ์ว่า  
เมื่อมีภาษาพูด  จากนั้นจะต้องมีภาษาเขียน  แต่เนื่องจากสังคมมนุษย์ที่อยู่ในถ้ าหรือมีชีวิตอยู่กับ
ธรรมชาติ  เมื่อพบเห็นหรือสัมผัสกับสิ่งใดในชีวิตประจ าวันเป็นประจ า  มักต้องการบันทึกสิ่งนั้นไว้  
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการประกอบพิธีกรรมหรือเพ่ือติดต่อสื่อสารและอธิบายความหมายบาง
ประการ  อักษรจึงเริ่มพัฒนาขึ้นเป็นรูปร่างตามความสามารถของแต่ละกลุ่มชน 
 ความสามารถในการพัฒนาภาษาพูด  จนกลายมาเป็นอักษรหรือภาษาเขียนนั้นใช้เวลา
ยาวนานและขึ้นอยู่กับพัฒนาการและศักยภาพของแต่ละกลุ่มชนที่สามารถสร้างเครื่องมือเพ่ือเป็น
รหัสแทนภาษาพูดคืออักษรได้หรือไม่  เพราะบางกลุ่มมีเพียงภาษาพูดเท่านั้น (ส านักวัฒนธรรม               
กีฬา และการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร, 2556 : 11) 
 

อักษรก่อนลายสือไทย 

 อารยธรรมอินเดียได้แผ่อิทธิพลมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตั้งแต่สมัยโบราณ ไม่ว่าจะ
เป็นด้านการปกครอง  ความเชื่อ  ประเพณี  หรือวัฒนธรรม  รวมทั้งวรรณกรรม  ภาษา และ
อักษรเป็นต้น 

 ส าหรับด้านอักษรนั้น ปรากฏอักษรพราหมีอยู่ใน  จารึกโวคาญ  ซึ่งเป็นจารึ กของ
อาณาจักรฟูนัน มีอายุประมาณพุทธศตวรรษที่   7 -8  พบที่หมู่บ้านโวคาญ  เมืองญาตรัง  
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในปัจจุบัน  เป็นจารึกโบราณที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้เท่าที่พบในปัจจุบัน  นอกจากนี้ยังพบจารึกอายุใกล้เคียงกัน  คือ  จารึกตราหิน  
หรือจารึกเมืองออกแก้ว  ที่เมืองออกแก้วทางตอนใต้ของราชอาณาจักรกัมพูชาในปัจจุบัน 

 แม้อักษรพราหมีมิได้มีอิทธิพลต่ออักษรของกลุ่มชนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่
อักษรคฤนถ์หรืออักษรปัลลวะซึ่งมีวิวัฒนาการมาจากอักษรพราหมีนั้น  เป็นต้นเค้าอักษรของ
ประเทศต่างๆ  ในภูมิภาคนี้ โดยมีการสันนิษฐานว่า  พ่อค้าหรือนักบวชเป็นกลุ่มคนที่น าอักษรปัล
ลวะมาเผยแพร่  เพ่ือประมาณพุทธศตวรรษที่  9 -11  ซึ่งช่วงเวลาดังกล่าวร่วมสมัยเดียวกับ
อาณาจักรต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในอดีต ได้แก่  อาณาจักรทวารวดี (พุทธ
ศตวรรษที่  12-14)  อาณาจักรขอมสมัยพระนคร (พุทธศตวรรษที่  12-18)  อาณาจักรปยูหรือ
อาณาจักศรีเกษตร (พุทธศตวรรษที่  12-14)  และอาณาจักรศรีวิชัย (พุทธศตวรรษที่12-18) 
 ด้วยเหตุนี้  อาณาจักรต่างๆในสมัยนั้นจึงมีโอกาสได้รับอิทธิพลทางด้านภาษาโดยเฉพาะ
อักษรจากอินเดียฝ่ายใต้  ดังปรากฏอักษรในจารึกหลายหลักที่ค้นพบในภูมิภาคเอเชียตะวันออก
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เฉียงใต้ในปัจจุบัน มีรูปสัณฐานคล้ายคลึงกับอักษรปัลลวะในสมัยพระเจ้าสิงหวรมัน  กษัตริย์
ราชวงศ์ปัลลวะแห่งอินเดียใต้  เช่น จารึกลานทอง  ของอาณาจักปยูในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า  
จารึกมหานาวิกพุทธคุปต์  ในประเทศมาเลเซีย จารึกพระเจ้ามูลวรมัน  สาธารณรัฐอินโดนนีเซีย 
จารึกเขารัง จังหวัดปราจีนบุรี ประเทศไทย เป็นต้น 

 อักษรที่พบในประเทศไทยรุ่นแรกจึงได้ต้นแบบมาจากอักษรปัลลวะ  ซึ่งปัจจุบันมีการ
ค้นพบหลักฐานเป็นศิลาจารึกหลายหลัก  โดยหลักที่มีความเก่าแก่ที่สุดและมีศักราชปรากฏอยู่
อย่างชัดเจน  คือ จารึกเขาน้อย จังหวัดสระแก้ว ระบุปีมหาศักราช ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 1180  และ
จารึกเขารัง ระบุปีมหาศักราชซึ่งตรงกับ พ.ศ. 1182 

 นอกจากนี้  ยังพบจารึกอักษรปัลลวะอีกหลายหลักเกือบทุกภูมิภาคของประเทศไทยที่มี
อายุใกล้เคียงกันคือในราวพุทธศตวรรษที่  12  เช่น  จารึกเมืองศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์ จารึก
เยธมฺมาฯ จังหวัดนครปฐม  จารึกวัดมเหยงค์  จังหวัดนครศรีธรรมราช  จารึกช่องสระแจง  จังหวัด
สระแก้วเป็นต้น 

 รูปสัณฐานของอักษรปัลลวะในศิลาจารึกที่พบในประเทศไทย  ราวพุทธศตวรรษที่  12 นี้                     
มีรูปลักษณะอักษรและอักขรวิธีที่คล้ายคลึงกัน มีความแตกต่างกันแต่ในด้านภาษา  ด้วยบางหลัก
จารึกเป็นภาษาสันสกฤต  เช่น  จารึกวัดมเหยงค์  บางหลักจารึกเป็นภาษาบาลี  เช่น จารึกเยธมฺ
มาฯ  หรือบางหลักจารึกทั้งภาษาเขมรและภาษาสันสกฤต  เช่น  จารึกเขารัง  เป็นต้น 

 ต่อมา  ประมาณพุทธศตวรรษที่  15-16  หลังจากมีการใช้อักษรปัลลวะในดินแดนเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ได้ประมาณ  300-400  ปี  อักษรปัลลวะเริ่มมีวิวัฒนาการจากอักษรต้นแบบ  
กลายเป็นอักษรหลังปัลลวะและใช้สืบต่อมาพร้อมกับมีการปรับเปลี่ยนไปทีละน้อย  จนวิวัฒนาการ
มาเป็นอักษรมอญโบราณซึ่งถูกค้นพบในบริเวณแถบลุ่มแม่น้ าอิรวดีและลุ่มแม่น้ าสาละวิน  และ
อักษรขอมโบราณซึ่งค้นพบหลักฐานในแถบลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยาและลุ่มแม่น้ าโขง (ส านักวัฒนธรรม 
กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร, 2556: 39-43) 
 

อักษรต้นแบบของลายสือไทย 

 อักษรมอญโบราณ  เป็นอักษรที่มีพัฒนาการไปจากอักษรหลังปัลลวะ  ใช้ในอาณาจักร
พุกามในสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า  สมัยพระเจ้าอนิรุทธหรืออนุรุทธ  และได้แผ่ขยายมายัง
ดินแดนแถบลุ่มแม่น้ าปิงและแม่น้ าวัง  คือบริเวณที่เคยเป็นอาณาจักรหริภุญชัย  ซึ่งมีอายุในราว
พุทธศตวรรษที่  17-18 
 ลักษณะของอักษรมอญโบราณนั้น  ได้ปรับเปลี่ยนตามอัตลักษณ์ของตนเองคือ  ตัดเส้นดิ่ง
ของอักษรหลังปัลลวะให้สั้นลง  ส่วนเส้นปกนั้น  อักษรมอญโบราณเริ่มให้มีความส าคัญน้อยลงจน
ไม่มีเส้นปกบนเหลือแต่เพียงตัวอักษรโล้น  ดังปรากฏในศิลาจารึกที่มีอายุในราวพุทธศตวรรษที่  
17  เช่น จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ (วัดกู่กุด)  จังหวัดล าพูน  จารึกแม่หินบดเวียงมะโน  จังหวัด
เชียงใหม่ เป็นต้น  และอักขรวิธีมอญโบราณนั้นจะวางสระไว้รอบพยัญชนะ  ถ้ามีอักษรควบกล้ าจะ
เขียนอักษรควบกล้ าด้วยตัวเชิงไว้ใต้บรรทัด  โดยอักษรที่เป็นตัวสะกดและตัวตาม ในภาบาลีและ
สันสกฤตจะวางตัวสะกดไว้บนบรรทัดและวางตัวตามไว้ใต้บรรทัด ซึ่งมีสระ  10  ตัว  มีทั้งสระจม
และสระลอย และมีพยัญชนะ  30  ตัว 
 อักษรขอมโบราณ  เป็นอักษรที่มีพัฒนาการไปจากอักษรหลังปัลลวะ  ใช้ในช่วงประมาณ
พุทธศตวรรษที่  15-18  พบทั้งในอาณาจักรทวารวดีและอาณาจักรขอมสมัยพระนคร  เฉพาะที่
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ค้นพบในศิลาจารึกในประเทศไทยนั้นได้รับอิทธิพลมาจากอักษรสมัยพระนคร  โดยส่วนใหญ่จะ
ปรากฏในศาสนสถาน ศิลปะขอมสมัยพระนคร 
 อักษรขอมโบราณยังรักษาระบบอักขรวิธีของอักษรปัลลวะอย่างเคร่งครัด  แต่รูปสัณฐาน
กลับปรับเปลี่ยนไปตรงกันข้ามคือ  อักษรขอมโบราณให้ความส าคัญกับเส้นปกบน  ซึ่งกลายมาเป็น 
“ศก” หรือ “หนามเตย”  และได้ใช้กันอย่างแพร่หลายในบริเวณลุ่มแม่น้ าเจ้าพระยา  โดยมีเมือง
ลพบุรีโบราณ  เป็นศูนย์กลางและได้มีอิทธิพลต่ออักษรไทยที่เกิดขึ้นในสมัยสุโขทัยด้วย ดังจะเห็น
ได้จากเมื่อครั้งที่ พ่อขุนรามค าแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยแล้ว  อักษรขอมก็ยังมี
ความส าคัญในการบันทึกคัมภีร์ทางศาสนาสืบต่อมาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์ 
 ส่วนอักษรมอญโบราณที่เข้ามามีอิทธิพลอยู่ทางภาคเหนือโดยมีศูนย์กลางที่เมืองล าพูน  
ได้เป็นอักษรต้นแบบของอักษรยวนและอักษรตัวเมืองที่ใช้เขียนในภาษาไทยถิ่นเหนือ ตั้งแต่สมัย
ราชวงศ์มังรายเป็นต้นมา  และแพร่กระจายไปสู่อาณาจักรล้านช้างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยเป็นอักษรธรรมหรืออักษรธรรมอีสาน 
 ก่อนการเกิดขึ้นของอาณาจักรสุโขทัยนั้น  กลุ่มชนชาวไทยได้รวมตัวกันก่อตั้งเป็นชุมชน  
อาศัยปะปนอยู่กับกลุ่มชนชาวขอมและชาวมอญ และแม้จะรวมตัวกันได้เป็นปึกแผ่นและพร้อมที่
จะเป็นอิสระแต่ยังไม่มีโอกาส  เนื่องจากยังอยู่ภายใต้อิทธิพลทางการเมืองของอาณาจักรขอม  ซึ่ง
ยังมีความเรืองอ านาจและแข็งแกร่งมาก กลุ่มชนชาวไทยจึงได้แต่เพียงเสริมสร้างวัฒนธรรมประจ า
กลุ่ม  โดยเฉพาะวัฒนธรรมการเขียนหนังสือ  เช่น  กลุ่มชนชาวไทยใหญ่ได้ดัดแปลงอักษรมอญไป
ใช้ในการบันทึกภาษาไทยใหญ่  กลุ่มชนชาวโยนกได้ดัดแปลงอักษรมอญไปใช้บันทึกภาษาไทยถิ่น
เหนือ (อักษรยวนหรืออักษรตัวเมือง)  กลุ่มชนชาวไทยอาหมได้ดัดแปลงอักษรมอญไปใช้บันทึกเป็น
ภาษาเขียนของตนเอง  จนเกิดเป็นเอกสารชื่อว่า “อาหมโบราณจี”หรือ “อาหมบุราณจี” 
 การเรียนรู้วัฒนธรรมการเขียนหนังสือนั้น  เกิดขึ้นทั้งกลุ่มชนชาวไทยทางภาคเหนือ  ซึ่ง
ได้รับอิทธิพลวัฒนธรรมการเขียนอักษรมอญโบราณไปใช้ในการบันทึกภาษาไทยถิ่นเหนือ  ส่วน
กลุ่มชนชาวไทยทางภาคกลางก็ได้รับเอาวัฒนธรรมขอมด้านอักษรศาสตร์ในการเขียนเรื่องราว
ต่างๆ  ทั้งฝ่ายอาณาจักรและศาสนจักร  ทั้งภาษาไทยและภาษาบาลี  หรือแม้กระทั่งภาษาขอมก็
ใช้อักษรขอมของอาณาจักรขอมพระนครเนื่องจากช่วงนั้นเป็นกลุ่มชนชาติที่มีวัฒนธรรมเจริญกว่า 
 อย่างไรก็ตาม  เมื่ออาณาจักรขอมสมัยพระนครเสื่อมอ านาจลงราวพุทธศตวรรษที่ 18  
กลุ่มชนชาวไทยน าโดยพ่อขุนผาเมืองและพ่อขุนบางกลางหาวได้ปราบ “ขอมสบาดโขลญล าพง”  
ผู้มีอ านาจปกครองเมืองสุโขทัยได้  ต่อมาจึงได้ก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย  โดยมีพ่อขุนศรีอินทราทิตย์
เป็นปฐมกษัตริย์ครองอาณาจักรสุโขทัยและรัชสมัยต่อมาคือพ่อขุนบานเมือง ทั้งสองรัชกาลนั้น 
ยังคงอาศัยวัฒนธรรมดั้งเดิมของอาณาจักรขอมอยู่  ทั้งระบบการปกครอง  ภาษาและอักษร 

 ต่อมา ในสมัยพ่อขุนรามค าแหงมหาราช  พระองค์ได้ทรงประดิษฐ์อักษรไทย เมื่อปี              
มหาศักราช 1205 ตามท่ีระบุในศิลาจารึกหลักที่ 1 ซึ่งตรงกับ พ.ศ. 1826 
 อักษรไทยหรือลายสือไทยที่พ่อขุนรามค าแหงมหาราชได้ทรงประดิษฐ์ขึ้นนั้น  นับว่าเป็น
อักษรชุดแรกของไทย   เพราะไม่ปรากฏว่ามีศิลาจารึกหรืออักษรไทยก่อนสมัยพ่อขุนรามค าแหง
มหาราช   ดั งที่ ป รากฏหลั กฐาน ในหลั กศิ ล าจารึ กหลั กที่   1   ด้ านที่   4   ความว่ า ... 
 “...เมื่อก่อนลายสือไทยนี้บ่มี  1205  ศก  ปีมะแม  พ่อขุนรามค าแหงหาใคร่ใจในใจ  แล
ใส่ลายสือไทยนี้ ลายสือไทยนี้จึ่งมีเพ่ือขุนผู้นั้นใส่ไว้...” 
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 นักวิชาการสันนิษฐานว่า  ลายสือไทยหรืออักษรไทยที่พ่อขุนรามค าแหงมหาราชทรง
ประดิษฐ์ขึ้น  คงได้อาศัยอักษรต้นแบบคือ  อักษรขอมโบราณและอักษรมอญโบราณเป็นต้นแบบ
(ส านักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานคร, 2556 : 45-50) 
 

ลายสือไทยของพ่อขุนรามค าแหง 
1. รูปอักษรของลายสือไทย 

ลายสือไทยที่ พ่อขุนรามค าแหงทรงประดิษฐ์เมื่อ พ.ศ.1826  นั้นประกอบด้วย
พยัญชนะ  สระ  วรรณยุกต์  และตัวเลข (จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ, 2554: 85-88)  ดังนี้ 
1.1 พยัญชนะ  จ านวน 39 ตัว   
- พยัญชนะเขียนต่อเป็นเส้นเดียวกันยกเว้นหางอักษร  ตัวอักษรค่อนข้างเหลี่ยม มุม
อักษรเป็นเส้นโค้งมน  
-  พยัญชนะลายสือไทยที่ได้แบบอย่างมาจากอักษรต้นแบบมี  30  ตัว  คือ ก  ข  ค  
ฆ  ง  จ  ฉ  ช  ญ  ฏ ฐ  ณ  ต ถ  ท  ธ  น  ป  ผ  พ  ภ  ม  ย  ร  ล  ว  ศ  ษ  ส  
และ  ห 
-  พ่อขุนรามค าแหงประดิษฐ์เพ่ิม  9  ตัว  รวมพยัญชนะลายสือไทยทั้งสิ้น  39  ตัว 
ได้แก่  ฃ  ฅ  ซ  ฎ  ด  บ  ฝ  ฟ  และ  อ 
-  ลายสือไทยของพ่อขุนรามค าแหงมีเพียงชุดเดียว ไม่มีพยัญชนะตัวเชิง  เนื่องจาก
ระบบการเขียนภาษาไทยไม่มีระบบการใช้พยัญชนะซ้อน 
 

1.2  สระ  จ านวน  20  ตัว 
-  สระที่ลายสือไทยประดิษฐ์จากต้นแบบ  11  ตัว  คือ  อะ  อา  อิ  อี  อุ  อู  เอ โอ  
ไอ  เอา  และ  อ  (หรือนิคหิต ซึ่งอักษรต้นแบบใช้เป็นเครื่องหมายแทนเสียง
พยัญชนะนาสิกคือ m (ม)) พระองค์ทรงน ามาใช้เป็นเสียงสระ  และได้เพ่ิมรูป  ำ    
ขึ้นใช้คูก่ันอีกรูปหนึ่งด้วย   
- พ่อขุนรามค าแหงประดิษฐ์สระเพ่ิมขึ้นใช้อีก  9  ตัว  คือ  สระ  อื  แอะ  แอ  -อ 
เอีย  เอือ  อัว  เออ  และ  ใอ ทั้งนี้เพ่ือให้ตรงกับการออกเสียงในภาษาไทย 

1.3  วรรณยุกต์  จ านวน  2  รูป  เสียงเอก  รูป  (ำ ) เสียงโท  รูป  (ำ ) 
-  พ่อขุนรามค าแหงประดิษฐ์วรรณยุกต์ขึ้นใช้เป็นครั้งแรก  เพ่ือใช้ก ากับค าที่ออก
เสียงและเขียนให้ตรงตามเสียงของค า ซึ่งเสียงวรรณยุกต์นี้อักษรต้นแบบไม่มีใช้ 
1.4  ตัวเลข  พบ  6  ตัว  คือ  1 2  4  5  7  0   

 นอกจากนี้ยังพบการใช้เครื่องหมายแทนสระ  มีจ านวน  2  รูป  คือ  เครื่องหมายฝนทอง 
(ำ )  และเครื่องหมายนิคหิตส่วนเครื่องหมายประกอบการเขียนพบ  2  รูป  คือ  เครื่องหมาย
ขึ้นต้นข้อความ  และเครื่องหมายคั่นข้อความ 

2. อักขรวิธีของลายสือไทย 

2.1พยัญชนะและสระวางอยู่บรรทัดเดียวกัน และมีขนาดเท่ากัน ต่างจากอักษร
ต้นแบบทีว่างสระไว้รอบพยัญชนะต้น 
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2.2เนื่องจากพ่อขุนรามค าแหงก าหนดให้พยัญชนะทุกตัววางอยู่บนบรรทัดเดียวกัน                  
จึงทรงยกเลิกการใช้พยัญชนะตัวเชิงและการเขียนพยัญชนะซ้อนเหมือนอักษรต้นแบบ  พยัญชนะ
จึงมีเพียงชุดเดียว 

2.3 การใช้สระ 
 2.3.1  วางสระไว้หน้าพยัญชนะ  ได้แก่  สระ  อิ  อี  อื  อุ อู  เอ แอ ใอ ไอ โอ 
 2.3.2  วางสระไว้หลังพยัญชนะ  ได้แก่  อะ  อา  อ  อัว 
 2.3.3  วางสระไว้ทั้งข้างหน้าและข้างหลังพยัญชนะ ได้แก่ สระแอะ เอีย เอือ เออ 

 2.3.4 วางสระไว้ข้างบนและข้างหลังพยัญชนะ คือ สระ  อ า 
 2.3.5  สระลอยมีเพียงตัวเดียวคือ  สระ  อี  ปรากฏในค าว่า  ษรอีีนทราทิตย 
 2.3.6  สระเขียนติดกับพยัญชนะ  ได้แก่  สระอา อี ออ (ค าที่มีตัวสะกด)  เอือ 
 2.3.7  สระ  อื  ไม่ต้องมี “อ”  เคียง  
 2.3.8  สระ  วว (อัว)  ใช้พยัญชนะซ้อน  “ว”  สองตัวแทนไม้หันอากาศ  อีกตัว
เป็นตัวสะกด ถ้าสระ อัว  ใช้ในค าท่ีมีตัวสะกด จะใช้  “ว”  ตัวเดียว 
 2.3.9  สระไอ ใอ สระโอ มีรูปสูงเท่ากับพยัญชนะ 
 

 
 

2.3.10ใช้ตัวสะกดสองตัวซ้อนกันแทนไม้หันอากาศ ซึ่งก็ใช้สืบมาจนถึงสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์เช่น 

 

 
 

  2.3.11รูปสระ เอีย เมื่อไม่มีตัวสะกดจะเขียนเต็มรูป แต่ถ้ามีตัวสะกดจะเขียนลด
รูป คงตัว ย. ไว้เพียงตัวเดียว เช่น 
 

 
 

  2.3.12สระเอือ  เมื่อไม่มีตัวสะกดจะเขียนเต็มรูป เมื่อมีตัวสะกดจะลดตัว อ. 
ออกไปหนึ่งตัว เช่น 
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 2.3.13สระ ออ สระ อือ ไม่ใส่ตัว อ. เหมือนปัจจุบัน เช่น 

 
 

 สรุป  พยัญชนะลายสือไทยมี 39 ตัว และมีสระ 20 ตัว ดังตารางต่อไปนี้ 
 

ภาพที ่6.1 ตัวอักษรลายสือไทยของพ่อขุนรามค าแหง พ.ศ. 1835(ธวัช  ปุณโณทก, 2553: 222) 
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อักษรสมัยพญาลิไทย 

สมัยพญาลิไทยพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงระบบอักษรไทยอีกครั้ง  แสดงให้เห็นว่าอักษรไทย
สมัยพ่อขุนรามค าแหงนั้นได้ใช้เป็นอักษรทางราชการแล้ว  แต่ชาวไทยโดยทั่วไปยังนิยมใช้อักขรวิธี
แบบอักษรขอมหรืออักษรมอญที่วางสระไว้บนและล่างพยัญชนะ  เนื่องจากเคยใช้มานาน  และใน
ขณะเดียวกันก็ยังอ่านคัมภีร์ที่เป็นภาษาบาลีซึ่งใช้อักษรขอมเขียน ฉะนั้น การปรับมาใช้อักขรวิธี
แบบลายสือไทยจึงรู้สึกไม่สะดวก 

อักษรไทยที่ปรากฏในจารึกสมัยพญาลิไทย  จึงมีการเปลี่ยนแปลงระบบอักขรวิธี โดย
กลับไปใช้อักขรวิธีขอมและมอญและใช้เป็นอักษรทางราชการแทนลายสือไทยของพ่อขุน
รามค าแหง ซึ่งจากหลักฐานที่เป็นศิลาจารึกสมัยพญาลิไทย  พบว่ามี พยัญชนะจ านวน  38  ตัว 
สระมี  22  ตัว   

ส่วนวรรณยุกต์ยังคงใช้เหมือนลายสือไทย (ส านักวัฒนธรรมกีฬา และการท่องเที่ยว
กรุงเทพมหานคร, 2556 : 58) 

ระบบอักขรวิธีเปลี่ยนไปเหมือนระบบอักษรวิธีขอมและมอญ  ซึ่งได้ใช้เป็นอักษรทาง
ราชการแทนลายสือไทยของพ่อขุนรามค าแหงเป็นต้นมา(วิโรจน์  ผดุงสุนทรารักษ์, 2559: 89) 

1. การเปลี่ยนแปลงด้านรูปสัณฐาน 

1.1 รูปสัณฐานของพยัญชนะบางตัวเปลี่ยนไปเช่น 
 

 
1.2  รูปสระ เมื่อเปลี่ยนมาไว้บนและล่างตัวพยัญชนะ  จึงต้องปรับเปลี่ยนสัณฐาน

เพ่ือให้เหมาะสม และสระบางตัวมีรูปสูงกว่าพยัญชนะ เช่น 
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2. การเปลี่ยนแปลงด้านอักขรวิธี 
2.1 มีการใช้ไม้หันอากาศแทนพยัญชนะซ้อนโดยเฉพาะ แม่ กง  เช่น 

   นงง    ใช้เป็น นงั  (นั่ง)   (จารึกหลักท่ี  7) 
2.2 แม้ว่าจะเขียนสระไว้บนและล่างพยัญชนะแล้วก็ตาม แต่ยังปรากฏว่ามีรูป

สระลอยอย่างที่ใช้ในลายสือไทยของพ่อขุนรามค าแหงปะปนอยู่บ้าง  เช่น 

                  (ธวัช  ปุณโทก, 2553 : 87) 
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ภาพที่ 6.2 พยัญชนะและสระอักษรไทยสมัยพญาลิไทย พ.ศ. 1900  (ธวัช  ปุณโณทก, 2553 : 
229) 
 

อักษรสมัยอยุธยา  

อักษรสมัยอยุธยาแบ่งการศึกษาออกเป็น  3  ยุค  ดังนี้ 
1. อักษรสมัยอยุธยาตอนต้น (พ.ศ. 1893-2034) 

 จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ (2554: 141-142) กล่าวถึงอักษรสมัยอยุธยาว่า อาณาจักรอยุธยา
มิได้ประดิษฐ์อักษรขึ้นใช้เอง  แต่ได้รับอิทธิพลจากอักษรไทยในสมัยพญาลิไทยแห่งกรุงสุโขทัย
เอกสารโบราณเท่าที่ตกทอดมาถึงปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นเอกสารโบราณที่จารึกลงบนวัสดุเนื้อแข็ง 
เช่น เงิน  ดีบุก  หิน  และโลหะต่าง ๆ จารึกเหล่านี้มักมีเนื้อหาสั้น ๆ เกี่ยวกับการท านุบ ารุง            
ศาสนสถาน การสร้างพระพุทธรูป  การท าบุญ  และการตั้งสัตยาธิษฐาน  เป็นต้น 
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1.1 จ านวนอักษร 
 สมัยอยุธยาตอนต้นยังไม่พบหลักฐานการใช้พยัญชนะและสระเพ่ิมขึ้นจากสมัยสุโขทัย แต่
พบเครื่องหมายประกอบการเขียนเพ่ิมขึ้น 1 รูป คือ เครื่องหมายไม้ยมก ในจารึกหลักที่ 44 จารึก
วัดส่องคบ 3 พ.ศ. 1976 นับเป็นการปรากฏใช้เครื่องหมายไม้ยมกเป็นครั้งแรก 

1.2 รูปอักษร 
จากหลักฐานจารึกดังกล่าวพบว่าอักษรไทยสมัยอยุธยารุ่นแรกยังคงมีรูปสัณฐาน

คล้ายคลึงกับอักษรสมัยพญาลิไทยอยู่มาก  กล่าวคือ  เส้นอักษรโค้ง มุมอักษรมน  และตัวอักษร
กว้าง  มีเพียงบางตัวที่เส้นตัวอักษรและมุมอักษรเริ่มเป็นเหลี่ยม เช่น  ธ และ  พ  เป็นต้น  ใน
ระยะเวลาต่อมาตัวอักษรดังกล่าวจะค่อย ๆ คลี่คลายรูปสัณฐานเริ่มเป็นทรงเหลี่ยมเกือบทุกตัว ดัง
ปรากฏชัดเจนในจารึกหลักที่  50  พ.ศ. 1956  และจารึกหลักที่ 44  จากรึกวัดส่องคบ  3  พ.ศ.  
1976 

1.3 การใช้อักษรขอมและอักขรวิธีแบบขอมเขียนแทรกในค าไทย  คือพบใช้เขียน           
ทั้งค า ใช้เชิง  ร  เขียนอักษรควบ  และใช้อักษรขอมบางตัวแทรกในพยางค์หรือในค าภาษาไทย  
ทั้งนี้พบในจารึกหลักท่ี 44  และ  51  เป็นจ านวนมาก (จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ, 2554: 149) 

2. อักษรสมัยอยุธยาตอนกลาง  (พ.ศ. 2034 - 2231) 
 สมัยอยุธยาตอนกลางเริ่มตั้งแต่สมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 2  จนถึงสมัยสมเด็จพระ
นารายณ์มหาราช ช่วงสมัยนี้มีอายุราว  200  ปี  นับว่าระยะยาวนานกว่าสมัยอยุธยาตอนต้น สมัย
นี้บ้านเมืองมีความเจริญรุ่งเรืองสูงสุดทั้งด้านการเมือง  การปกครอง  เศรษฐกิจ  การต่างประเทศ  
และวรรณกรรม โดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ถือว่าเป็นยุคทองแห่งกรุงศรี
อยุธยาเพราะมีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศ  จนมีการท าสนธิสัญญาการค้ากับฝรั่งเศส  และมี
การเจริญทางพระราชไมตรีระหว่างกรุงศรีอยุธยากับฝรั่งเศสด้วย 
 เนื่องจากความเจริญรุ่งเรืองดังกล่าวโดยเฉพาะการต่างประเทศ  ท าให้การเขียน
เจริญก้าวหน้าขึ้นด้วย  ดังพบว่าในสมัยนี้มีการใช้  “กระดาษฝรั่ง”  บันทึกเรื่องราวเป็นจ านวนมาก  
นอกเหนือจากการจารึกลงบนวัสดุเนื้อแข็ง  สมุดไทย  และใบลาน   
 การศึกษาอักษรไทยในสมัยอยุธยาตอนกลาง เอกสารโบราณส่วนใหญ่จะได้หลักฐาน
มาจากต่างประเทศ  ซึ่งเป็นเอกสารเกี่ยวกับการค้าขายในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม และ
เอกสารสัญญาทางการค้าและหนังสือราชทูตไทยในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  

2.1 จ านวนอักษร   
 ยังไม่พบจ านวนพยัญชนะที่เพ่ิมข้ึนจากสมัยสุโขทัย แต่พบเครื่องหมายแทนสระ  2 รูป  
ได้แก่  เครื่องหมายไม้ไต่คู้ (พบใช้ครั้งแรกในค าว่า ก็)  และเครื่องหมายฟันหนู เครื่องหมายทั้งสอง
นี้พบใช้ใน  พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์  พ.ศ. 2223 (อิงอร  สุ
พันธุ์วณิช, 2550: 447) 

2.2 รูปอักษร 
 จากการศึกษาเอกสารโบราณสมัยอยุธยาตอนกลางพบรูปอักษร  2  แบบ (จุไรรัตน์  
ลักษณะศิริ, 2554: 157-158) คือ 
               2.2.1  อักษรแบบธรรมดา  ซึ่งเป็นอักษรแบบเดิมที่สืบต่อมาจากอักษร
สมัยอยุธยาตอนต้น  แต่ในช่วงนี้ได้พัฒนารูปสัณฐานไปเป็นทรงเหลี่ยมชัดเจนมากขึ้น เส้นอักษรไม่
โค้งมน  อีกทั้งตัวอักษรยังเอนไปทางขวาเล็กน้อย  รูปอักษรแบบธรรมดาพบหลักฐาน ดังนี้ 
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- หนังสือออกพระจอมเมืองศรีราชโกษา  กรมการเมืองตะนาวศรี  อนุญาต
ให้พ่อค้าเดนมาร์กเข้ามาค้าขายยังประเทศไทย พ.ศ. 2164  ฉบับที่  2 

- หนังสือออกพระจอมเมืองศรีราชโกษา  กรมการเมืองตะนาวศรี  อนุญาต
ให้พ่อค้าเดนมาร์กเข้ามาค้าขายยังประเทศไทย พ.ศ. 2164  ฉบับที่  3 

- พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ พ.ศ 2223 
- จดหมายเหตุอยุธยา  เรื่องระยะทูตสยามไปนมัสการพระเมาลีเจดีย์ เมือง

หงสาวดี  พ.ศ. 2225 
- บันทึกโกษาปาน พ.ศ. 2229 
- หนังสือออกพระวิสุทธสุนธร จดหมายฉบับที่ 2  พ.ศ. 2231 

        2.2.2  อักษรไทยย่อ  คือ อักษรที่มีลักษณะหักเหลี่ยมย่อมุม  อักษร
ประเภทนี้เป็นการตกแต่งประดิษฐ์อักษรแบบธรรมดาที่ใช้เป็นปกติให้ประณีตบรรจงงดงามขึ้น  
ทั้งนี้คงได้แบบอย่างมาจากอักษรขอมบรรจงซึ่งนิยมใช้ควบคู่กับอักษรไทยมาแล้วตั้งแต่สมัยสุโขทัย  
และจากหลักฐานเอกสารโบราณ เท่าที่มีพบว่า อักษรไทยย่อพบใช้ครั้งแรกในสมัยสมเด็จพระเจ้า
ทรงธรรม  และพบว่านิยมใช้อย่างมากในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ทั้งนี้ส่วนใหญ่นิยมใช้
บันทึกเรื่องราวที่เป็นทางการและการศาสนา 
 3. อักษรสมัยอยุธยาตอนปลาย (พ.ศ. 2231 - 2310) ถึงสมัยกรุงธนบุรี (พ.ศ. 2311 
- 2324) 
 สมัยอยุธยาตอนปลายเริ่มตั้งแต่สมัยสมเด็จพระเพทราชา (พ.ศ. 2231) ถึงสมัยสมเด็จ
พระที่นั่งสุริยาศน์อมรินทร์  สมัยอยุธยาตอนปลายเป็นช่วงที่บ้านเมืองอยู่ในสภาพที่ตกต่ า             
และอ่อนแอ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายทั้งทางด้านการเมือง  การปกครอง  และความสัมพันธ์
ทางการค้ากับต่างประเทศ  และทั้งยังมีการท าสงครามกับพม่าจนท าให้กรุงศรีอยุธยาเสียเอกราช
เนื่องจากบ้านเมืองประสบปัญหารอบด้าน  ท าให้ความเจริญด้านการเขียนและด้านวรรณกรรมซบ
เซาไป เอกสารสัญญากับต่างประเทศก็น้อยลง งานด้านวรรณศิลป์ปรากฏเฉพาะในรัชสมัยสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวบรมโกศซึ่งก็มีน้อยกว่าสมัยอยุธยาตอนกลาง  ด้วยเหตุนี้เอกสารที่ใช้ในการศึกษา
ด้านอักษรในสมัยอยุธยาตอนปลายจึงพบเป็นจ านวนน้อย และบางส่วนถูกเผาท าลายไปเป็น
จ านวนมาก 

 เมื่อสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงกอบกู้เอกราชและได้สถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี  
ประกอบกับพระองค์ได้ทรงฟ้ืนฟูวรรณกรรมขึ้นหลายเรื่อง  ท าให้มีเอกสารหลักฐานโบราณ  
เอกสารราชการ  และวรรณกรรมที่สามารถน ามาศึกษาอักษรช่วงสมัยนี้ได้ (จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ, 
2554: 184)  

3.1 จ านวนอักษร 
สมัยอยุธยาตอนปลายพบพยัญชนะเพ่ิมขึ้น  2  ตัว คือ ฑ  และ  ฮ พบว่า

เป็นอักษรไทยย่อทั้งหมด  ปรากฏใช้ในนันโทปนันทสูตรค าหลวง  พ.ศ. 2279  แต่งขึ้นในสมัยพระ
เจ้าอยู่หัวบรมโกศ รวมพยัญชนะครบ  44  ตัว 

3.2 สระ 
สมัยนี้มีสระเพ่ิมขึ้นอีก  5  ตัว  ได้แก่  สระเอะ เอียะ เอือะ  อัวะ  และ 

เออะ พบใช้ในหนังสือจินดามณี  สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ รวมมีสระครบ 32 ตัว เมื่อพ.ศ. 2275 
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3.3 วรรณยุกต์ 

สมุดไทยเรื่องจินดามณีในสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศที่พบที่เมืองลอนดอน 
ประเทศอังกฤษ  พบวรรณยุกต์ตรีและวรรณยุกต์จัตวา 
 ฉะนั้นหากยอมรับสมุดไทยเรื่องจินดามณี  สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศท่ีพบที่ลอนดอน
เป็นฉบับจริง มิได้เป็นการคัดลอกในสมัยหลัง  ก็อาจกล่าวได้ว่า วรรณยุกต์ทั้งสองรูปนี้ ปรากฏครั้ง
แรกใน พ.ศ. 2275 

3.4 เครื่องหมาย 
สมัยนี้  พบเครื่องหมายประกอบการเขียน  1  รูป คือ  เครื่องหมายทัณฑ

ฆาต พบใช้ในนันโทปนันทสูตรค าหลวง  พ.ศ. 2279ใช้ก ากับพยัญชนะที่เป็นตัวสะกด 

3.5 รูปอักษร พบ 2 แบบ เช่นเดียวกับสมัยอยุธยาตอนกลางดังนี้ 
 3.5.1 อักษรแบบธรรมดา  อักษรชนิดนี้เป็นอักษรแบบเดิมที่ใช้สืบต่อมา

จากสมัยอยุธยาตอนกลาง  แต่เส้นอักษรได้พัฒนาไปเป็นเส้นตรง ตัวอักษรหักมุมจนเป็นเหลี่ยม
มากกว่าสมัยอยุธยาตอนกลาง 
   3.5.2  อักษรไทยย่อยังนิยมใช้รูปอักษรไทยย่อในการบันทึกทั้งบนศิลา  
ทองแดง  สมุดไทย  และกระดาษเพลา  จากหลักฐานที่ปรากฏส่วนใหญ่พบใช้ในการบันทึก
เรื่องราวทางศาสนาและต าราสอนตัวอักษร อักษรไทยย่อที่นับว่าประณีตสวยงามที่สุดปรากฏใน
สมุดไทยเรื่องนันโทปนันทสูตรค าหลวง  (จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ, 2554:89-190) 
 

อักษรสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นและพัฒนาการ 

1. อักษรสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น 

 เรื่องอักษรไทยในสมัยรัตนโกสินทร์นี้  จะกล่าวถึงเฉพาะอักษรไทยตั้งแต่รัชกาลที่ 1 พ.ศ. 
2325  ถึงสมัยรัชกาลที่ 3 พ.ศ. 2394  คือในช่วงพุทธศตวรรษที่  24  เท่านั้น   เพราะในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 25 เป็นต้นไปได้เกิดการพิมพ์ขึ้นในประเทศไทย ท าให้อักษรไทยหลังสมัยรัตนโกสินทร์
ตอนต้นไม่มีพัฒนาการที่จะท าให้รูปอักษรเปลี่ยนไป (จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ, 2554: 227) 
ในสมัยกรุงธนบุรีและสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พบว่ามีเอกสารจ านวนมากที่เขียนในสมุดข่อยซึ่งมีทั้ง
สมุดด าและสมุดขาว รวมทั้งที่เขียนในใบลาน เอกสารเหล่านี้เป็นหนังสือราชการบ้างและเป็น
วรรณคดีบ้าง รวมทั้งส าเนาหรือบันทึกส่วนตัวของเอกชน ลายมือที่เขียนในเอกสารนั้นๆ มีทั้งที่เป็น
ลายมือบรรจงและลายมือหวัด ในการพิจารณารูปสัณฐานของตัวอักษรเราต้องพิจารณาจาก
ลายมือบรรจง โดยเฉพาะในหนังสือที่เป็นเรื่องทางราชการที่เขียนโดยลายมืออาลักษณ์ เพราะ
นอกจากคัดตัวอักษรสม่ าเสมอแล้ว ลายเส้นของอักษรยังประณีตสวยงามอีกด้วย 

รูปแบบของตัวอักษรสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น คือก่อนที่จะมีกิจการโรง
พิมพ์ จะพบว่ารูปสัณฐานของตัวอักษรยังเป็นทรงเหลี่ยม เส้นตรงหักเหลี่ยมหักมุมชัดเจนแต่ไม่
นิยมเล่นหางยาวๆ และย่อมุมหักเหลี่ยมเหมือนเอกสารทางราชการสมัยสมเด็จพระนารายณ์ที่
เรียกว่า “อักษรไทยย่อ” ส่วนอักขรวิธีใช้ระบบเดียวกันสืบต่อมา วรรณยุกต์ในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์พบท้ัง 4 รูป คือ เอก โท ตรี และจัตวา มีรูปสัณฐานเหมือนปัจจุบันทุกรูป 
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 รูปสัณฐานอักษรในยุคนี้จะพิจารณารวมถึงเอกสารสมัยกรุงธนบุรีด้วย เพราะเหมือนกัน
จนแยกไม่ออก และเอกสารสมัยกรุงธนบุรีก็มีจ านวนน้อยกว่ามาก จึงน ามากล่าวรวมไว้ในที่แห่ง
เดียวกัน 

1.1 พยัญชนะ  มีสัณฐานคงรูปที่ 44 ตัว (คือไม่มีการเปลี่ยนแปลง) มาตั้งแต่สมัยกรุงศรี
อยุธยาตอนปลายแล้ว เพียงแต่มีสัณฐานผิดแผกไปบ้างตามลายมือผู้เขียนที่มีความช านาญต่างกัน
หรือเขียนหวัด เขียนบรรจง หากพิจารณาเอกสารทางราชการที่เป็นลายมือของอาลักษณ์จะพบว่า
ความนิยมในการประดิษฐ์ลายเส้นต่างกัน นั่นคือ อาลักษณ์สมัยสมเด็จพระนารายณ์นิยมประดิษฐ์
ปลายอักษรเล่นหางยาว และเขียนตัวเอน ส่วนเอกสารสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ ลดการ
ประดิษฐ์ปลายอักษร ไม่เล่นหาง และตัวเอนโย้หลังเพียงเล็กน้อย หรือตัวตั้งตรงก็มี 

โดยสรุปว่า สัณฐานของตัวพยัญชนะสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น โครงสร้างทั่วไป
เหมือนสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ส่วนการประดิษฐ์อักษรนั้นแตกต่างกันเล็กน้อยตามความนิยม
แต่ละสมัย ให้ดูตัวอย่างเอกสารสมัยกรุงธนบุรี 

1.2 รูปสระสระทั้ง 32 รูป เราพบครบถ้วนตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายแล้วนั่น
คือในหนังสือจินดามณี อันเป็นหนังสือแบบเรียนที่แต่งขึ้นในสมัยสมเด็จพระนารายณ์ได้แจกรูป
สระครบถ้วนทั้ง 32 รูป / เสียง  ซึ่งปรกติจะหาได้ยากมากในสระประสมเสียงสั้น เพราะไม่ได้ใช้
เขียนเลยหรือเกือบจะไม่มีค าในภาษาไทยที่ใช้เสียงสระนั้น เช่น สระอัวะ เอียะ เอือะ หนังสือจินดา
มณีอันเป็นหนังสือแบบเรียนจึงได้บันทึกสระดังกล่าวไว้ครบถ้วน ครั้นถึงสมัยกรุงธนบุรีและกรุง
รัตนโกสินทร์ก็ได้คัดลอกหนังสือจินดามณีใช้เป็นแบบเรียนสืบต่อมา รูปสระที่ไม่ค่อยจะใช้เขียนใน
เอกสารยังปรากฏอยู่ครบถ้วนในหนังสือนั้นด้วย 

รูปสัณฐานสระ สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นไม่แตกต่างจากสมัยกรุงศรีอยุธยาตอน
ปลายหากผิดแผกไปบ้างก็เป็นเพราะลายมือผู้เขียน หรือลายมือหวัด หรือบรรจงเท่านั้น 

1.3 วรรณยุกต์ วรรณยุกต์ในสมัยสุโขทัย กรุงศรีอยุธยา มีวรรณยุกต์เพียง 2 รูป คือ เอก 
และ โท ซึ่งวรรณยุกต์เอกใช้รูปเดียวสม่ าเสมอมา ส่วนวรรณยุกต์โท เริ่มต้นด้วยรูปกากบาท  (  )
และในราว พ.ศ. 1922 (หลักที่ 102) ได้ปรากฏวรรณยุกต์โทรูปปัจจุบัน (   ) และยังใช้ปนกันกับ
รูปกากบาท ครั้นเมื่อ พ.ศ. 1942 (จารึกหลักที่ 93)จะใช้วรรณยุกต์โทรูปปัจจุบันสม่ าเสมอ สืบ
ต่อมาจนถึงปัจจุบัน 

ส่วนวรรณยุกต์ตรี และจัตวา เพ่ิงได้ปรากฏใช้กันในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ แม้ว่าใน
หนังสือจินดามณี ฉบับสมัยสมเด็จพระนารายณ์ และฉบับสมัยพระเจ้าบรมโกศ จะมีการสอนผัน
เสียงวรรณยุกต์ แต่ฉบับสมัยสมเด็จพระนารายณ์ กล่าวเพียงวรรณยุกต์ เอก และ โท ส่วนจินดา
มณีฉบับพระเจ้าบรมโกศ (เนื้อหาต่างกับฉบับพระโหราธิบดี ในสมัยสมเด็จพระนารายณ์) มีการ
สอนวรรณยุกต์ทั้งสี่ตัว  แต่กระนั้นก็ตามนักอักขรวิทยา มีศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นครเป็น
อาทิ เสนอว่า ต้นฉบับจินดามณีท่ีเราพบอยู่นี้เป็นฉบับที่คัดลอกสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ 

วรรณยุกต์ตรี และจัตวา พบใช้ในการเขียนเอกสารต้นกรุงรัตนโกสินทร์จ านวนน้อยมาก
ในเอกสารของราชการพบวรรณยุกต์ตรีใน “หนังสือพระยามหาโยธาถึงอุบากองผู้หลาน” เมื่อ 
พ.ศ. 2346 และวรรณยุกต์จัตวาพบครั้งแรกใน “พระราชสาสน์ถึงญวนว่าด้วยการเมืองเวียงจันทน์
และเรื่องของเชียงสือ”พ.ศ. 2337  ฉะนั้นวรรณยุกต์ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์มีครบ 4 รูป ดังกล่าว
แล้ว (ธวัช ปุณโณทก, 2553: 240-243) 
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2. พัฒนาการของอักษรไทยสมัยรัตนโกสินทร์ 
แม้ว่ารูปแบบอักษรไทยจะหยุดการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากมีระบบการพิมพ์  แต่พัฒนาการ                     

ของอักษรไทยก็ไม่ได้หยุดนิ่งเสียทีเดียว  เนื่องจากในระยะต่อ ๆ มามีการสร้างสรรค์รูปแบบอักษร                     
และอักขรวิธีไทยให้แตกต่างไปจากเดิม 

 

อักษรเฉพาะแบบ 

 อักษรเฉพาะแบบนี้เป็นอักษรที่ผู้รู้พยายามคิดประดิษฐ์ขึ้นเพ่ือให้เขียนในหมู่คณะ หรือ
ใช้เป็นทางราชการ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับ ฉะนั้นอักษรเหล่านี้ก็ต้องยกเลิกไป อักษร
เฉพาะแบบของไทยมีถึง 3 ชนิด คือ (ธวัช  ปุณโณทก, 2553: 249) 

1. อักษรอริยกะ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 
2. อักษรวิธีแบบใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 
3. อักษรสมัยจอมพล ป. พิบูลย์สงคราม (ใช้เป็นอักษรทางราชการอยู่ระยะหนึ่ง) 

1. อักษรอริยกะ 
อิงอร สุพันธุ์วณิช (2550: 639-641) ได้อธิบายถึงอักษรอริยกะไว้ว่าเมื่อประมาณ พ.ศ. 

2390  พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงประดิษฐ์อักษรขึ้นมาชุดหนึ่ง เรียกว่า อักษร
อริยกะโดยมีพระราชประสงค์จะให้ใช้เขียนภาษาบาลีและใช้กันในหมู่สงฆ์ธรรมยุต พระองค์ทรง
ประดิษฐ์พยัญชนะ  33  รูป  สระ  8  รูป  เท่าภาษาบาลีดังนี้ 

 
ภาพที่ 6.3 อักษรอริยกะ ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (อิงอร  สุพันธุ์วณิช, 2550: 
639) 
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อักขรวิธีอริยกะ 
 อักษรอริยกะมีวิธีประสมสระและอักษรดังนี้ 

1. วางพยัญชนะและสระบนบรรทัดเดียวกัน  สระจะอยู่หลังพยัญชนะ  ลักษณะของ
การวางพยัญชนะและสระบนบรรทัดเดียวกันนี้เหมือนในสมัยพ่อขุนรามค าแหง 

2. การผสมพยัญชนะและสระนั้นใช้เกณฑ์การออกเสียงเป็นส าคัญ  ค าใดออกเสียงสระ
ใด อักษรอริยกะก็จะใส่รูปสระนั้นด้วย 

3. ค าที่ออกเสียง “อัง” และมีนิคหิตก ากับ อักษรอริยกะจะปรากฏรูป (อะ) และ o 
(˚)ด้วย 

4. ตัวสะกดในภาษาบาลีซึ่งจะมีเครื่องหมายพินทุอยู่ใต้ตัวสะกดนั้นอักษรอริยกะจะใส่
รูป  I  ก่อนแล้วจึงตามด้วยพยัญชนะท่ีสะกดนั้น 

5. ค าท่ีออกเสียงสระขึ้นต้น  ให้ใช้รูปสระนั้น ๆ ขึ้นต้นค าได้ 
6. พยัญชนะใดที่ไม่มีสระตามหลัง พยัญชนะนั้นคือตัวสะกด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
อักขรวิธีแบบนี้ท าให้สะดวกกับการเขียน  เพราะว่าต้องมีสระก ากับพยัญชนะทุกตัวที่

ออกเสียง  พยัญชนะตัวใดที่ไม่มีสระก ากับเราก็รู้ได้ทันทีว่านั่นคือพยัญชนะสะกด  การเขียนแบบ
นี้นับได้ว่าเป็นระบบดีแต่ไม่ได้รับความนิยม  เพราะผู้เขียนจะต้องจ าตัวพยัญชนะและสระใหม่
ทั้งหมด อักษรเหล่านี้มีลักษณะคล้ายอักษรโรมันเป็นที่แปลกตาออกไปจากอักษรเดิมท าให้จ าได้
ยากจึงมีผู้ใช้จ ากัดอยู่ในคณะสงฆ์ธรรมยุต และคงจะเลิกใช้หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจอม
เกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตไม่นานนัก 

 2.  อักขรวิธีแบบใหม่ 

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเห็นว่าอักษรไทยมีอักขรวิธีสับสน ชาว
ต่างประเทศใช้ล าบากมาก เพราะสระวางไว้รอบพยัญชนะต้นไม่เป็นระบบ และเสียงสระที่เป็นสระ
ประสมกันนั้นไม่ตรงเสียง อีกประการหนึ่งการเขียนหนังสือติดกันเป็นพืดไม่เว้นเป็นค า ๆ ท าให้
ผู้อ่านสับสน โดยเฉพาะพยัญชนะที่ไม่มีสระก ากับ ออกเสียงเป็น อะ บ้าง ออ บ้าง โอะลดรูปบ้าง 
(ปฐม จราจร จลาจล บรม บดี) 
 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ จึงทรงคิดดัดแปลงอักษรไทยโดยเฉพาะอักขรวิธี ให้
วางสระไว้หลังพยัญชนะต้นบนบรรทัดเดียวกันทุกตัว ฉะนั้นจึงต้องออกแบบรูปสระใหม่เพ่ือให้มี

ลองเขียนอกัษรอริยกะกนัดูสิจะ๊ 
- นโม   =………………………………………………………………………………………………………………………… 

- สรณ   = ………………………………………………………………………………………………………………………… 

- ธมฺโม=…………………………………………………………………………………………………………………..……. 
- อรหโต=....................................................................................................................  
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สัณฐานเหมาะกับการวางไว้บนบรรทัด ส่วนตัวพยัญชนะและวรรณยุกต์นั้นคงรูปเดิม(ธวัช  ปุณโณ
ทก, 2553:251) 
 สระที่ปรับปรุงใหม่ มีทั้งสิ้น 24 รูป ใช้สระเดิม 5 รูป คือ อ ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ คิดเพ่ิมใหม่อีก 
19 ตัว ดังนี้ 

ภาพที่ 6.4 อักษรและระบบอักขรวิธีของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (ธวัช ปุณโณทก
,2553: 252) 
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 อภิปรายอักษรแบบใหม่ หรืออักขรวิธีแบบใหม่ของสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 
ไม่ได้ใช้เป็นหนังสือราชการ นั่นคือ พระองค์คิดประดิษฐ์อักษรแบบใหม่แล้ว พระองค์พยายาม
เสนอเป็นบทความในวารสารเพ่ือให้ผู้รู้ได้พิจารณาเป็นการหยั่งเสียงชาวไทยว่าสมควรจะน ามาใช้
เป็นอักษรทางราชการเพียงใด ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ได้พิมพ์หนังสือบรมราชาธิบาย “เรื่องวิธี
ใหม่ส าหรับใช้สระ และเขียนหนังสือไทย” แจกจ่ายเผยแพร่แต่ไม่มีผู้ตอบรับแต่อย่างใด ฉะนั้น
อักษรแบบใหม่ของรัชกาลที่ 6 นี้จึงใช้อยู่ในเฉพาะผู้ใกล้ชิดกับพระองค์ และกลุ่มข้าราชบริพาร
เท่านั้น เมื่อเสด็จสวรรคตก็ไม่มีผู้ใดใช้สืบต่อมา เพราะใช้อักษรไทยที่เคยใช้อยู่จนเคยชินแล้ว 
 3. อักขรวิธีสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม 

 อักษรเฉพาะแบบชนิดนี้ เป็นการปรับปรุงอักขรวิธีเท่านั้น และประกาศใช้เป็นตัวหนังสือ
ของทางราชการเมื่อ พ.ศ. 2485 และยกเลิกใช้ในสองปีต่อมา คือเมื่อ พ.ศ. 2487 ซึ่งเป็นยุคสมัย
จอมพลป.พิบูลสงคราม  เรืองอ านาจ และปรับระบบปกครองไทยเป็นระบบผู้น า มีอ านาจสิทธิ์ขาด 
จึงประกาศใช้อักษรไทยแบบใหม่เพ่ือลดความยุ่งยากในการเขียนการอ่าน เราจึงเรียกอักษรชนิดนี้
ว่า“อักษรจอมพล ป. พิบูลสงคราม” 
 อักษรสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ได้ประกาศใช้เป็นอักษรทางราชการเมื่อวันที่ 29 
พฤษภาคม พ.ศ. 2485ให้ตัดสระและพยัญชนะบางตัวออก โดยก าหนดให้มีพยัญชนะ  31รูป สระ  
27 รูป  (อิงอร สุพันธุ์วณิช, 2550: 664-666 )  ดังนี้ 

1. ให้ยกเลิกพยัญชนะที่มีเสียงซ้ ากัน  13  ตัว  ได้แก่  ฃ  ฅ  ฆ  ฌ  ฎ  ฏ  ฐ  ฑ ฒ  ณ  
ศ  ษ  ฬ  และ  ญ  ให้ตัดเชิงออก 

2. ยกเลิกสระ  ใ ฤ  ฤๅ  ฦ  ฦๅ 
ใน  พ.ศ. 2485  นี้ ได้มีการวางหลักเกณฑ์การเขียนหนังสือไทยไว้กว้าง ๆ  สรุปได้ 

ดังนี้ 
1. การใช้พยัญชนะ เมื่อได้ตัดพยัญชนะบางตัวออกแล้วก็ให้ใช้พยัญชนะตัวอ่ืนที่มีเสียง                  

เหมือนกันแทน 
2. ตัว  ญ  ใช้  ย แทน แต่ในกรณีท่ีต้องเขียนค าภาษาบาลีหรือสันสกฤตให้ใช้ตัว  ญ  ได้  

แต่ต้องตัดเชิงออก 
3. ตัวกล้ า  ทร  ที่ออกเสียง  ซ  ให้ใช้ตัว  ซ  เขียนแทน เช่น  ทราบ – ซาบ   ทรุด

โทรม – ซุดโซม  เป็นต้น  
4. ตัว  ย  ที่มี  อ  น าให้เปลี่ยนเป็น  ห น า  เช่น  อย่า  อยู่  อย่าง  อยาก เปลี่ยนเป็น  

หย่า  หยู่  หย่าง  หยาก 
5. ใช้ค าบาลีแทนสันสกฤต  เช่น  กรรม (กัม)  นิตย์ (นิจ)  เป็นต้นถ้าค าที่ใช้รูปบาลีมี

ความหมายหนึ่ง  รูปสันสกฤตมีความหมายหนึ่งให้ใช้ทั้งสองค า แต่ให้เปลี่ยนรูปการเขียนตาม
อักษรที่เหลืออยู่ เช่น  มายา มารยา  กิติกา กริสดีกา  เป็นต้น 

6. ร  หัน ในแม่  กก  กด  กบ  กม  ให้ยกเลิกและใช้ไม้หันอากาศแทน  เช่น  วัธนา  
บัพ  กัมการ  แต่ ร  หัน ในแม่กน ให้คงใช้ตามเดิม  เช่น  วรรนคดี  บรรพบุรุส  เป็นต้น 

7. ค าที่มาจากบาลี  ถ้าตัวสะกดมีอักษรซ้ ากันหรืออักษรซ้อนในกรณีตัวหลังไม่มี สระ
ก ากับให้ตัดตัวสะกดตัวหน้า  เช่น  อัตภาพ หัถกัม ทุข  แต่ถ้าตัวหลังมีสระก ากับไม่ต้องตัด
ตัวสะกด เช่น  อัคคี  สัทธา  เป็นต้น 
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8. ไม้ไต่คู้  ใช้เฉพาะในกรณีที่ต้องการให้ออกเสียงสั้น  ถ้าไม่ใช้อาจมีความหมายเป็น
อย่างอ่ืนเช่น  เม็ด  เล็ก  เย็บ  ส่วนค าที่ไม่ได้ออกเสียงสั้นจริง  เช่น  ตะเบง  ไม่มีไม้ไต่คู้  ค าที่มา
จากภาษาบาลีและสันสกฤตก็ไม่ใช้ไม้ไต่คู้  เช่น เบญจ เพชร แต่ค าต่างประเทศที่จ าเป็นให้คงใช้ได้  
เช่น  เช็ค   

9. ค าที่ไม่ได้มาจากภาษาบาลีสันสกฤตให้เขียนตามระเบียบค าไทย  ให้เขียนตามเสียง
เป็นหลัก  เช่น  บัน (บรร)  ควน (ควร)  เสิม (เสริม)  ทหาน (ทหาร)  เป็นต้น 
 

ตัวอย่างอักขรวิธีสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม    

 
 

ภาพที่ 6.5 ตัวอย่างอักขรวิธีสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม (อิงอร  สุพันธุ์วณิช, 2550: 667) 
 

 จากประกาศฉบับนี้ท าให้เราเห็นได้ว่า รัฐบาลสมัยนี้พยายามที่จะปรับปรุงภาษาไทยให้
กะทัดรัดขึ้น  และพยายามที่จะก าหนดการใช้ภาษาอย่างกว้าง ๆ เอาไว้ให้ประชาชนสมัยนั้นปฏิบัติ
ตามแต่อักขรวิธีแบบนี้ ไม่เป็นที่ยอมรับกันเพราะเมื่อจอมพล ป. หมดอ านาจลงใน พ.ศ. 2487  
อักขรวิธีแบบนี้ก็เลิกใช้ ประชาชนได้หันกลับไปใช้อักษรและอักขรวิธีเดิมอีกครั้งหนึ่ง 
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 หลังจากมีพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ. 2493  ออกมาแล้วระบบการเขียน
ของไทยก็คงที่มากขึ้น  ไม่สะกดลักลั่นกันอีกเพราะเราจะถือเอาค าในพจนานุกรมเป็นมาตรฐาน  
ปัจจุบัน ได้มีพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554  ปรับปรุงขึ้ น ใช้ ใหม่แล้ ว                    
(อิงอร  สุพันธุ์วณิช, 2550: 672) 
 

สรุป  
 วิวัฒนาการภาษาและอักษรไทยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เริ่มตั้งแต่สมัยสุโขทัยที่พบ
หลักฐานการประดิษฐ์ลายสือไทยของพ่อขุนรามค าแหงโดยดัดแปลงอักษรจากอักษรขอมโบราณ
และมอญโบราณ  จากนั้นอักษรก็ได้พัฒนาเรื่อยมาในสมัยพญาลิไท  สมัยอยุธยาตอนต้น  อยุธยา
ตอนกลาง  อยุธยาตอนปลาย  และรัตนโกสินทร์ตอนต้น   
 นอกจากวิวัฒนาการอักษรแต่ละยุคสมัยแล้ว ยังมีอักษรเฉพาะแบบที่สร้ างขึ้นมาเป็น                
การเฉพาะ เช่น ใช้อ่านภาษาบาลี  ปรับเพ่ือให้ภาษาไทยทันสมัย  ใช้สะดวกขึ้น แต่อักษรเฉพาะ
แบบเหล่านี้ไม่นิยม ใช้จนยกเลิกไปในที่สุด อักษรเฉพาะแบบ ได้แก่ อักษรอริยกะ ของรัชกาลที่ 4  
อักขรวิธีแบบใหม่ของรัชกาล ที่ 6 และอักขรวิธีภาษาไทย ของจอมพล ป.พิบูลสงคราม 

 

แบบฝึกหัด 

1. ก่อนที่พ่อขุนรามค าแหงจะทรงประดิษฐ์อักษรไทยขึ้นใช้นั้น คนไทยมีอักษรใช้หรือไม่                          
ถ้ามี จะเป็นอักษรชนิดใด 

2. ลายสือไทยของพ่อขุนรามค าแหง มีอักขรวิธีอย่างไร 

3. อักษรในสมัยพญาลิไทยเปลี่ยนไปจากลายสือไทยของพ่อขุนรามค าแหงอย่างไร                 
และอักษรสมัยอยุธยาตอนปลายแตกต่างจากสมัยพระยาลิไทอย่างไร 

4. อักษรสมัยอยุธยาตอนกลางมีลักษณะเด่นอย่างไร อธิบาย 

5. อักษรไทยที่ใช้ในสมัยอยุธยาตอนปลายมีกี่แบบ  อธิบาย 

6. อักษรสมัยอยุธยาตั้งแต่อยุธยาตอนต้นถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย พบการใช้ครั้งแรก            
ของอักษรหรือเครื่องหมายใดบ้าง 

7. อักษรอริยกะเกิดข้ึนในสมัยใด มีอักขรวิธีอย่างไร 

8. อักขรวิธีของรัชกาลที่  6  มีลักษณะอย่างไร 

9. อักขรวิธีสมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม  แตกต่างจากอักขรวิธีไทยปัจจุบันอย่างไร 

10. อักษรไทยปัจจุบันมีลักษณะอย่างไร อธิบาย 

 

 

 

 
 



90 

 

เอกสารอ้างอิง 
 

จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ. (2554). จากลายสือไทยสู่อักษรไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ: บริษัท          
อแคทีฟ  พริ้นท์  จ ากัด.  

ธวัช ปุณโณทก . (2553). วิวัฒนาการภาษาไทยและอักษรไทย.กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. 

วิโรจน์  ผดุงสุนทรารักษ์. (2559). อักษรไทยและอักษรขอมไทย, พิมพ์ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: 
ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 

ส านักวัฒนธรรม  กีฬา  และการท่องเที่ยว. (2556). พัฒนาการของอักษรไทย. กรุงเทพฯ:              
โรงพิมพ์พระพุทธศาสนา. 

อิงอร  สุพันธุ์วณิช. (2550). วิวัฒนาการอักษรไทยและอักขรวิธีไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ: 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรณานุกรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   บรรณานุกรม 

 

กาญจนา  นาคสกุล และคณะ. (2554). บรรทัดฐานภาษาไทย เล่ม 1, พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : ส านัก
วิชาการและมาตรฐานการศึกษา  สถาบันภาษาไทย. 

กรมศิลปากร. (2548). ประชุมจารึก  ภาค  8  จารึกสุโขทัย. กรุงเทพฯ: บริษัท อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์                  
พับลิชชิ่ง  จ ากัด (มหาชน). 

ก าชัย  ทองหล่อ. (2540). หลักภาษาไทย.พิมพ์ครั้งที่ 10.กรุงเทพฯ:บริษัทรวมสาสน์. 
ก าธร  สถิรกุล. (2526). ลายสือไทย  700  ปี. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์คุรุสภา. 
จุไรรัตน์  ลักษณะศิริ. (2554). จากลายสือไทยสู่อักษรไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ: บริษัทอแคทีฟ พริ้นท์  

จ ากัด.  
ณัฐวรรณ  ชั่งใจ. (2555). วิวัฒนาการของภาษาไทย. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง.                          
ดุษฎีพร  ช านิโรคศานต์. (2526). ภาษาศาสตร์เชิงประวัติและภาษาไทยเปรียบเทียบ. กรุงเทพฯ :

 พิมพ์ลักษณ์. 
ธวัช  ปุณโณทก. (2548). การอ่านจารึกสมัยต่างๆ. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
______. (2553). วิวัฒนาการภาษาไทยและอักษรไทย. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย. 
พระราชวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์. (2511). พระนลค าฉันท์. กรุงเทพฯ: คลังวิทยา. 
ราตรี  ธันวารชร. (2542). การศึกษาค า  ในศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช.พิมพ์ครั้งที่ 2,

กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
______. (2548). วิวัฒนาการของภาษาไทย. กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
ราชบัณฑิตยสถาน. (2556). พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554. กรุงเทพฯ :นานมีบุ๊คส์

พับลิเคชั่นส์. 
______. (2556). พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย สมัยสุโขทัย ศิลาจารึกพ่อขุนรามค าแหงมหาราช              

หลักท่ี 1. พิมพ์ครั้งที่ 3, กรุงเทพฯ: ห้างหุ้นส่วนจ ากัดอรุณพิมพ์. 
______. (2554). พจนานุกรมศัพท์วรรณคดีไทย  สมัยสุโขทัย  ไตรภูมิกถา, พิมพ์ครั้งที่ 2. กรุงเทพฯ : 

บริษัท สหมิตรพริ้นติ้งอแนด์พับลิสชิ่ง จ ากัด. 
วิโรจน์  ผดุงสุนทรารักษ์. (2559). อักษรไทยและอักษรขอมไทย, พิมพ์ครั้งที่ 3.กรุงเทพฯ : ส านักพิมพ์

มหาวิทยาลัยรามค าแหง. 
วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์. (2526). ภาษาศาสตร์เชิงประวัติ วิวัฒนาการภาษาไทยและภาษาอังกฤษ. 

กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. 
ส านักวัฒนธรรม  กีฬา  และการท่องเที่ยว. (2556). พัฒนาการของอักษรไทย. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์

พระพุทธศาสนา. 
อิงอร  สุพันธุ์วณิช. (2550). วิวัฒนาการอักษรไทยและอักขรวิธีไทย. พิมพ์ครั้งที่ 2, กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 
 



93 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก



94 

 

เนื้อความในศิลาจารึกหลักที่  1  ของพ่อขุนรามค าแหง พ.ศ. 1835 (ราชบัณฑิตยสถาน, 
2556: 17-31) 

 
ด้านที่  1 

 

ค าจารึก ค าอ่าน 

1. พ่   ก   ช่   สร   นทรา   ทตย 
แม่   ก   ช่นาง   เสอง   พ ่  ก   ช่ บาน   เมอง    
2.   ต   พ่น๋องท๋องดยวห๋าคน   ผ๋ชายสาม 
  ผ ๋   ญงโสง   พ ่  เผอ 
3. อ   ผ๋อ๋ายตายจาก   เผออตยมแฏญ่งงเลก 
  เม่ออ   ก   ฃ๋นให่ญได ๋
4.   สบเก๋าเข๋า   ฃนสามชน เจ๋า   เมองฉอด 

มาท ่  เมองตากพ ่  กไปรบ 
5.   ฃนสามชนหววซ๋าย 
  ฃนสามชนขบบมาหววฃวา   ฃนสาม 
6. ชน   เก่ลอนเฃ๋าไพ่รฝ๋าหน๋าใส 
พ่   ก   หนญญา่ยพายจแจ ๋

7. (น   ) กบ ่   หน   ก   ข ่ช๋างเบกพล 

  กขบบ เฃ๋า ก่อนพ่   ก   กฏ่ 
8. (ช๋า)งด๋วย   ฃนสามชนตน   ก   พ่งช๋าง 
  ฃนสามชน ตวว   ช่ 
9. มาส   เมองแพ๋   ฃนสามชนพ่าย   หน 
พ่   ก   จ่ง   ฃ๋น   ช่   ก 
10.   ช่พระรามค าแหง   เพ่ออ   ก   พ่งช๋าง 
  ฃนสามชน   เม่อ 
11. อช่ววพ ่  ก   กบ เรอแก่พ่   ก 
  กบ เรอแก่แม ่  ก   กได๋ตวว 
12.   เน๋ออตววปลา   กเอามาแก่พ่   ก 
  กได๋หมากส ๋หมากหวา 
13. นอนนใด  ิกนอร่อย  ิกน   ด 
  กเอามาแก่พ่   ก   กไปต  
14. หนงงวงช๋างได   กเอามาแก่พ่   ก 
  กไปท่บ๋านท่    เม 
15. องได๋ช๋างได๋งวงได๋ป่ววได๋นาง 
ได๋    เงอนได๋ทอง   กเอา 
16. มาเวนแก่พ่   ก พ่   กตายญงง   พ่   ก 
  กพร าบ เรอแก ่  พ ่
17.   กฎ่งงบ เรอแก่พ่   ก 
  พ ่  กตาย   จ่งได๋    เมองแก ่  กทงง 
18. (ก)ล    เม่ออช่ววพ่   ฃนรามค าแหง 
  เมอง   ษกโขไท   น ๋   ดในน ๋า 
19. (   ม)ปลาในนา   มเข๋า 

1. พ่อก ช ่อศร อินทราทิตย์ 
แม่ก ช ่อนางเส อง พ ่ก ช ่อบานเม อง 
2. ต พ ่น้องท้องเด ยวห้าคน 
ผ ้ชายสาม ผ ้ญ งโสง พ ่เผ - 
3. อ ผ ้อ้าย ตายจากเผ อเต ยมแต ่ยังเล็ก 
เม ่อก ขึน้ ใหญ่ได ้
4. สิบเก้าข้าว ข นสามชน เจ้าเม องฉอด 

มาท(่ เม องตาก พ่อก ไปรบ 
5. ข นสามชนหัวซ้าย 

ข นสามชนขับมาหัวขวา ข นสาม- 
6. ชนเกล ่อน เข้าไพร่ฟ้าหน้าใส 

พ่อก หน ญญ่ายพายจแจ-๋ 
7. น ก บ่หน  ก ข ่ช้างเบกพล 

ก ขับเข้าก่อนพ่อก  ก ต่อ- 
8. ช้าง ด้วยข นสามชน ตนก พ ่งช้าง 
ข นสามชน ตัวช ่อ 
9. มาส เม องแพ้ ข นสามชนพ่ายหน  
พ่อก จึงขึน้ ช ่อก  
10. ช ่อพระรามค าแหงเพ ่อก พ ่งช้าง 
ข นสามชนเม -่ 
11. อช่ัวพ่อก  ก บ าเรอแก่พ่อก  
ก บ าเรอแก่แม่ก  ก ได้ตัว 
12. เน อ ้ตัวปลา ก เอามาแก่พ่อก  
ก ได้หมากส้ม หมากหวา- 
13. นอันใดกินอร่อยกินด  
ก เอามาแก่พ่อก  ก ไปต - 
14. หนังวังช้าง ได้ก เอามาอก่พ่อก  
ก ไปท่บ้านท่เม - 
15. อง ได้ช้าง ได้งวง ได้ปั่ว ได้นาง 

ได้เง อนได้ทองก เอา 
16. มาเวน แก่พ่อก  พ่อก ตายยังพ ่ก  
ก พร ่าบ าเรอ แก่พ ่ 
17. ก  ดั่งบ าเรอแก่พ่อก  
พ ่ก ตาย จึงได้เม องแก่ก ทัง้ 
18. กลม เม ่อช่ัวพ่อข นรามค าแหง 

เม องส โขทัยน ด  ้ในน า้ 
19. ม ปลาในนาม ข้าว 
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เจ๋า   เมองบ่เอาจกอบในไพร ่  ลทาง    เพ่ 
20. (อ)น   จองวววไปค๋า   ข่ม๋าไปขาย 
ใครจกกใค่รค๋าช๋างค๋าใคร 
21. จกกใค่รค๋ามา๋ค๋าใครจกกใคร่ค๋า   เงอน 
ค๋าทองค๋าไพ่รฝ่าหน๋าใส 
22.   ลกเจา๋   ลก   ฃน   ผ๋ใดแลล๋ ๋ตายหายก่วา 
อ๋ยาว   เรอนพ ่  เช๋ออ 
23.   เส๋ออฅ า มนนช๋างข   ลก   มยย   ยยเข๋า 
ไพรฝ๋าขา๋ไทป่า 
24. หมากป่า   พลพ ่  เช๋ออมนนไว๋แก ่  ลกมนน 
  ส๋นไพ่รฝ๋า 
25.   ลกเจา๋   ลก   ฃน   ผ๋แล๋    ผดแผกแสกว๋างกนน 
สวน   ด 
26. แท๋แล๋    จ่งแล่งฅวาม(แ)ก่ขาด๋วย   ซ่ 
บ่เฃ๋า   ผ๋ ลกกมกก 
27.   ผ๋ซ๋อนเหนเข๋าท่านบ่ใค่ร   พน 
เหน   สนท่านบ่ใค่ร   เดอ 
28. ดคนใด   ข่ช๋างมาหาพา   เมองมา   ศ่ 
ช่อย   เหนออ   เฟ่อ 
29. อ   ก๋มนนบ ่  มช๋างบ ่  มม๋า 
บ่   มป่ววบ ่  มนางบ่   ม   เง (อ) 
30. นบ่   มทองให๋แก่มนนช่อยมนนตวง 
เปนบ๋านเปน   เมอ 
31. งได๋ข๋า   เสอกข๋า   เสออ 
หวว   พ่งหววรบก่   ด บ่ฃ๋าบ่   ตใน 
32. ปาก   ปต   มก   ดงอนน   ณ่ง 
แขวนไว๋ห๋นน ไพรฝ่๋าหน๋า 
33. ปกกลางบ๋านกลาง   เมอง 
  มถ๋อย   มฅวามเจบท๋อง 
34. (ข๋)องใจมนนจกกก่ลาว 
  เถงเจ๋า   เถง   ฃนบ่ไร๋ไปลนนก 
35.   ดงอนนท่านแฃวนไว๋พ ่  ฃนรามค าแหง 
เจ๋า   เมองได ๋

เจ้าเม องบ่เอาจกอบ ในไพร่ล ท่างเพ ่ - 
20. อนจ งวัวไปค้า ข ่ม้าไปขาย 
ใครจักใคร่ค้าช้าง ค้า ใคร 
21. จักใคร่ค้าม้าค้า ใครจักใคร่ค้าเง อน 
ค้าทองค้า ไพรฟ้าหน้าใส 
22. ล กเจา้ล กข นผ ้ใดแลล้้มตายหายกว่า 

เหย้าเร อนพ่อเช อ ้ 
23. เส อ ้ค ามันช้างขอล กเม ยเย ยขา้ว 

ไพร่ฟ้าข้าไทย ป่า 
24. หมากป่าพล พ่อเช อ้ มัน ไว้แก่ ล กมัน 
สิน ้ไพร่ฟ้า 
25. ล กเจา้ล กข น ผิแลผดิแผกแสกว้างกัน 

สวนด  
26. แท้แล จึ่งแล่งความแก่ขาด้วยซ ่อ 

บ่เข้าผ ล้ักมัก 
27. ผ ้ซ่อน เห็นข้าวท่านบ่ใคร่พิน 

เห็นสินท่านบ่ใครเ่ด อ 
28. ด คนใดข ่ช้างมาหาพาเม องมาส  ่
ช่อยเหน อเฟื-้ 
29. อก ้ มันบ่ม ช้าง บ่ม ม้า 
บ่ม ปั่วบ่ม นาง บ่ม เง อ- 
30. นบ่ม ทอง ให้แก่มัน ช่อยมันตวง 

เป็นบ้านเป็นเม อ- 
31. ง ได้ข้าเส อกข้าเส อ 
หัวพ ่งหัวรบ ก็ด  บ่ฆ่าบ่ต  ใน 
32. ปากประต ม กะดิ่งอันณึ่ง 

แขวน ไว้หัน ้ ไพร่ฟ ้าหน้า 
33. ปกกลางบ้านกลางเม อง 
ม ถ้อยม ความ เจ็บท้อง 
34. ข้องใจ มันจักกล่าว 
เถิงเจ้าเถ งข นบ่ไรไ้ปลั่นกะ- 
35. ดิ่งอันท่านแขวนไว้พ่อข นรามค าแหง 
เจ้าเม องได ้
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            ด้านที่  2 
 

ค าจารึก ค าอ่าน 

1.   ญนรย(ก   เ)มออถาม 
สวนฅวามแก่มนนด๋วย   ซ่ ไพ่รใน 
2. (   เม)อง   สกโขไท   น ๋   จ่งช  
ส๋างป่าหมากป่า   พล ท่วว   เมอ 
3. ง   น   ทกแห่งป่าพ๋ราวก่หลาย 
ใน   เมอง   น๋ป่าลาง 
4. ก่หลายใน   เมอง   น ๋
หมากม่วงก่หลาย ใน   เมอง   น ๋
5. ห(มา)กฃามก่หลายใน   เมอง   น ๋
ใครส๋างได๋ไว๋แก่มนน 
6. กลาง   เมอง   สกโขไท   น ๋
  มน ๋าตรพงงโพย   สใส  ิกน   ด 
7. ...(ฎ่) งง  ิกนนน ๋าโขง   เม่ออแล๋ง 
รอบ   เมอง   สกโขไท   น ๋  ตร 
8.   บ(ร)ได๋สามพนน   ศ่ร๋อยวา 
คนใน   เมอง   สโขไท   น ๋
9. มก(ก) ทานมกกทรง   สล 
มกกโอยทาน พ่   ฃนรามค าแหง 
10. เจ๋า   เมอง   สโขไท   น ๋
ทงงชาวแม่ชาวเจ๋าท่วยป่ววทวยนา 
11. ง   ล(ก)เจ๋า   ลก   ฃนทงง   ซ่น ทงงหลาย 
ทงง   ผ๋ชาย   ผ๋    ญง 

12.   ฝงท่วย   มสรธาในพระ   พทธสาสน 
ทรง   สล   เม่ออพรน 
13. ษา   ทกคน   เม่ออโอกพรนษา 
กรานก  ิถน   เดอน   ณ่ง   จ ่
14. งแล๋ว   เมออกรานก   ถน 
  มพน     บ๋ยย   มพน หมาก   ม 
15. พน ดอกไม๋    มหมอนณ่งง 
หมอนโนนบ   รพารก   ถนโอ 
16. ยทานแล ่  ปแล ๋  ิญบล๋าน 
ไป   สดญดดก  ิถน   เถงอ 
17. ไร  ิญก   พ๋น   เม่ออจกกเฃ๋ามาวยง 
รยงกันแฏ่อไร 
18. ญก (   พ)๋ นเท๋าหววลานด บง 
ค กลอง ด๋วยสยงพาดสยง   พ 
19. นสยง   เล๋อนสยงฃบบใครจกก 
มกกเห๋ลนเห๋ลนใครจ 
20. กกมกกหววหวว 
ใครจกกมกก   เล๋อน   เล๋อน   เมอง   ส 
21. กโขไท   น ๋   ม   ศ่ปาก (ป   )ตหลวง 

1. ยินเร ยกเม อ ถาม 
สวนความแก่มันด้วยซ ่อไพร่ใน 
2. เม องส โขทัยน จึ้้งชม 
สร้างป่าหมากป่าพล  ทั่วเม อ- 
3. งน ท ้กแห่ง ป่าพร้าวก็หลาย 
ในเม องน   ้ ป่าลาง 

4. ก็หลายในเม องน   ้ 
หมากม่วงก็หลายในเม องน   ้ 
5. หมากขามก็หลายในเม องน   ้ 
ใครสร้างไดไ้ว้แก่มัน 
6. กลางเม องส โขทัยน   ้ 
ม น้ าตระพังโพยส  ใสกินด  
7. ..ดั่งกิน้ าโขงเม ่อแล้ง 
รอบเม องส โขทัย น  ้ตร - 
8. บ ร ได้สามพันส ร่้อยวา 
คนในเม องส โขทัยน   ้ 
9. มักทาน มักทรงศ ล 
มักโอยทาน พ่อข นรามค าแหง 
10. เจ้าเม องส โขทัยน  ้
ทัง้ ชาวแม ่ชาวเจ้าท่วยปั่วท่วย นา- 
11. ง ล กเจ้าล กข น ทัง้ สิน้ ทัง้ หลาย 
ทัง้ ผ ้ชายผ ญ้ ง 

12. ฝ งท่วยม ศรัทธาในพระพ ทธศาสน 
ทรงศ ล เม ่อพรร- 
13. ษาท กคน เม ่อโอกพรรษา 
กรานกฐิน เด อนณ ่งจิ-่ 
14. งแล้ว เม ่อกรานกฐิน 
ม พนม เบ ย ้ม พนมหมาก ม  
15. พนมดอกไม ้ม หมอนนั่ง 
หมอนโนน บริพารกฐินโอ- 
16. ยทานแล่ปีแล้ญิบล้าน 

ไปส ด ญัติกฐินเถ งอ- 
17. รัญญิกพ ้น เม ่อจักเข้ามาเว ยง 

เร ยงกันแต่อร-ั 
18. ญญิกพ ้นเท้าหัวลาน ด บง 
ค กลอง ด้วยเส ยงพาดเส ยนงพิ- 
19. ณ เส ยงเล อ ้น เส ยงขับ ใครจกั 
มักเล่น เล่น ใครจั- 
20. กมักหัว หัว 
ใครจักมักเล อ ้น เล อ ้น เม องส - 
21. โขทัยน   ้ม ส ่ปากประต หลวง 
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ท๋ยนญอมคนสยดกนน 
22. เฃ๋ามา   ดท่านเผาทย(น)ท่านเห๋ลนไฟ 
  เมอง   สโขไท   น๋ 
23.   มฎ่งงจกกแตกกล(าง)   เมอง   สโขไท   น ๋
  ม   พหาร   ม 
24. พระ   พทธ   รบทอง   มพระอฎฐารศ 
  ม พระ   (พ) ทธ   รบ 
25.   มพระ   พทธ   รบอนนให่ญ 
  มพระ   พทธ   รบอนน 
26. ราม   ม   พหารอนนให่ญ 
  ม   พหารอนนราม   ม   ป ่
27.   คร  ินสไ(สย   ม) ด   มเ(ถร 
  )มมหาเถร   เบ๋องตวนนตก 
28.   เมอง   สโข(ไท)   น ๋   มอ (ไร   )ญญก 
พ ่ฃนรามค แหงกท า 
29. โอยทานแก่มหาเถรส(งงฆ)ราช 
ปราชญรยนจบ   บดกไตร 
30. หลวกกกว่า   ป ่  ครใน   เมอง   น ๋
  ทกคน   ลกแฏ ่  เมอง   สรธ 
31. รมมราชมาใ (นก) ลางอร  ิญญก   ม  ิพ 
หารอนน   ณ่งมน 
32. ให่ญ   สงงามแก่ก  
  มพระอฏฐารศอนน   ณ่ง   ลก   อย 
33. น   เบ๋องตวน(น)โอก   เมอง(ง)   ส(โ)ข ไท   น ๋
  ม   พหาร   ม   ป ่  คร 

34.   มทเลหลวง(   มป)่าหมากป่า   พล 
  มไร ่  มนา   ม   ถ่นถ๋าน 
35.   มบ๋านให่ญบา๋(นเ)ลก   มป่าม(ว่)ง 
  มป่าฃาม   ดงามฎงงแก๋ล 

เท ย้ รย่อม คนเส ยดกัน 
22. เข้ามาด ท่านเผาเท ยน ท่านเลน่ไฟ 
เม องส โขทัยน   ้ 
23. ม ดั่งจักแตก กลางเม องส โขทัยน ้ 
ม พิหาร ม  
24. พระพ ทธร ปทอง ม พระอฏัฐารศ 
ม พระพ ทธร ป 
25. ม พระพ ทธร ปอันใหญ ่
ม พระพ ทธร ปอัน 
26. ราม ม พิหารอันใหญ ่
ม พิหารอันราม ม ป  ่
27. คร นสิัยม ต ม เถร 
ม มหาเถร เบ อ ้งตะวันตก 
28. เม องส โขทัยน   ้ม อไรญิก 
พ่อข นรามค าแหงกระท า 
29. โอยทานแก่มหาเถร สังฆราช 
ปราชญ์เร ยนจบปิฎกไตร 
30. หลวก กว่าป ่คร ในเม องน   ้ 
ท กคนล กแต ่เม องศร ธ- 
31. รรมราชมา ในกลางอรัญญิก 
ม พิหารอันณ ่งมน 
32. ใหญ ่ส งงามแก่กม 

ม พระอัฏฐารศ อันณ ่ง ล กย - 
33. น เบ อ้งตะวันโอกเม องส โขทัยน ้ 
ม พ หาร ม ป ่คร  
34. ม ทะเลหลวง ม ป่าหมากป่าพล  
ม ไร ่ม นา ม ถิ่นถาน 
35. ม บ้านใหญ่บา้นเล็ก ม ป่าม่วง 
ม ป่าขาม ด งามดังแกล-้ 

 

ด้านที่  3 

ค าจารึก ค าอ่าน 

1. (งแฏ)่ง   เบ๋อง   ตนนอน   เมอง   สโขไท   น ๋
  มตลาดป 
2. (สา)น   มพระอจน   มปราสาท 
  มป่าหมากพ๋ราว ปาหมาก 
3. ลาง   มไร ่  มนา   ม   ถ่นถ๋าน 
  มบ๋านให่ญ บ๋านเลก   เบ๋ 
4. องหววนอน   เมอง   สโขไท   น ๋
  ม   ก   ด   พหาร   ป ่  คร 
5.   อ่ย    ม    สรดภงส    มป่าพราวปาลาง 
  มปาม่วงป่าฃาม 
6.   มน ๋าโคก   มพระข   พง   ผเทพดา 

1. (งแต)่ง เบ อ ้งต นนอนเม องส โขทัยน ้ 
ม ตลาดป 
2. สาน ม พระอจนะ ม ปราสาท 
ม ป่าหมากพรา้ว ป่าหมาก 
3. ลาง ม ไร ่ม นา ม ถิ่นถาน 
ม บ้านใหญ ่บ้านเล็ก เบ - ้ 
4. องหัวนอนเม องส โขทัยน   ้ 
ม ก ฎ  พิหาร ป ่คร  
5. อย  ่ม สร ดภงสม ป่าพร้าวป่าลาง 
ม ป่าม่วง ป่าขาม 
6. ม น้ าโคก ม พระขพ ง ผ เทพดา 
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ในเฃาอนนน๋นน 
7. เปนให่ญก่วา   ทก    ผใน    เมอง   น ๋
  ฃน   ผ๋ใด   ถ   เมอง 
8.   สโขไท   น๋แล๋ไห๋ว   ด   พล   ถก 
  เมอง   น๋ท่ยง   เมอง 
9.   น ๋  ด   ผ๋ไห๋วบ ่  ด   พลบ่   ถก 
  ผในเขาอนนบ ่  ฅ๋มบ ่
10. เกรง   เมอง   น๋หาย 1214 สก   ปมโรง 
พ่   ฃนรามค  
11. แหงเจ๋า    เมอง   ศรสชชนนาไล   สโขไท   น ๋
  ปลกไมต๋า 
12. น   น๋ได ๋  สบ   ศ่เข๋า   จ่งให๋ช่างฟนน 
ขดาร   หนฎ๋งงห่วาง 
13. กลางไม๋ตาน   น๋วนน   เดอนดบบ 
  เดอนโอกแปดวนนวน 
14. น   เดอนเตม   เดอนบ๋างแปดวนน 
  ฝง   ป ่  ครเถรมหาเถ 
15. ร   ฃ๋นณ่งง   เหนอขดาร   หน   สดธรมม 
แก่   อบาสก   ฝ 
16. งท่วยจ า   สล   ผ๋ใช่วนน   สดธรมม 
พ่   ฃนรามค แหง 
17. เจ๋า   เมอง   ศรสชชนนาไล   สโขไท 
  ฃ๋นณ่งง   เหนอขดา 
18. ร   หนให๋   ฝงท่วย   ลกเจ๋า   ลก   ฃน 
  ฝงท่วย   ถบ๋าน   ถ 
19.   เมอง คนน วนน   เดอนดบบ 
  เดอนเตมท่านแฏ่งช๋าง    เผ 
20. (อ)กกรพดดลยางท๋ยนญ่อมทองงา… 
ฃวา   ช   รจา   คร 
21. (พ่)   ฃนรามค แหง   ฃ๋น   ข่ไปนบพร(ะ)… 
อร  ิญญกแล ๋
22. (วเฃ)๋ามา ๐ จา  ิรกอนน   ณ่ง 
  มใน   เมองชลยงสถาบกไว ๋
23. (ด๋ว) ยพระ   ศรรดนธา   ด 
จา  ิรกอนน   ณ่ง   มในถ ๋า   ชถ ๋า 
24. (พ)ระราม   อ่ยฝ่งงน ๋าส พาย 
จา  ิรกอนน   ณ่ง   มในถ ๋า 
25. (รด)นธารในกลวง 
ป่าตาน   น ๋   มษาลาสองอนนอนน   ณ่ง   ช่ 
26. (ษา)ลาพระมาสอนน   ณ่ง   ช   พทธษาลา 
(ข)ดาร   หน   น ๋   ช่ม 
27. นงง   ษลาบาตรสถาบกไว๋    หน ๋
  (จ่ง)ทงงหลายเหน 

ในเขาอันนัน ้
7. เป็นใหญ่กว่าท กผ ในเม องน   ้ 
ข นผ ้ใดถ อเม อง 
8 ส โขทัยน    ้ แล ้ไหว้ด พล ถ ก 
เม องน   ้ เท ่ยง เม อง 
9. น ด ้ ผิไหว้บ่ด  พล บ่ถ ก 
ผ ในเขาอัน้ บ่ค ้มบ ่
10. เกรง เม องน ห้ าย 1214 ศก ปีมะโรง 
พ่อข นรามค า- 
11. แหงเจ้าเม องศร สัชชนาลยัส โขทัย น   ้ 
ปล กไมต้า- 
12. ลน   ้ได้สิบส ่เข้า จึงให้ช่างฟัน 
ขดานหินตัง ้หว่าง 
13. กลางไม้ตาลน   ้วันเด อนดับ 
เด อนโอกแปดวัน วั- 
14. นเด อนเต็ม เด อนบ้างแปดวัน 
ฝ งป ่คร  เถร มหาเถ- 
15. ร ขึน้ นั่งเหน อขดานหินส ดธรรม 
แก่อ บาสก ฝ - 
16. งท่วยจ าศ ล ผิใช่วันส ดธรรม 
พ่อข นรามค าแหง 
17. เจ้าเม องศร สัชชนาลยัส โขทัย 
ขึน้ นั่งเหน อขดา- 
18. นหิน ให้ฝ งท่วยล กเจ้าล กข น 
ฝ งท่วยถ อบ้านถ อ 
19. เม อง คัน วันเด อนดับ 
เด อนเตม็ ท่านแต่งช้างเผ - 
20. อกกระพัด ลยางเท ย ้รย่อมทองงา... 
(ซ้าย) ขวา ช ่อร จาคร  
21. พ่อข นรามค าแหง ขึน้ ข ่ไปนบพระ 
(เถิง)อรัญญิกแล-้ 
22. วเข้ามา ๐ จารึกอันณ ่ง 
ม ในเม องชเล ยง สถาบกไว ้
23. ด้วยพระศร รัตนธาต  
จารึกอันณ ่ง ม ในถ า้ ช ่อถ้ า 
24. พระราม อย ่ฝั่งน า้ ส าพาย 
จารึกอันณ ่ง ม ในถ้ า 
25. รัตนธาร ในกลวง 
ป่าตาลน ม ้ศาลาสองอัน อันณ ่งช ่อ 
26. ศาลาพระมาส อันณ ่งช ่อพ ทธศาลา 
ขดานหินน   ้ช ่อม- 
27. นังศิลาบาตร สถาบกไว้น  ่
จึ่งทัง้ หลายเห็น 
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ด้านที่  4 
 

ค าจารึก ค าอ่าน 

1. พ่   ฃนพระ(รา)มค แหง 
  ลกพ่   ฃน   ษร   นทรา   ทตยเป 
2. (น   ) ฃน (ใ) น   เมอง   ษรสชชน(นาไ)ล   สโขไท 
ทงงมากาวลาว 
3. (แ) ล ๋ไท   เมองใต๋หล๋าฟ๋าฏ… ไท 
ชาว   อชาวของมาออ 
4. ก 1207 สก   ป   กรให ๋  ขด (เอา) พระธา   ด 
ออกทงงหลาย 
5. เหนกท า   บชาบ เรอแก่พระธา   ด 
ได ๋  เดอนหกวนน   จ่ 
6. งเอาลงฝงงในกลาง   (เมอ)ง   ษรสชชนาไล 
ก่พระเจ 
7.    ด   เหนอหกเข๋า   จ่ง แล๋ว 
ต๋งงวยงผาล๋อมพระม 
8. หาธา   ด   จ่งแล๋ว 
  เม่อก่อนลาย   สอไท   น๋บ ่
9.    ม 1205 สก    ปมแมพ ่  ฃนรามค าแหงหา 
ใคร่ใจ 
10. ในใจแล่ใศ่ลาย   สอไท   น๋ลาย   สอไท   น ๋
  จ่ง   ม   เพ่ 
11. อ   ฃน   ผ๋น๋นนใศ่ใว๋พ่   ฃนพระรามค แหง 
น๋นนหา 
12. เปนท๋าวเปนพรญาแก่ไททงงหลาย 
หาเปน 
13.   ครอาจารยส่งงสอนไททงงหลาย 
ให ๋  ร๋ 
14.   บน   ร๋ธรมมแทแตคนอนน   มใน   เมองไท 
ด๋วย 
15.   ร๋ดว๋ยหลวกดวย๋แก๋ลวดวย๋หาน 

ดว๋ยแคะ 
16. ดว๋ยแรงหาคนจกกเสมอ   ม่ได ๋
อาจปราบ   ฝงข๋า 
17. เสก   ม   เมองกว๋างช๋างหลาย 
ปราบ   เบ๋องตวนนอ 
18. อกรอดสรลวงสองแฅว 
  ลมบาจายสคาเท๋าฝงงของ 
19. ง   เถงวยงจนนวยงฅ า เปน   ทแล๋ว 
  เบ๋ง หวว 
20. นอนรอดคน   ทพระบางแพรก 
  สพรณณ   ภ 
21. มราช   บ   รเพช (   บ   ) ร   ศรธรมมราช 

1. พ่อข นรามค าแหง 
ล กพ่อข นศร อินทราทิตยเ์ป-็ 
2. นข นในเม องศร สัชชนาลัย ส โขทัย 
ทัง้ มากาวลาว 
3. แลไทยเม องใต้หล้าฟ้าฏ ... ไทย 
ชาวอ ชาวของ มาออ- 
4. ก 1207 ศก ปีก น ให้ข ดเอาพระธาต  
ออกทัง้ หลาย 
5. เห็น กระท าบ ชาบ าเรอแก่พระธาต  
ได้เด อนหกวัน จึ-่ 
6. งเอาลฝังในกลางใจเม องศร สัชชนาลัย 
ก่อพระเจ- 
7. ด ย์เหน อหกเข้าจึ่งแล้ว 
ตัง ้เว ยงผาล้อมพระม- 
8. หาธาต  สามเข้าจึ่งแล้ว 
เม ่อก่อนลายส อ ไทยน บ่้ 

9. ม  1205 ศก ปีมะแม พ่อข นรามค าแหงหา 
ใคร่ใจ 
10. ในใจ แลใส่ลายส อไทยน   ้ลายส อไทยน   ้ 
จึ่งม เพ -่ 
11. อข นผ ้นัน ้ใส่ไว ้พ่อข นพระรามค าแหง 
นัน ้หา 
12. เป็นท้าวเป็นพระยาแกไ่ทยทัง้ หลาย 
หาเป็น 
13. คร อาจารยส์ั่งสอนไทยทัง้ หลาย 
ให้ร ้ 
14. บ ญร ้ธรรมแท ้แต่คนอันม ในเม องไทย 
ด้วย 
15. ร ้ด้วยหลวก ด้วยแกล้วด้วยหาญ 
ด้วยแคะ 
16. ด้วยแรง หาคนจักเสมอมิได ้
อาจปราบฝ งข้า 
17. เส ก ม เม องกว้างช้างหลาย 
ปราบเบ อ้ งตะวันอ- 
18. อก รอด สรลวง สองแคว 
ล มบาจาย สคาเท้าฝั่งขอ- 
19. งเถ งเว ยงจันทน ์เว ยงค าเป็นท แ่ล้ว 
เบ ( ้อ)งหัว 
20. นอน รอดคนท  พระบาง แพรก 
ส พรรณภ - 
21. ม ิราชบ ร  เพขรบ ร  ศร ธรรมราช 
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ฝงง ทเล 
22. ส   มทรเปน   ท (แล๋ว   ) เบ๋องตวนนตก 
รอด   มอ 
23. งฉอด   เมอง…นหงสาพ  ิด 
ส   ทรมหาเป 
24. นแดน ๐   เบ๋อง (   ตน) นอน 
รอด   เมองแพล   เม 
25. องม่าน   เมองน..   เมองพลวว 
พ๋นฝงงของ 
26.    เมองชวาเป(น   ท) แล๋ว ๐ 
  ปลกล๋ยง   ฝง   ลกบ๋า 
27. น   ลก   เมอง (นน๋) น 
ชอบดว๋ยธรมม   ทกคน 

ฝั่งทะเล 
22. สม ทรเป็นท ่แล้ว เบ อ ้งตะวันตก 
รอดเม อ- 
23. งฉอด เม อง...น หงสาวด  
สม ทรหาเป-็ 
24. นแดน ๐ เบ อ ้งต นนอน 
รอดเม องแพร ่เม - 
25. องม่าน เม องน... เม องพลัว 
พ้นฝั่งของ 
26. เม องชวา เป็นท ่แล้ว ๐ 
ปล กเล ย ้งฝ งล กบ้า- 
27. นล กเม องนัน ้
ชอบด้วยธรรมท กคน 

 

ค าศัพท์ศิลาจารึกหลักที่ 1  ของพ่อขุนรามค าแหงพ.ศ. 1835 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2556 : 
35-64) 

ค าศัพท์    ความหมาย 
 

กด ง    กระดิ่ง กรดึง 

กรพดด    ผ ก  คาด  รัด 

กลวง    บริเวณ  ท ่วาง  ท่ามกลาง   
กล่าว    ร้องท กข์ ร้องเร ยน   
กว่า    ไป 

กาว    สันนิษฐานว่าหมายถึง ไทเผ่าหนึ่งซึ่งอย ่แถบจังหวัดน่าน   
ก  ้    ท าให้ด ขึ้น  ยก  อ ้มช  
เกรง    ย าเกรง  เกรงอกเกรงใจ 

เกล ่อน    เคล ่อนพล 

แกก     กว่าเพ ่อน  ท ่ส ด 

แกล้ง    ตั้งใจ  จงใจ 

แกล้ว    กล้า 

ขดารห น   กระดานหิน  แท่นหิน 

ขบบ    ขับ  ไสช้าง  บังคับให้ไป  บังคับให้เคล ่อนไป 

ของ    แม่น้ าโขง 

ข้าเส ก    ข้าศึก 

เข้า 1    ข้าว 

เข้า  2    ข้าวของ 

เข้า  3    ปี  ขวบ 

โขง ช ่อแม่น้ าสายหนึ่ง กั้นเขตแดนระหว่างประเทศไทยกับ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ฃบบ ร้องเป็นท านอง 
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ฃ้า (ฆ่า) ท าให้ตาย 

ฃ ้นช ่ ขนานนาม 

ฃ ้นใหญ่ เติบโตขึ้น  เจริญวัยขึ้น 

ฃ น ผ ้เป็นใหญ่ หัวหน้า  กษัตริย์ 
คนท  ช ่อเม อง  ปัจจ บันค อ ต.คณฑ   อ.เม องก าแพงเพชร                        

จ.ก าแพงเพชร  อย ่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ าปิง 

คนน เข้าเฝ้า 

แคะ สันนิษฐานว่าอาจม ความหมายตรงกับค าว่า  เปร ยว  
เพร ยว  เร ่ยว 

ใคร่ใจ คิด  คร ่นคิด 

ฅ ้ม ค ้ม  ค ้มครอง 

จกอบ ภาษ ผ่านด่าน 

จแจ้น ช ลม นว ่นวาย 

จาริก ศิลาจารึก 

เจบท้องข้องใจ เด อดเน ้อร้อนใจ 

ฉอด ช ่อเม อง  สันนิษฐานว่าตั้งอย ่ริมแม่น้ าเมย  ปัจจ บันอย ่ใน                   
อ.แม่สอด จ.ตาก 

ชลยง ช ่อเม องศร สัชนาลัย ปัจจ บันอย ่ในเขต อ.ศร สัชนาลัย  จ.
ส โขทัย 

ชวา เม องหลวงพระบาง เป็นเม องหลวงเดิมของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ช่อย ช่วย 

ช่อยเหน ออ ช่วยเหล อ 

ช้างฃ ช้างท ่ฝึกไว้ด แล้ว 

ชาวของ ชาวแม่น้ าของ  ชาวเม องของ 

ชาวแม่ชาวเจ้า หญิงบรรดาศักดิ์ในราชส านัก 

ชาวอ  ชาวแม่น้ าอ   ชาวเม องอ  
ญญ่าย อาการท ่ไปอย่างรวดเร็ว  อาการท ่ไปตาม ๆ กัน 

ญดด ค าประกาศให้สงฆ์ทราบเพ ่อท ากิจของสงฆ์ร่วมกัน 

ญิบ สอง 

ฏ่ ส ้ 
ฏ่ช้าง ชนช้าง 

ด  ต  
ด้วย โดย  ตาม 

ด แท้ ด ให้เห็นจริง 

เด อนดบบ พระจันทร์ม ดทั้งดวงในวันแรม  15  ค่ า  เด อนค ่  หร อวัน
แรม  14  ค่ า  เด อนค ่ 
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เด อนบ้าง เด อนแหว่ง  ค อเด อนข้างแรม 

เด อนบ้างแปดวนน วันแรม  8  ค่ า 

เด อนโอก เด อนออก ค อเด อนข้างขึ้น 

เด อนโอกแปดวนน วันขึ้น  8  ค่ า 

ตนก  สรรพนามบ ร ษท ่  1  เอกพจน์  ตรงกับ  ตัวก  
ตรพงง สระน้ า  แอ่งน้ า  บ่อน้ า  หนองน้ า 

ตร บ ร ป้อมปราการ 3  ชั้น ป้อมและก าแพง  3 ชั้น 

ตลาดปสาน ตลาดท ่ตั้งขายของเป็นประจ า 

ตวง เป็นค าสันธาน  หมายถึง  จนกระทั่ง 

ตววเน ้อตววปลา สัตว์บกสัตว์น้ า 

ตาก ช ่อเม องอย ่ริมฝั่งแม่น้ าปิง ปัจจ บันค ออ.บ้านตาก จ.ตาก 

ต นนอน ทิศเหน อ 

ต หนงงวงงช้าง คล้องช้าง (แต่อาจแบ่งเป็น  ต หนัง = คล้องช้างโดยใช้
บ่วงบาศ  และวังช้าง = คล้องช้างโดยต้อนเข้าไปใน
เพน ยดก่อน) 

ต  สรรพนามบ ร ษท ่ 1 พห พจน์ หมายถึง  เราซึ่งเป็นฝ่ายผ ้
พ ดไม่รวมผ ้ฟัง 

ถ บ้านถ เม อง ปกครองบ้านเม อง 

ถ เม อง ครองเม อง 

ท่ ต  
ทงงกล  ทั้งสิ้น  ทั้งหมด 

ท่ยง ตั้งอย ่มั่นคง 

ท้ยนญอม,  ท้ยนญ่อม ย่อม ตามปรกติ 
ทรงส ล ถ อศ ล 

ทเลหลวง 1. ท ่งกว้างใหญ่ ในหน้าฝนม น้ าเจิ่ง 

 2. แหล่งน้ าขนาดใหญ่ 
ท่วย ทวย  หม ่  เหล่า 

เท้า ถึง  จด 

นบ ไหว้ 
นาง ผ ้หญิง  หญิงสาว 

น้ าโคก น้ าท ่ขังในแอ่งท ่ดอน 

น สไสยม ด ผ ้พ้นจากการถ อนิสัย  ได้แก่ พระภิกษ ท ่ม พรรษาตั้งแต่ 5 
พรรษาขึ้นไปและม ความร ้พระธรรมวินัยพอท ่จะปกครอง
ตนเองได้ 

บ่เฃ้าผ ้ลกกมกกผ ้ซ่อน ไม่เข้าข้างผ ้ลักขโมยและผ ้ยักยอก 

บ่ใคร่เด อด ไม่เด อดร้อนใจ 

บ่ไร้ ไม่ยาก  ไม่ไร้ผล 
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บงค  สันนิษฐานว่าหมายถึง  ประโคม 

บานเม อง พระนามกษัตริย์องค์ท ่  2  แห่งราชวงศ์พระร่วง เป็นพระ
เชษฐาของพ่อข นรามค าแหงมหาราช 

บ เรอ ปรนนิบัติ  รับใช้ 
เบก เปิดทาง 

เบ ้ง, เบ ้อง ทาง  ข้าง  ด้าน 

เบ ้องหววนอน ทิศใต้ 
ปล กล้ยง ทะน บ าร ง 

ป่วว ผ ้ชาย  ชายหน ่ม (น่าจะตรงกับค าว่า  บ่าว  ในค าว่า           
ค ่บ่าวสาว) 

ปากปต  ช่องทางเข้าออก 

ป ่คร  ต าแหน่งสมณศักดิ์ครั้งกร งส โขทัยเป็นราชธาน  
เปนท แล้ว เป็นท ่ส ดของเขตแดน 

ผ  เทวดา 

ผ ้ (ผิ) ผิว่า  ถ้า 

ผ ้ใช่ (ผิใช่) หากมิใช่  ถ้าไม่ใช่ 
ผ ดแผกแสกว้างกนน ผิดใจแตกแยกกัน  ทะเลาะกัน 

ผ ้อ้าย พ ่ชายคนแรก  พ ่ชายคนหัวปี 
เผาทยน จ ดเท ยน  ตามไฟ 

เผ ออ สรรพนามบ ร ษท ่  1  ทวิพจน์  หมายถึง  เราทั้งสอง           
ไม่รวมผ ้ฟัง 

พ่เช ้ออ พ่อแท้ ๆ , ผ ้ท ่ส บเช ้อสายเด ยวกันในฐานะบิดา 

พน  พ ่ม,  ลักษณะของสิ่งท ่เป็นพ ่มยอดแหลมอย่างดอกบัวต ม 

พระขพ ง ช ่อภ เขา 

พระบาง ช ่อเม อง  ปัจจ บันค อ จ.นครสวรรค์ 
พลวว ช ่อเม อง ปัจจ บันค อ  อ.ปัว จ.น่าน 

พาย ไป 

พ ่ง รบ 

พ ้น โพ้น  โน้น 

เพ ่อน สรรพนามบ ร ษท ่ 3  ใช้แทนผ ้ท ่ตนพ ดถึง 

เพ ่ออ เพราะ 

แพ้ ชนะ 

แพรก ช ่อเม อง  ปัจจ บันอย ่ใน อ.สรรคบ ร   จ.ชัยนาท 

แพล เม องแพร่  ปัจจ บันค อ จังหวัดแพร่ 
โพยส  ช ่อสระน้ าท ่อย ่กลางเม องส โขทัย 

ไพร่ ชาวเม อง  พลเม อง 

ไพร่ฝ้า ประชาชน 
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ไพรฝ้าข้าไท ประชาชนพลเม อง  บริวาร 

ไพร่ฝ้าหน้าปก 1. ประชาชนพลเม องทั่วไป  

 2. ประชาชนผ ้ม ความเด อดร้อน 

ไพร่ฝ้าหน้าใส ประชาชนพลเม อง 

มน สันนิษฐานว่าเป็นร ปส ่เหล ่ยมตรงม มโค้งป้าน 

มา สันนิษฐานว่าเป็นไทเผ่าหนึ่ง  หร ออาจเป็นชาวเม องน้ าม้า                         
ซึ่งเป็นหัวเม องขึ้นเม องไลในดินแดนฝ่ายญวน 

ม่าน ช ่อเม อง สันนิษฐานว่าอย ่ระหว่างจังหวัดแพร่กับจังหวัด
น่าน 

มาศ ่ มาพ่ึง  มาอย ่ด้วย  หมายถึง มาพ่ึงพระบรมโพธิสมภาร 

มาออก มายอมเป็นเม องขึ้น 

ม  เป็น  น่าจะเป็น  ม ่ ค อ  อึงม ่ ม เส ยงดังอ ้ออึงระงมไป 

เม ออ ไป  มา 

เม ่ออช่วว ในสมัย  เม ่อครั้ง 

เม ่ออพรนษา ในพรรษา  ระหว่างพรรษา เม ่อถึงเทศกาลเข้าพรรษา 

ย ย ย ้ง (เท ยบภาษาไทใหญ่  เย้  แปลว่า  ย ้ง ภาษาถ่ินอ สาน 
เย ย  หร อ  สาง  หมายถึง  ย ้งขนาดใหญ่) 

รอด ถึง  ตลอด 

ราม ปานกลาง  พอด งาม 

ร จาคร  ช ่อช้างทรงของพ่อข นรามค าแหงมหาราช 

ลยาง สายเช อกท ่ผ กก บหร อสัปคับรัดกับตัวช้าง, สัปคับ 

ลาง 1. ขน น (ภาษาไทใหญ่) 
 2. หมาก  (ภาษาไทขาว) 
 3.  มะพร้าวพันธ ์หนึ่ง  (ภาษาถิ่นอ สาน  หมากลาง  

หมายถึงมะพร้าวหวานกินได้ทั้งผล) 
ลายส ไท ตัวหนังส อไทย  อักษรไทย 

ลาว ไทเผ่าหนึ่ง 

ล กแฏ่ มาจาก 

ล ˚บาจาย ช ่อเม องในล ่มน้ าป่าสัก  สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเม องหล่ม
เก่า 

ล กเจ้าล กข น ผ ้ม เช ้อสาย 

ล กบ้านล กเม อง ชาวบ้านชาวเม อง 

ล ทาง ล ่ทาง  หมายความว่า  สะดวก  (ภาษาถ่ินพายัพและถิ่น
อ สาน) 

เล ้อน 1.  ร้องเพลงโต้ตอบกันระหว่างชายหญิง 

 2. อ่านหร อสวดท านองเสนาะ 

แล่ (แล) และ 
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แล้ 1. แล 

 2. แล้ว 

แล่งฅวาม ตัดสินความ  (เท ยบภาษาไทใหญ่  แล่ง  แปลว่า  ตัดด้วย
ม ด,  ภาษาถ่ินใต้  แล่ง  หมายถึง  ตัดหร อผ่าเป็นชิ้น) 

แล่ปี ละปี (เท ยบภาษาถิ่นพายัพและถิ่นอ สาน  แลปีแล ว่า            
ปีละ  แลคนแล  ว่า  คนละ) 

วยง เม องท ่ม ก าแพงล้อม 

วยงฅ า ช ่อเม อง  อย ่ระหว่างเม องหลวงพระบางกับเม อง
เว ยงจันทน์ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

วยงผา ก าแพงหิน 

เวน ถวาย  มอบให้ 
ใศ่ ประดิษฐ์ 
สคา ช ่อเม องในล ่มน้ าป่าสัก 

สถาบกไว้ด้วย ประดิษฐานไว้ท ่  ประดิษฐานไว้กับ 

สยด เบ ยดเส ยด 
สรลวง ช ่อเดิมของเม องพิษณ โลกทางฝั่งตะวันตกแม่น้ าน่าน 
สร ดภงส น่าจะหมายความว่า  คลองส่งน้ า  ทางหร อท่อระบายน้ า                 

หร ออาจจะเป็นช ่อเฉพาะของคลองส่งน้ าหร ออ่างเก็บน้ าก็
ได้ 

สวน ไต่สวน 
สวนฅวาม สอบความ  ไต่สวนความ 
สองแฅว ช ่อเดิมของเม องพิษณ โลก  อย ่ทางฝั่งตะวันออกแม่น้ า

น่าน 
สามชน ช ่อเจ้าผ ้ครองเม องฉอด  เร ยกว่า  ข นสามชน 
ส พาย ช ่อแม่น้ าเม องส โขทัยเก่า   
ส ด สวด  แสดง (ภาษาถ่ินอ สานและถ่ินพายัพ ส ด แปลว่า  

สวด ในปัจจ บันยังใช้อย ่, เท ยบเขมรโบราณ  สฺวต,             
ภาษาเขมร ส ตฺร แปลว่า สวด) 

ส ดญดดกถิน สวดญัตติกฐิน หมายถึง  สวดประกาศมอบผ้ากฐิน 
ส ดธรมม แสดงธรรม 
เส ้ออฅ า 1.  เส ้อลายทอง  เส ้อยศ 
 2. น่าจะตรงกับ  เช ้อด้ า  เช ้อสาย 
ห้นน ท ่นั่น  ท ่นั้น 
หลวกก ฉลาด (เท ยบภาษาถิ่นพายัพ  หลวก และถ่ินอ สาน  หล

วก,  หลัก แปลว่า  ฉลาด) 
หลวง ใหญ่ 
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หวว หัวเราะ  ในท ่น ้หมายถึง สน กสนาน  ร ่นเริง 
หววพ ่งหววรบ แม่ทัพนายกอง 
หววลาน พระลานหลวง  ลานใหญ่ 
หา เริ่ม  นั่นเอง  (ภาษาไทใหญ่  หา  แปลว่า  เริ่ม; ภาษาไท

ขาว  หา  แปลว่า  นั่นเอง  ด้วยตนเอง) 
หาน กล้า  เก่ง  อาจ  สามารถ 
หาย เส ่อมสิ้น  ส ญหาย 
เหล้นไฟ ตามประท ป 
ไหว้ด พล ถ ก เคารพและบวงสรวงอย่างถ กต้องตามประเพณ  
อจน ช ่อพระพ ทธร ปอย ่ทางทิศเหน อ สันนิษฐานว่า                

ค อพระพ ทธร ปปางมารวิชัยท ่วัดศร ช ม  จ.ส โขทัย 
อฏฐารศ ช ่อพระพ ทธร ปย นขนาดใหญ่  ปางห้ามญาติ 
อ  แม่น้ าอ   ไหลมาลงแม่น้ าโขง 
โอยทาน อวยทาน  ให้ทาน  ถวายทาน 
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แผนผังก าเนิดอักษรไทย (ศาสตราจารย์ยอร์ช  เซเดส์) 

อักขระสมภพ (ก าเนิดตัวอักษร) 

  อักษรโฟน เช ยน 

 

   อักษรพราหม           อักษรฝรั่งต่าง ๆ 

 

        อักษรอินเด ยฝ่ายใต้                อักษรอินเด ยฝ่ายเหน อ  

 

  อักษรขอมโบราณ         อักษรมอญโบราณ 

 อักษรขอมจารึก  อักษรขอมหวัด   อักษรส โขทัย   อักษรไทยเดิม  อักษรเง ้ยว อักษรพม่า 

 อักษรขอมต่าง ๆ  

      อักษรสยาม อักษรลาวล้านช้าง อักษรไทยตั้งเก ๋ย         อักษรอาหม              อักษรล ้อและลานนาไทย 

ภาพแผนผังก าเนิดอักษรไทย  (ก าธร  สถิรก ล, 2530 : 64)
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