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สวสัดี
ค่ะ มิตรรักนักอ่าน TPA NEWS ที่เคารพทุกท่าน 

พอเหลือบดูปฏิทินก็ถึงกับใจหาย... ตายละ นี่

เดอืนมถินุายนแล้วหรือก�าลงัจะหมดไปอกีครึง่ปีแล้วนะคะ เมือ่ต้นปี

ตั้งใจว่าจะท�าอะไรไว้ ก็ต้องเริ่มได้แล้วสินะคะ ก่อนที่ปี 2558 นี้จะ 

ผันผ่านไป... อีกปี

ในฉบบันีผู้เ้ขยีนขอน�าเสนอความรูพ้ืน้ฐานของภาษาไทยต่อ

จากฉบับก่อนโน้น (รู้จัก “ภาษาไทย” ของเราดีแล้วหรือยัง ตอนที่ 2 

ฉบับเดือนธันวาคม 2557) ค่ะ ขอเกริ่นน�าวัตถุประสงค์การเขียนหัว

เรือ่งนีส้กัเลก็น้อยนะคะ ผูเ้ขยีนต้องการน�าเสนอค�าถาม และค�าตอบ

ทีน่่าสนใจเกีย่วกบั “ภาษาไทย” ซึง่ได้มาจากค�าถามของนกัเรยีนชาว

ญีปุ่น่ของผูเ้ขยีนในฐานะครภูาษาไทยเองค่ะ โดยน�าเสนอในรปูแบบ

บทสนทนาระหว่าง คุณครูเย็นใจ กับ เจ้าหนูจ�าไม (ตัวแทนนักเรียน

ชาวญีปุ่น่) ฉากในเร่ืองเป็นห้องเรยีนภาษาไทยในโรงเรยีนสอนภาษา

แห่งหนึ่ง และฉบับนี้ซึ่งเป็นตอนที่ 3 จะสมมติให้เป็นวันที่สามของ

การเรียนภาษาไทย โดยมคีณุครเูย็นใจเป็นผูส้อน ฉบบัทีแ่ล้วหรอืการ

เรียนครั้งที่ 2 ที่ผ่านมานั้น คุณครูเย็นใจได้สอนเรื่อง “พยัญชนะไทย” 

กนัไปแล้ว คร้ังน้ีเรามาดกัูนว่าคณุครจูะสอนเรือ่งอะไรพร้อมๆ กนัเลย

นะคะ

คุณครูเย็นใจ:  สวัสดีค่ะ นักเรียนทุกคน สบายดีหรือเปล่าคะ

เจ้าหนูจ�าไม: สบายดค่ีะ ขอบคณุค่ะ พวกเราจ�าอกัษรไทยทัง้ 3 กลุม่ 

(อักษรกลาง อักษรสูง อักษรต�่า) 

 ได้หมดแล้วด้วยนะคะ หลงัจากทีค่ณุครสูอน เราก็จบั

กลุม่กนัฝึกเขยีน อ่านออกเสยีง แล้วก็จ�ากันได้แล้วค่ะ

คุณครูเย็นใจ: ดีมากค่ะ การจ�าตัวอักษรนี่ ดูด้วยตาอย่างเดียวไม่ได้

จริงๆ นะคะ ต้องฝึกเขียนหลายๆ หน จนคล่อง ถึงจะ

จ�าได้ค่ะ

เจ้าหนูจ�าไม: คณุครคูะ ตวัอักษรไทยหน้าตาน่ารกัๆ น่ีมท่ีีมาอย่างไร

หรือคะ ช่วยเล่าให้พวกเราฟังหน่อยได้ไหมคะ

คุณครูเย็นใจ: ได้เลยค่ะ แต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าเรือ่งยาวทเีดียวนะคะ

ประวัติ และวิวัฒนาการของอักษรไทย

เม่ือปี พ.ศ.๒๓๗๖ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขณะยังทรงผนวชได้เสด็จประพาสนมัสการเจดีย์สถานต่างๆ ทาง

เมืองเหนือ ทรงพบศิลาจารึกพ่อขุนรามค�าแหงพร้อมแท่นมนังคศิลา

ที่เนินปราสาทเก่าเมืองสุโขทัย มีลักษณะเป็นแท่นศิลารูปสี่เหลี่ยม 

มียอดแหลมมน สูง ๑ เมตร ๑๑ เซนติเมตร มีจารึกทั้ง ๔ ด้าน สูง ๕๙ 

เซนตเิมตร กว้าง ๓๕ เซนตเิมตร ด้านที ่๑ และด้านที ่๒ ม ี๓๕ บรรทดั 

ด้านที่ ๓ และ ๔ มี ๒๗ บรรทัด ศิลาจารึกนี้นับเป็นหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์และโบราณคดีทีใ่ช้อ้างองิได้ว่ารปูอกัษรไทยได้ปรากฏ

ขึ้นเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.๑๘๒๖ จากข้อความจารึกตอนหนึ่ง 

พ่อขุนรามค�าแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยที่เรียกกัน

ว่า “ลายสือไทย” ขึ้น ซึ่งได้เค้ารูปจากอักษรอินเดียฝ่ายใต้ รวมทั้ง

อกัษรมอญและเขมรทีม่อียูเ่ดิม ซึง่ต่างกถ่็ายแบบมาจากอกัษรอนิเดยี

ฝ่ายใต้ทัง้สิน้ ท�าให้อกัษรไทยมลีกัษณะคล้ายคลงึกบัอกัษรทัง้สามที่

กล่าวมา แม้บางตัวจะไม่คล้ายกันแต่ก็สามารถรู้ได้ว่าดัดแปลงมา

จากอักษรตัวไหน

“ลายสือไทย” ซึ่งพ่อขุนรามค�าแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ขึ้น

นั้น พระองค็ทรงก�าหนดให้อักษรแต่ละตัวแยกกันเป็นอิสระ วางรูป

สระไว้หน้าพยัญชนะอยู่ในแนวเดียวกัน พร้อมกับมีวรรณยุกต์ก�ากับ

การออกเสียงตามค�าศัพท์ภาษาไทย นอกจากนี้พระองค์ยังได้

ของเราดีแล้วหรือยัง ตอนที่ 3

รู้จัก“ภาษาไทย” 
ศศิธร มัตซึโมโตะ

โรงเรียนภาษาและวัฒนธรรม

ลายสือไทย 

ภาพประกอบจาก www.dasta.or.th/th/history/505-505.html
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ออกแบบรูปอักษรให้มีวิธีการเขียนเส้นอักษรแต่ละตัวลากสืบต่อกัน

โดยไม่ต้องยกมือขึ้น โดยเริ่มต้นลากจากหัวอักษรท่ีเป็นเส้นโค้งงอ

เหมือนขอเบ็ด แล้วลากไปจนสุดปลายเส้นอักษรซึ่งมีลักษณะงอโค้ง

เล็กน้อยเช่นกัน มีพยัญชนะ ๓๙ รูป สระ ๒๐ รูป วรรณยุกต์ ๒ รูป 

รวมทั้งหมด ๖๑ รูป

อักษรไทยมีการปรับปรุงอยู่เรื่อยๆ ในสมัยพญาฦๅไทราว 

พ.ศ. ๑๙๐๐ มีการแก้ไขตัวอักษรให้ผิดเพี้ยนไปบ้างเล็กน้อย โดย

เฉพาะการเพิ่มเชิงที่ตัว ญ ซึ่งใช้ติดต่อเรื่อยมาจนทุกวันนี้ คาดว่าน่า

จะเอาอย่างมาจากเขมร ต่อมาในสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช 

ราว พ.ศ. ๒๒๒๓ ตัวอักษรเริ่มมีรูปทรงดีขึ้นแต่ก็ยังไม่ทิ้งเค้าเดิม มี

บางตัวเท่านั้นที่แก้ไขผิดไปจากเดิม คือ ตัว ฎ และ ธ ซึ่งเหมือนกับที่

ใช้อยู่ในปัจจุบัน นักวิชาการจ�านวนหน่ึงเชื่อว่าในสมัยสมเด็จพระ

นารายณ์มหาราช ตัวอักษรและการใช้งานมีความคล้ายคลึงกับใน

ปัจจุบันมากที่สุด

วิวัฒนาการตัวอักษรไทย

ภาพประกอบจาก www.bloggang.com

เจ้าหนูจ�าไม: น่าสนใจมากๆ เลยค่ะ แล้วถ้าเราอยากดูศิลาจารึก

ของไทย ไปดูได้ที่ไหนคะ

คุณครูเย็นใจ: ศิลาจารึกพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ปัจจุบันเก็บ

รักษาอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร 

กรุงเทพมหานคร ค่ะ ถ้านักเรียนสนใจจริงๆ ครูพาไป

ก็ได้นะคะ

เจ้าหนูจ�าไม: จริงหรือคะ อยากไปค่ะ แต่คงได้แต่ดู เพราะอ่านไม่รู้

เร่ืองว่าแต่คนไทยอ่านลายสอืไทยทีจ่ารกึในศลิาจารกึ

ได้หรือเปล่าคะ

คุณครูเย็นใจ: ไม่ได้หรอกค่ะ แต่ตอนเป็นนักเรียน ก็ได้เห็นลายสือ

ไทยผ่านตา แล้วคณุครก็ูจะสอนให้นกัเรยีนพอรูว่้าบน

ศิลาจารึกนั้น เขียนอะไรไว้บ้างนะคะ เพราะนอกจาก

ภาษาแล้วยังเป็นบันทึกประวัติศาสตร์สมัยสุโขทัยที่

ส�าคัญมาก

เจ้าหนูจ�าไม: งั้นคุณครูพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าในจารึกเขียน

เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง

คุณครูเย็นใจ: ได้เลยค่ะ แต่เป็นเนื้อหาคร่าวๆ นะคะ

เนื้อหาของศิลาจารึก แบ่งได้เป็นสามตอน ตอนที่หนึ่ง 

บรรทดัที ่๑ ถงึ ๑๘ เป็นการเล่าพระราชประวตัพ่ิอขนุรามค�าแหงตัง้แต่

ประสูติจนเสวยราชย์ ใช้ค�าว่า “กู” เป็นหลัก ตอนที่ ๒ ไม่ใช้ค�าว่า “กู” 

แต่ใช้ว่า “พ่อขุนรามค�าแหง” เล่าถึงเหตุการณ์และธรรมเนียมในกรุง

สโุขทยั และตอนทีส่าม ตัง้แต่ด้านที ่๔ บรรทดัที ่๑๒ ถงึบรรทดัสดุท้าย 

มีตัวหนังสือต่างจากตอนที่ ๑ และ ๒ จึงน่าจะจารึกขึ้นภายหลัง 

เป็นการสรรเสริญและยอพระเกียรติพ่อขุนรามค�าแหง และกล่าวถึง

อาณาเขตราชอาณาจักรสุโขทัย

ศิลาจารึกพ่อขุนรามค�าแหงมหาราช ได้รับการขึ้นทะเบียน

เป็นมรดกความทรงจ�าแห่งโลกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ยูเนสโกบรรยาย

ว่า “ศลิาจารกึนีถ้กูพจิารณาว่าเป็นมรดกเอกสารหลกัทีม่คีวามส�าคญั

ระดบัโลก เพราะให้ข้อมลูอนัมค่ีาแก่แก่นหลกัของประวตัศิาสตร์ และ

วัฒนธรรมโลกหลายอย่าง” และ “การพรรณนารัฐสุโขทัยของไทยใน

คริสต์ศตวรรษที่ ๑๓ อย่างละเอียดหาได้ยาก ศิลาจารึกนี้ยังสะท้อน

ค่านิยมสากลที่รัฐจ�านวนมากทั่วโลกปัจจุบันยึดถือร่วมกัน”  อ้างอิง

จาก http://th.wikipedia.org/wiki/ศิลาจารึกพ่อขุนรามค�าแหง

มหาราช

**ค�าแนะน�าถงึผูอ่้านจากคณุครเูยน็ใจ: ค�าอธบิายของครโูดย

ละเอียดเกี่ยวกับประวัติ และวิวัฒนาการของอักษร

ไทย เป็นเกร็ดความรู้ทางภาษา และประวัติศาสตร์ไทยซึ่งมี

รายละเอยีดมากและใชเ้วลานานในการเล่าเรือ่งทัง้หมด ควรก�าหนด

กรอบโดยพิจารณาก่อนว่าผู้เรียนควรรู้เรื่องใดบ้าง เรื่องที่ยังไม่ควรรู้

ก็ไม่จ�าเป็นต้องเล่าค่ะ

หากท่านผู้อ่านต้องการทราบค�าอ่านหลักศิลาจารึกพ่อขุน

รามค�าแหง สามารถหาข้อมูลได้จาก 

à http://www.sukhothai.go.th/history/hist_08.html

หมดเวลาเรียนแล้วค่ะ พบกับคุณครูเย็นใจ และเจ้าหนู 

จ�าไมกันใหม่ในฉบับต่อไปนะคะ สวัสดีค่ะ TPA
news
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