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บทคัดย่อภาษาไทย 

การวิจัยนี้ท าขึ้นเพ่ือศึกษาเปรียบเทียบระบบการเขียนของภาษาสันสกฤต บาลี และภาษาไทยที่ใช้
อักษรคฤนถ์ (ไทยคฤนถ์) ในต้นฉบับตัวเขียนทั้งหลายที่พบในหอสมุดแห่งชาติพระนครที่กรุงเทพ ฯ  โดยใช้
ระบบการเขียนของอักษรครันถะภาษาทมิฬเป็นแบบอย่าง ขอบเขตของการวิจัยคือการศึกษาเฉพาะอักษรครัน
ถะ หรืออักษรคฤนถ์ ที่ยังใช้ส าหรับเขียนในประเทศไทย ในช่วงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น โดยไม่ศึกษาต่อเนื่อง
เกี่ยวกับการค้นพบภาษาอ่ืนที่อาจจะได้รับอิทธิพลแล้วจากภาษา บาลี และสันสกฤต หรือ ส่วนใด ๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้อักษรในจารึกที่แตกต่างกันไป เช่น เขมร มอญ และอักษรปัลลวะโบราณ ที่เป็นการศึกษา
ค าภาษาสันสกฤตในจารึกและต้นฉบับตัวเขียนโบราณต่าง ๆ 

ผลการศึกษาพบว่า อักษรไทยคฤนถ์ ที่มีเหมือนกันคือระบบการเขียน บาลี และสันสกฤต มีความ
คล้ายคลึงกัน และการที่มีค าภาษาทมิฬและสันสกฤตที่ใช้ในต าราพราหมณ์ทั้งหลาย เพราะว่าพระราชพิธีของ
ไทยได้รับอิทธิพลจากวัฒนธรรมของอินเดียใต้ หลายค าที่ค าไทยยืมค าภาษาสันสกฤตผ่านภาษาทมิฬ นี่อาจจะ
เป็นสาเหตุให้เกิดความสับสนระหว่างค ายืมภาษาทมิฬและค ายืมภาษาสันสกฤต ส่วนรูปของอักษรคฤนถ์ที่ใช้ใน
ประเทศไทยมีความใกล้เคียงกับอักษรคฤนถ์ของอินเดีย แต่อักษรคฤนถ์ของไทยมีการใช้สระไทยเข้าไปในการ
เขียนทั้งภาษาสันสกฤต ทมิฬและภาษาไทย ท าให้อักษรคฤนถ์ของไทยมีสระมากและรูปผสมบางอย่างแตกต่าง
ไปจากอักษรคฤนถ์ของอินเดียเล็กน้อย การเขียนอักษรคฤนถ์ในคัมภีร์ใบลานเก่า ๆ ของอินเดียนิยมลากหาง
อักษรยาวคล้ายกับอักษรคฤนถ์ในไทย หรืออักษรไทยโบราณ ซึ่งเป็นลักษณะการเขียนอักษรคฤนถ์แบบเก่า แต่
อักษรที่ใช้พิมพ์ตามหนังสือสมัยปัจจุบันมีหางอักษรสั้นลงแต่หัวใหญ่ขึ้นเพ่ือความสะดวกในการอ่านได้ชัดเจน
เปรียบเสมือนตัวอักษรคฤนถ์แบบใหม ่

ส าหรับภาษาไทย ถึงแม้ว่าตามหลักฐานที่จารึกไว้ และจารึกโบราณอ่ืน ๆ ที่เขียนด้วยภาษาทมิฬมี
การค้นพบในประเทศไทย แต่ตอนนี้ในภาษาไทยปัจจุบัน มีการใช้ค าภาษาทมิฬเพียงบางค าเท่านั้น เนื่องจาก
เป็นภาษาค าโดด หรือที่เรียกว่า ภาษาตระกูล ไต-กะได ค าทมิฬเป็นเพียงค าโบราณที่ปรากฏอยู่ในวรรคดีไทย
โบราณเท่านั้น หลักฐานทั้งหมดปรากฏแล้ว ในรามเกียรติ์ของไทยและวรรณคดีโบราณอ่ืน ๆ ซึ่งมีค าภาษา
ทมิฬ เช่น กุเรปัน ฤาษีกะไลโกฎิ  ตะไล โจฬะ และทมิฬ (ในคัมภีร์มหาวงศ์) ซึ่งค าเหล่านี้มีรากศัพท์จากภาษา
ทมิฬ 
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Abstract 

This study aimed to compare the writing system of the Sanskrit Pali and Thai 
scripts which was written by the Grinth in (Thai Grantha) texts found at the Thai national 
library in Bangkok using the Grantha alphabet of South India by the writing system of Tamil 
Grantha. The delimitation of research is specifically study on Thai Grantha script or Grinth is 
still used in Thailand since the first Ratanakosin‘s period and do not continuing study should 
be conducted to find out if other languages may also have influenced or may be part of the 
different inscriptional usages such as Khmer, Mon and old Pallava alphabets for writing 
Sanskrit words in any inscriptions and ancient texts. 

The result of study indicates that Thai Grantha script contains some between Pali 
Sanskrit words and there are many Tamil and Sanskrit words used in the Thai Brahmin‘s 
texts because of the Thai Royal ceremonies was influenced by South Indian cultures. As 
many Thai borrows word from Tamil, this might be caused by the confusion between the 
borrowed Tamil words and the borrowed Sanskrit words because Thai ancients have first 
known Tamil and Sanskrit. The Thai Grantha’s writing system is the same as of the Tamil 
Grantha but Thai Grantha’s writing mixed Thai vowels alphabet in some words of Pali 
Sanskrit and Thai language. This is the cause of Thai Grantha’s words have little more vowels 
and the different writing form than Tamil Grantha. The old writing form of Tamil Grantha like 
to make long tail end of all alphabets. This is same the Thai Grantha’s or the other old Thai 
hand writing alphabet. In addition the fonts of Tamil Grantha in The modern books, they 
have the short tail end and big head for the easily reading. 

For Thai language, although inscribed evidences and the other ancient scriptures 
written in Tamil were found in Thailand. At present Thai modern language adopts only few 
Tamil words, which is isolating language, or called Tai-Kadai family. Tamil words only are the 
old words appeared in the old Thai literatures. All evidences appeared in Thai Ramakien and 
other ancient literatures, there are Tamil words such as กุเรปัน Kurepun (Ramayana), ฤาษีกะไล
โกฏิ hermit Kalaikot (Kumpa-Ramayana), ตะไล Talai (dessert, sky rocket), โจฬะ Cozha 
(inscribed history), ทมิฬ Tamil people (คัมภีร์มหาวงศ์ Mahawongsha text), these words have 
Tamil roots. 


