ทําเนียบนามนักอานจารึก : ๑
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะริน

ประวัติศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะริน *

๑. กําเนิด
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะริน เปนธิดาคนสุดทองของ ร.อ.หลวงอาภรณ ยุทธพิทักษ
(ผัน วรศะริน) และนางอาภร ยุทธพิทักษ (ผอง วรศะริน) เกิดเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๘๒
ที่ตําบลสามเสนใน อําเภอดุสิต กรุงเทพมหานคร
๒. ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๐๐

พ.ศ. ๒๕๐๓

*

สําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตนจากโรงเรียนเซนฟรังซีสซาเวียรคอนแวนต
หลั ง จากนั้ น ก็ เ ข า ศึ ก ษาต อ ชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาตอนปลายที่ โ รงเรี ย นศิ ล ปศึ ก ษา
กรมศิลปากร
ไดเขาศึกษาตอที่คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร แตศึกษาไดเพียงปเดียวก็
ไดรับทุนไปศึกษาตอดานการอานจารึกที่ประเทศฝรั่งเศส

เรียบเรียงขอมูลโดย: นิสา เชยกลิ่น, โครงการฐานขอมูลจารึกในประเทศไทย, ศมส., ๒๕๕๗, จาก:
กรรณิการ วิมลเกษม และคนอื่นๆ , บรรณาธิการ, อัญชนาจารึก : ชีวิตและผลงานวิชาการดานจารึกวิทยา ภาษา และประวัติศาสตร
(กรุงเทพฯ : ศักดิ์โสภา, ๒๕๕๒), ๑๔๑-๑๕๐.
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พ.ศ. ๒๕๑๔

พ.ศ. ๒๕๑๘

๓. ประวัติการทํางาน
พ.ศ. ๒๕๐๔

สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทหลายสาขา คือสาขาวิชาภาษา
เขมรและภาษาพมา (เกียรตินิยมดีมาก) จาก Ecole Nationale des Langues
Orientales Vivantes สาขาวิชาโบราณคดีและศิลปะอินเดีย (เกียรตินิยมดีมาก)
จาก Ecole du Louver และสาขาอินเดียศึกษา (เนนภาษาสันสกฤต) (เกียรตินิยม
ดี) จาก Faculte des Lettres et Sciences Humains, Universite de paris
สํา เร็ จการศึกษาในระดับปริญญาเอก (เกีย รตินิย มดีมาก) ทางดานอินเดีย ศึกษา
(สาขาภาษาศาสตร) จาก Universite de Sorbonne Nouvell, paris 3 และ
ในขณะที่ ศึ ก ษาอยู ใ นประเทศฝรั่ ง เศสนั้ น ศาสตราจารย เ กี ย รติ คุ ณ ดร.อุ ไ รศรี
วรศะริน ยังไดรับเชิญใหเปนอาจารยสอนภาษาไทยที่ Universite de Paris Vll
อีกดวย

เริ่มเขารับราชการในสังกัดกรมศิ ลปากรโดยบรรจุเขาเปน ขาราชการในตําแหน ง
บรรณารักษจัตวา แผนกเอกสารสําคัญ กองจดหมายเหตุแหงชาติ และไดทดลอง
ปฏิบัติรายการอยูราว ๓ เดือน จึงไดรับอนุญาตใหลาไปศึกษาตอที่ประเทศฝรั่งเศส
พ.ศ. ๒๕๐๖ ขณะที่ลาศึกษาอยู นั้นไดถูกยายมาเปน ขาราชการชั้นจัตวาที่กองโบราณคดี กรม
ศิลปากร
พ.ศ. ๒๕๑๕ ไดเดินทางกลับประเทศไทยและเขาปฏิบัติราชการในตําแหนงภัณฑารักษโท ที่แผนก
วิชาการ กองโบราณคดี กรมศิลปากร
พ.ศ. ๒๕๑๘ รับราชการในตําแหน งภัณฑารักษ โท หัวหน างานวิ ชาการ กองพิพิธ ภัณฑสถานแห งชาติ กรมศิ ล ปากร และไดรับ เชิญ ใหเ ปน อาจารยพิเ ศษของคณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัย ศิล ปากรอีกดว ย ในขณะเดียวกันนั้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ซึ่งยังดํารงพระยศเปนสมเด็จพระเจาลูกยาเธอเจาฟาสิรินธร
เทพรั ต นสุ ด าฯ และกํ า ลั ง ทรงศึ ก ษาอยู ชั้ น ป ที่ ส ามของคณะอั ก ษรศาสตร
จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย ได ท รงพระกรุ ณ าโปรดเกล า ฯ ให ศ าสตราจารย
หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล นํา ดร.อุไรศรี วรศะริน เขาเฝาถวายตัวเปนพระอาจารย
ถวายพระอักษรพิเศษทางดานการอานจารึกภาษาตะวันออกดวย
พ.ศ. ๒๕๒๐ ได โ อนมารั บ ราชการในตํ า แหน ง อาจารย ป ระจํ า ภาควิ ช าภาษาตะวั น ออกคณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศาสตราจารย เกี ยรติคุณ ดร.อุ ไรศรี วรศะริน เคยดํารงตําแหนงหัวหนาภาควิชาภาษาตะวัน ออก
คณะโบราณคดีนานกวา ๖ ป และในขณะปฏิบัติราชการอยูที่ภาควิชาภาษาตะวันออกนั้นไดเปนผูนําหรือเปนผู
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มี ส ว นร ว มอย า งสํ า คั ญ ในการสร า งและพั ฒ นาหลั กสู ตรระดั บ บั ณฑิ ตศึ กษาหลายสาขาวิ ช า คือ หลัก สูต ร
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกภาษาไทย สาขาจารึกภาษาตะวันออก สาขาวิชาภาษาสันสกฤต และ
สาขาเขมรศึกษา อีกทั้งยังเปนผูผลักดันใหเกิดหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการจดหมาย
เหตุและเอกสาร รวมทั้งหลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาเขมร
ศาสตราจารย เ กี ย รติ คุ ณ ดร.อุ ไ รศรี วรศะริ น ยั ง เป น ผู ที่ มี บ ทบาทสํ า คั ญ ยิ่ ง ในการริ เ ริ่ ม และ
ประสานงาน ใหเ กิดโครงการความรว มมื อระหวางนักวิชาการของคณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
และวิชาการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาชั้นนําของประเทศฝรั่งเศสอีกหลายโครงการ เชน การประชุมทาง
วิชาการฝรั่งเศส- ไทย และโครงการวิจยั รวม ฝรั่งเศส-ไทย และไดรวมกอตั้งมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ ซึ่งเปนมูลนิธิเพื่อการสงเสริมการศึกษาที่ตั้งขึ้นเนื่องจากพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
และไดเปนกรรมการของมูลนิธินี้อีกดวย นอกจากนั้นยังไดรับเชิญใหเปนอาจารยพิเศษสอนวิชาเขมรศึกษา
วิชาจารึกและอักษรโบราณที่มหาวิทยาลัยอื่นๆ อีกหลายแหง ไดรับเชิญใหเปนผูทรงคุณวุฒิพิจารณาผลงาน
วิ ช าการด า นการอ า นจารึ ก ภาษาตะวั น ออก ภาษาเขมร การพิ พิ ธ ภั ณ ฑ แ ละประวั ติ ศ าสตร ศิ ล ปะของ
สถาบันการศึกษาและหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของอีกหลายแหง และไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการชําระและ
จัดพิมพจารึ กมอญดวย นอกจากนี้ยังทําหน าที่เปนประธานหรือกรรมการ รวมทั้งเป นผูบรรยายใหความรู
ทางดานภาษา-จารึกในการประชุม และการจัดอบรมทางวิชาการที่กอใหเกิดประโยชนสืบทอดมาจนทุกวันนี้
อยางมากมาย เชน การประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมทักษะการสอนภาษาไทยแนวคีตวรรณกรรม การประชุม
วิ ช ารระดั บ ชาติ ฝ รั่ ง เศส-ไทย เรื่ อ งดิ น แดนไทยจากยุค ประวั ติศ าสตรต อนต น จนถึ งคริส ต ศตวรรษที่ ๑๕
การอบรบภาษาเขมรสําหรับอาจารยระดับอุดมศึกษาในสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย การอบรมวิชาการจดหมาย
เหตุ และการอบรมเรื่องระบบการถายอักษรแบบ Transliterations และ Transcripitios เปนตน และยังรับ
เปนที่ปรึกษาและเปนวิทยากร ในโครงการนําชมวังหนาและพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร จนไดรับรางวัล
“รายการทองเที่ยวดีเดน ประจําป พ.ศ. ๒๕๔๑” จากการทองเที่ยวแหงประเทศไทย และดวยเหตุที่เปนผูมี
ความรูความสามารถทางวิชาการดีเดนจนเปนที่ยอมรับจากนักวิชาการชาวตางประเทศ จึงไดรับเชิญไปสอน
วิชาการอานจารึกภาษาตะวันออก ที่ Ecole pratique des Hautes Etudes ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
ดวย
น อ ก จ า ก นั้ น ยั ง ไ ด ริ เ ริ่ ม แ ล ะ เ ป น ผู ที่ มี บ ท บ า ท สํ า คั ญ ยิ่ ง ที่ ทํ า ใ ห เ กิ ด โ ค ร ง ก า ร จั ด ตั้ ง
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธรขึ้นในมหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อใชเปนแหลงรวบรวมขอมูลที่มีคุณคาทางวิชาการใน
ระดั บ สู ง เพื่ อ การค น คว า วิ จั ย ทางด า นโบราณคดี ประวั ติ ศ าสตร ประวั ติ ศ าสตร ศิ ล ปะ ประวั ติ ศ าสตร
สถาป ต ยกรรม ภาษาศาสตร มานุ ษ ยวิ ท ยา สั ง คมวิ ท ยา และวั ฒ นธรรม ฯลฯ แต ใ นป จ จุ บั น
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธรไดแยกตัวออกไปจัดตั้งเปนองคการมหาชนแลว
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๔. ผลงานทางวิชาการ
๔.๑ ผลงานที่เกี่ยวกับจารึกศึกษา
อุไรศรี วรศะริน. “คําอานจารึกตําบลโคกแวง จังหวัดปราจีนบุรี.” ศิลปากร ๑๖, ๔ (พ.ย.๒๕๑๕) : ๖๓-๖๔.
เปนคําอานคําศิลาจารึก เพื่อตีพิมพในนิตยาสารศิลปากร มีเนื้อหาวาดวยการจารึกพระราชโองการ
ของพระมหากษัตริยเขมร
อุไรศรี วรศะริน และอัญชนา อิ่มสมบัติ. “จารึกหลักใหมจากบริเวณจังหวัดลพบุรี.” ศิลปะและโบราณคดีใน
ประเทศไทยฯ. กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, ๒๕๑๗. (กรมศิลปากรจัดพิมพตอเนื่องในวโรกาสเฉลิมพระ
ชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ พระชนมายุ ๔ รอบ)
เป น การนํ า เสนอผลการศึ กษาข อ ความที่ส ลักบนเสาหิน แปดเหลี่ย ม ซึ่ งพบไดที่ห มูบา นซับ จําปา
จ.ลพบุรี แมวาจารึกไดแตกหักออกเปนชิ้นเล็กชิ้นนอยไมสามารถหาชิ้นสวนของเสาไดหมดทุกชิ้น แตอยางไรก็
ตามเมื่อศึกษาขอความทั้งหมดเทาที่พบ ก็สามารถเติมขอความไดสมบูรณเพราะวาขอความในจารึกหลักนี้
บางสวนคัดมาจากพระวินัยปฎก และพระสุตันตปฎก
อุไรศรี วรศะริน. “จารึกมอญบางหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.” ใน ดินแดนไทยจากยุคประวัติศาสตร
ตอนตนถึงคริสตศตวรรษ ที่ ๑๕ การประชุมทางวิชาการระดับชาติฝรั่งเศส-ไทย : ๒๕๓๑.
เปนบทความที่ศึกษาเกี่ยวกับจารึกมอญ และพบวาจารึกมอญพบในพื้นที่บริเวณลุมแมน้ําชีตอนบน
บริเวณจังหวัดชัยภูมิ ขอนแกน มหาสารคาม รอยเอ็ด กาฬสินธุ ซึ่งเปนบริเวณที่เคยอยูสวนเหนือที่ราบสูง
โคราชอันเปนแหลงอารยธรรมเขมรมาตั้งแตสมัยพุทธศตวรรษที่ ๑๒ จนถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๘ หรือ ๑๙ จารึก
มอญเหลานี้จะปรากฏอยูเฉพาะระหวางพุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๕ ซึ่งเปนระยะที่ไมสูปรากฏจารึกภาษเขมร
ก็นาจะเปนขอมูลที่ตั้งสมมุติฐานไดวา อารยธรรมมอญเจริญขึ้นในชวงที่อารยธรรมเขมรออนกําลังลงชั่วคราว
อุไรศรี วรศะริน. “การอานและแปลจารึก ๑.” ใน ภาษา-จารึก เนื่องในวาระเกษียณอายุราชการของผูชวย
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๔.๔ ผลงานแปลและผลงานดานอื่นๆ
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ศิลปกร, ๒๕๔๐.
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ไดรับแตงตั้งใหดํารงตําแหนงผูชวยศาสตราจารย
ไดรับแตงตั้งใหเปนศาสตราจารยพิเศษชาวตางประเทศ โดย Ecole Pratique des
Hautes etudes
ไดรับพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหดํารงตําแหนงศาสตราจารยระดับ ๑๐
ประจําภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร และได
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