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 การวจิยันี้มวีตัถุประสงคเ์พื่อศกึษาจารกึภาษามอญโบราณทีพ่บในประเทศไทยเพื่อ
ศกึษาพฒันาการรปูค าศพัท ์ และเพื่อรวบรวมจารกึภาษามอญโบราณที่พบในประเทศไทยเพื่อ
ทราบถงึจ านวนทีไ่ด้พบในประเทศไทยและลกัษณะของจารกึดงักล่าว และเพื่อปรบัขอ้มูลของ
จารกึให้เป็นปจัจุบนั   จารกึภาษามอญโบราณที่พบในประเทศไทยสามารถแบ่งได้เป็น 3 ยุค   
ยคุที ่1 อยูป่ระมาณพุทธศตวรรษที ่12-13 จารกึถูกพบในบรเิวณภาคกลางของประเทศไทยและ
เขยีนด้วยรูปแบบอกัษรปลัลวะ  ยุคที่ 2 อยู่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 14-15 จารกึถูกพบใน
บรเิวณภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและเขยีนด้วยรูปแบบอกัษร
หลงัปลัลวะ   ยุคที่ 3 อยู่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16-17 จารกึถูกพบในบรเิวณภาคเหนือของ
ประเทศไทยและเขยีนดว้ยรปูแบบอกัษรมอญโบราณ     
  ผูว้จิยัรวบรวมจารกึไดจ้ านวน 93 ชิน้ และเลอืกจารกึ 55 ชิน้ที่เขยีนเป็นภาษามอญ
โบราณและทีส่ามารถอ่านได้เพื่อเป็นกลุ่มตวัอย่าง  ผลการศกึษาพบรูปค าศพัท์ในจารกึภาษา
มอญโบราณจ านวน 55 ค าทีป่รากฏมากกวา่หนึ่งครัง้แต่ไม่แปรรปู และพบจ านวน 76 ค าทีม่กีาร
แปรรปู  ค าศพัทท์ีไ่ม่แปรรปูมกัมลีกัษณะเป็นค าพยางค์เดี่ยวที่มพียญัชนะต้นกบัสระเดี่ยวและ
ไม่มพียญัชนะสะกด  ค าศพัทท์ีแ่ปรรปูมโีครงสรา้งหลากหลาย เช่น ค าทีม่พียญัชนะควบ  ค าทีม่ ี
พยญัชนะสะกด  ค าทีม่สีระเสยีงยาวหรอืสระประสม  และค าที่มมีากกว่าหนึ่งพยางค์  การแปร
รปูค ามกัเป็นการแปรในค ายมืภาษาบาลแีละภาษาสนัสกฤต การแปรที่เกดิในพยางค์ การแปร
ของพยญัชนะ การแปรของสระ และการแปรของค าศพัท์ที่มีเครื่องหมายวริาม  ผู้วจิยัพบว่า
ลกัษณะรปูค าในทัง้ยคุที ่1 และยคุที ่2 มคีวามคลา้ยกนัมากกวา่รปูค าในยคุที ่3 ซึง่มกีารแปรรูป
มากกวา่    
  
 
 
 
______________________________________________________________________ 
ภาควชิาภาษาตะวนัออก           บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัศลิปากร 
ลายมอืชื่อนกัศกึษา ..............................        ปีการศกึษา 2556 
ลายมอืชื่ออาจารยท์ีป่รกึษาวทิยานิพนธ์ 1. ..................................... 2. ....................................  
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 The purpose of this research project is to study the Old Mon inscriptions 
discovered in Thailand to study the development of word forms, and to compile the Old 
Mon inscriptions which have been found in Thailand to know the number to have been 
discovered and the characteristics of these inscriptions, as well as to update the 
information about them.  The Old Mon inscriptions found in Thailand can be divided into 
3 periods.  Period 1 is approximately the 12-13th B.E.; the inscriptions have been 
discovered in Central Thailand, and are written with the Pallava style script.  Period 2 is 
approximately the 14-15th B.E.; the inscriptions have been discovered in Central 
Thailand and Northeastern Thailand, and are written with the Post-Pallava style script.  
Period 3 is approximately the 16-17the B.E.; the inscriptions have been discovered in 
Northern Thailand, and are written with the Old Mon style script.   
 The researcher complied 93 inscriptions, and selected 55 legible inscriptions 
written in Old Mon to be the study group.  The result of the study revealed that 55 
words appeared more than once, but without variation, and 76 words were found with 
variation.  Word with no variation tend to be mono-syllabic with a single initial consonant 
and a simple vowel, and no final consonant.  Words with variations have different 
structures, such as having consonant clusters, final consonants, long vowels or 
diphthongs, and poly-syllabic words.  Most variations are in Pali and Sanskrit borrow 
words, syllable structures, consonants, vowels and words with the virām symbol.  The 
researcher found that the characteristics of word forms in Period 1 and Period 2 are 
more similar than word forms in Period 3, which display greater variation. 
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กติตกิรรมประกาศ 
 
 วทิยานิพนธ์ฉบบันี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะได้รบัความกรุณาจาก ผู้ช่วย
ศาสตราจารย ์ดร.อรวรรณ บุญยฤทธิ ์ และรองศาสตราจารย ์ดร.บ ารุง ค าเอก  ซึง่เป็นอาจารยท์ี่
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ที่ให้ความช่วยเหลือและให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์อย่างยิง่ต่อผู้ว ิจยั  
รวมทัง้ รองศาสตราจารยก์รรณิการ ์วมิลเกษม ประธานกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ และอาจารย์
ก่องแก้ว วรีะประจกัษ์ ที่กรุณาให้ค าปรกึษา ค าแนะน า และขอ้เสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่
ผูว้จิยั  ส่งผลใหว้ทิยานิพนธเ์ล่มนี้ถูกตอ้งและสมบรูณ์ยิง่ขึน้ ผูว้จิยัขอกราบขอบพระคุณในความ
กรุณาของทุกท่านเป็นอยา่งสงู 
 ผู้ว ิจ ัยขอขอบพระคุณ กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก ส านักหอสมุดแห่งชาติ            
กรุงเทพมหานครฯ และโดยเฉพาะนางสาวยวุเรศ วทุธรีพล  ขอขอบพระคุณ คณะมนุษยศาสตร ์
มหาวทิยาลยั เชยีงใหม่  ขอขอบพระคุณ ศูนย์การศกึษานอกโรงเรยีน จ.อุทยัธานี  และนาย
ชาตรี เทศนา  และขอขอบพระคุณ นายช้า ศิริโภคารตันา นางวารุณี ตนัสกุล  นางสาว    
ภควดี ตันสกุล  นายมีโชตชยั ศรีสิทธิ ์ นางธนพร ชาญณรงค์  นายเสกสันต์ ศรีประทุม       
พระอภนินัท ์อนุตตโร  และนายคุณมนตร ีวงษ์ดนตร ี 
 ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเจ้าอาวาสของวดัทัง้หลายแห่งที่เป็นที่รกัษาจารกึในปจัจุบนั 
คอื วดัเบญจมบพติร จ.กรุงเทพมหานครฯ  วดัเขาวง จ.สระบุร ี วดัหนองกระโดน จ.นครสวรรค ์  
ว ัดมหาธาตุวรมหาวิหาร  จ .นครศรีธรรมราช   ว ัดนอก บ้านคอนสวรรค์  จ .ชัยภูม ิ                 
วดัศรีประทุมคงคาราม บ้านกุดโง้ง จ.ชัยภูมิ  ว ัดเทวฤทธิส์ุว ิมลมังคลาราม จ.ชัยภูม ิ            
วดัปา่มชัฌมิวาส จ.กาฬสนิธุ ์ วดัโพธิช์ยัเสมาราม จ.กาฬสนิธุ์  วดัสว่างวฒันาราม จ.กาฬสนิธุ ์ 
วดัพระธาตุหนองสามหมื่น จ.ชยัภมู ิ และวดัโนนศลิา บา้นฝายหนิ จ.ขอนแก่น   
 ผู้วจิยัขอขอบพระคุณพิพธิภณัฑสถานแห่งชาตหิลายแห่ง รวมถึงเจ้าหน้าที่ของ
พพิธิภณัฑ ์คอื พช. สมเดจ็พระนารายณ์ และ นางสาวจุฑามาศ สุพรรณกลาง นางสาวอุดมรตัน์ 
ทองด ีและนายสมบุญ พุ่มสกุล พช. นครปฐม พช. ขอนแก่น และนายกานต์ รบัสมบตั ิและ  
นาย อริย์ธชั นกงาม  พช. หริภุญไชย และนางพัชรีวรรณ พรหมจกัรี  พช. เชียงใหม่          
พช. พมิาย และนายพงษ์พศิษิฏ ์กรมขนัธ ์ พช. ปราจนีบุร ีและนางสาวอรุณี แซ่เล้า นายเทวญั 
กาญจนะ และนางพชิญา ช านาญ    
 คุณค่าหรือประโยชน์อนัเกิดจากวทิยานิพนธ์เล่มนี้ ผู้วจิยัขอน้อมบูชาแด่พระคุณ
มารดา คร ูอาจารยท์ีอ่บรมสัง่สอน แนะน า ใหก้ารสนบัสนุนและให้ก าลงัใจอยา่งดยีิง่เสมอมา 
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