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INSCRIPTIONS FOUND IN THAILAND DATING BETWEEN THE 12-17th CENTURIES 
B.E.  THESIS ADVISORS: ASST. PROF. ORAWAN BOONYARITH, Ph.D. AND 
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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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บทท่ี 1 
บทน า 

 
ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
  ภาษามอญโบราณเป็นภาษาหนึ่งที่มีความส าคญัในประวตัิของเอเชยีตะวนัออก
เฉียงใต ้เนื่องจากภาษามอญโบราณเคยเป็นภาษาทีใ่ชโ้ดยกลุ่มชนทีม่อี านาจในอาณาจกัรต่างๆ 
ทัง้ในประเทศไทย ประเทศพม่า รวมถงึประเทศลาว  ภาษามอญโบราณน่าจะเป็นภาษาที่มกีาร
ใช้พูดกนัอยู่ในบริเวณประเทศไทยและประเทศพม่าก่อนที่ชาวไทยกบัชาวพม่าได้เข้ามาใน
บรเิวณดงักล่าว1  และน่าจะเป็นภาษาทีใ่ชโ้ดยชนชัน้ปกครอง รวมทัง้เป็นภาษาที่ใช้ในการแต่ง
วรรณกรรมในสมยัโบราณ2  อารยธรรมมอญกบัภาษามอญโบราณมอีทิธพิลต่อกลุ่มวฒันธรรม
ของชาวไทยและชาวพม่า3  ตวัอย่างเช่นศาสนาพุทธเข้าถึงชาวไทยและชาวพม่าโดยผ่าน   
อารยธรรมมอญ4  อกัษรมอญโบราณถูกน ามาใช้เขยีนภาษาพม่า และยงัมอีิทธิพลต่อระบบ
อกัษรของชาวไทย5  โดยผ่านทางอกัษรธรรมลา้นนาและอกัษรสุโขทยั6  นอกจากนี้ ยงัมกีารยมื
ค าจากภาษามอญโบราณมาใชใ้นภาษาไทยอกีดว้ย7 
                                                
 1 Georges Cœdès, Les États Hindouisés d'Indochine et d'Indonésie, 3rd ed. (Paris: 
De Boccard, 1989), 30; Emmanuel Guillon, The Mons: A Civilization of Southeast Asia, trans. 
James V. Di Crocco (Bangkok: The Siam Society, 1999), 1. 

 2 Nai Pan Hla, An Introduction to Mon Language (Kyoto: The Center for Southeast 
Asian Studies, Kyoto University, 1988-1989), v. 
 3 Gordon H. Luce, Bo-hmu Ba Shin and U Tin Oo, Old Burma - Early Pagán, Vol. I: 
Text (New York: Artibus Asiae, 1969), 3. 

 4 Guillon, The Mons: A Civilization of Southeast Asia, 52; กอ่งแกว้ วรีะประจกัษ์, "จารกึ
มอญในประเทศไทย," ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 2: อกัษรปัลลวะ อกัษรมอญ พุทธศตวรรษท่ี         
12 - 21, กอ่งแกว้ วรีะประจกัษ์, บรรณาธกิาร (กรงุเทพฯ: หอสมดุแห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2529), 12. 

 5 Cœdès, Les États Hindouisés d'Indochine et d'Indonésie, 141. 
 6 Guillon, The Mons: A Civilization of Southeast Asia, 141; สรสัวด ีอ๋องสกุล , 

ประวัติศาสตร์ล้านนา, พิมพ์คร ัง้ที่ 6 (เชียงใหม่: ภาควิชาประวตัิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม,่ 2552), 21. 
 7 วฒันา บรุกสกิร, รายงานการวิจยั เรื่อง ลกัษณะค าไทยท่ีมาจากภาษามอญ (กรุงเทพฯ: 
สถาบนัไทยคดศีกึษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2541), ค, 207; Christian Bauer, "Sukhothai Inscription 
II: Late Old Mon Affinities and Their Implications for the History of Thai Syntax," Bulletin of the 
School of Oriental and African Studies 56, 3 (1993): 525-565. 
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  ค าว่า จารกึ ส าหรบัคนส่วนใหญ่ จะหมายถึงหลกัศลิาจารกึซึ่งเป็นหนิก้อนใหญ่ที่
แกะสลกัข้อความบนด้านเดียวหรือหลายด้าน  เช่นจารึกของพ่อขุนรามค าแหงมหาราช    
อยา่งไรกต็าม ผูว้จิยัใช้ค าว่า จารกึ ในความหมายว่าขอ้ความที่บนัทกึบนวตัถุโบราณประเภท
ใดๆ ไม่ว่าวตัถุนัน้จะมรีูปร่างแบบไหน จารกึที่พบมทีัง้จารกึบนหนิ บนดินเผา และบนโลหะ   
จารกึบนหนิอาจมดีงัเช่น จารกึบนแผ่นหนิ จารกึบนใบเสมา จารกึบนงานศลิปะแบบต่างๆ เช่น
บนฐานบวัของพระพุทธรูป จารกึบนเสาแปดเหลี่ยม จารึกบนธรรมจกัร และจารกึบนผนังถ ้า   
จารกึบนดนิเผาอาจมดีงัเช่น จารกึบนพระพมิพ์ดนิเผา จารกึบนแผ่นดนิเผา จารกึบนอฐิ จารกึ
บนกอ้นดนิเผา และจารกึบนสถูปดนิเผาจ าลอง  จารกึบนโลหะอาจมดีงัเช่น เหรยีญเงนิและแผ่น
โลหะในรปูแบบใบลาน8     
  ในบรรดาภาษาต่างๆ ทีจ่ารอยูใ่นจารกึทีพ่บในประเทศไทย จารกึภาษามอญโบราณ
ถือว่าเป็นกลุ่มจารกึที่ได้รบัความสนใจจากนักวชิาการน้อยมาก9  จารกึภาษามอญโบราณไม่
เป็นทีน่่าสนใจส าหรบันกัประวตัศิาสตรม์ากนกั10  เนื่องจากวา่จารกึภาษามอญโบราณส่วนมาก
มกัจารเรื่องที่เกี่ยวขอ้งกบัพุทธศาสนาและไม่ได้มีเนื้อหามาก11  นอกจากนี้ ในปจัจุบนัภาษา
มอญมฐีานะเป็นเพยีงภาษาของชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยและประเทศพม่า จงึท าใหก้ารศกึษา
ภาษามอญไม่ได้ร ับการสนับสนุนเท่าที่ควร และจ านวนคนที่พูดได้ก็ลดน้อยลงตามล าดับ       
ถึงกระนัน้ ยงัมีการพบจารกึภาษามอญโบราณอยู่ และยงัมีความต้องการอนุรกัษ์การศึกษา
ภาษามอญโบราณไวเ้พื่อประโยชน์ในการอ่านจารกึ ซึ่งจะช่วยท าให้เขา้ใจลกัษณะของภาษา

                                                
  8 กรรณิการ์ วมิลเกษม, "อกัษรและภาษาในจารกึสมยัทวารวดี," การสมัมนาทางวิชาการ 
เรื่อง พฒันาการทางโบราณคดี (เสนอที่คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลัยศลิปากร , 24-25 สิงหาคม 2544), 
208-209. 
 9 Uraisi Varasarin, "Les Inscriptions Mones Découvertes dans le Nord-Est de la 
Thaïlande," in Le Premier Symposium Franco-Thaï: La Thaïlande des débuts de son histoire 
jusqu'au xv  siecle (Bangkok: Silpakorn University, 1988), 196; Harry Leonard Shorto, A Dictionary 
of the Mon Inscriptions from the sixth to the sixteenth centuries (London: Oxford University 
Press, 1971), viii. 
  10 Georges Cœdès, Recueil des Inscriptions du Siam, Deuxième partie: Inscriptions 
de Dvāravatī, de Çrīvijaya, et de Lāvo (Bangkok: Bangkok Times Press, 1929), 4; Guillon, The 
Mons: A Civilization of Southeast Asia, 78; ศกัดิช์ยั สายสงิห์, ทวารวดี : ศิลปกรรมยุคแรกเร่ิมใน
ดินแดนไทย (กรงุเทพฯ: ภาควชิาประวตัศิาสตรศ์ลิปะ คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร, 2543), 40. 
  11 Guillon, The Mons: A Civilization of Southeast Asia, 43; ประภสัสร โพธิศ์รทีอง และ
คนอื่นๆ, พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ พระปฐมเจดีย์ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร), 2542), 44; ศกัดิช์ยั      
สายสงิห์, ทวารวดี : ศิลปกรรมยุคแรกเร่ิมในดินแดนไทย, 40. 
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มอญโบราณระหวา่งยคุสมยัต่างๆ และเพื่อช่วยให้มคีวามเขา้ใจถึงความสมัพนัธ์ระหว่างภาษา
มอญโบราณกบัภาษาไทยไดด้ขี ึน้   
 จารกึภาษามอญโบราณทัง้หมดทีพ่บแลว้อยูก่ระจดักระจายเป็นบรเิวณกวา้ง ทัง้ใน
ประเทศไทย ประเทศพม่า และประเทศลาว และแสดงใหเ้หน็ถงึววิฒันาการของอกัขรวธิแีละของ
ภาษามอญโบราณในช่วงระยะเวลาประมาณ 1,000 ปี  ในอดตีนักวชิาการนิยมแบ่งจารกึภาษา
มอญออกเป็น 5 กลุ่มตามบรเิวณทีพ่บและลกัษณะของภาษา และเรยีกกลุ่มจารกึทัง้ 5 กลุ่มตาม
ชื่ออาณาจกัร คือ (1) จารกึภาษามอญโบราณจากอาณาจกัร Dvāravatī ซึ่งมศีูนย์กลางอยู่
บรเิวณภาคกลางของประเทศไทย (2) จารกึภาษามอญโบราณจากอาณาจกัร Sudhammavatī 
ซึ่งมีศูนยก์ลางอยู่บริเวณสะเทิม ประเทศพม่า (3) จารึกภาษามอญโบราณจากอาณาจกัร 
Arimaddanapūra ซึง่มศีนูยก์ลางอยูบ่รเิวณพุกาม ประเทศพม่า (4) จารกึภาษามอญโบราณจาก
อาณาจกัร Haribhuñjayamahānagara ซึ่งมศีูนยก์ลางอยู่บรเิวณ จ.ล าพูน ประเทศไทย และ  
(5) จารึกภาษามอญโบราณจากอาณาจกัร Haṃsavatī  ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่บริเวณ พะโค 
ประเทศพม่า12    
 แต่ภายหลัง มีก า รพบจารึกภาษามอญ โบร าณเพิ่ม ขึ้น ใ นบริ เ วณภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  ซึง่แตกต่างจากกลุ่มจารกึภาษามอญโบราณที่พบเดมิใน
ภาคกลางของประเทศไทย ท าให้นักวชิาการในสมยัต่อมาตัง้ข้อสงัเกตว่าจารึกภาษามอญ
โบราณอาจแบ่งเพิม่ได้อกีหนึ่งกลุ่ม13  นัน้คอืจารกึภาษามอญโบราณอาจแบ่งได้เป็น 6 กลุ่ม 
โดยกลุ่มที่ 6 เป็นจารกึที่พบในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  ทัง้นี้วตัถุประสงค์
ของผูว้จิยัคอืการศกึษาจารกึภาษามอญโบราณในประเทศไทยเท่านัน้ ซึ่งมอียู่เพยีง 3 กลุ่มจาก
จารกึภาษามอญโบราณทัง้หมด 6 กลุ่ม คอื จารกึจากทวารวด ี จารกึจากหรภุิญไชย และจารกึ
จากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย    
 ผู้วจิยัคดิว่าการเรยีกชื่อกลุ่มจารกึแต่ละกลุ่มยงัเป็นปญัหา เนื่องจากหลายสาเหตุ  
แม้แต่ค าว่า ทวารวดี ยงัมีความหมายถึงสองนัยยะ  กล่าวคือ นัยยะหนึ่งมีความหมายถึง
อาณาจกัร และอกีนยัยะหนึ่งมคีวามหมายถงึรปูแบบศลิปะทีส่บืทอดมาจากศลิปะวฒันธรรมสมยั
ทวารวด ี  ครัง้แรกที่ชื่อทวารวดปีรากฏในเอกสารโบราณคอืในต านานจนีของราชวงศ์ถงั ซึ่ง
บนัทกึการเดนิทางของพระภกิษุจนีเมื่อพุทธศตวรรษที1่3 โดยสะกดชื่ออาณาจกัรวา่ "โตโลโปต"ี   

                                                
 12 Hla, An Introduction to Mon Language, ix; Shorto, A Dictionary of the Mon 
Inscriptions from the sixth to the sixteenth centuries, ix-x. 

 13 Christian Bauer, "Numismatics, dialectology and the periodization of Old Mon," Mon-
Khmer Studies Journal 16-17 (1987-1988): 159; Gérald Diffloth, The Dvaravati Old Mon 
Language and Nyah Kur (Bangkok: Chulalongkorn University Printing House, 1984), 56-57. 
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ใน พ.ศ.2427 Samual Beal ไดก้ล่าวว่าชื่อนี้เป็นค าสนัสกฤตเดมิ และถ่ายถอดเป็น ทฺวารวตี14  
เมื่อ พ.ศ.2472 Cœdès รบัรองวา่อาณาจกัรทีต่ านานจนีกล่าวถงึเป็นอาณาจกัรทวารวด ีและอยู่
บรเิวณลุ่มแม่น ้าเจ้าพระยาอย่างแน่นอน15  ซึ่ง Cœdès กล่าวว่าวฒันธรรมทวารวดีได้คลุม
ดนิแดนทีเ่ป็นประเทศไทยสมยัปจัจุบนัเกอืบทัง้หมด  หลงัจากที่นักโบราณคดไีด้ค้นพบเหรยีญ
เงินที่จารึกชื่อของทวารวดี นักประวตัิศาสตร์ศิลปะจึงตัง้ชื่อรูปแบบศิลปะเป็น "ทวารวดี" 
เช่นกนั16  
 นกัวชิาการบางท่านใหข้อ้คดิวา่ยคุของอาณาจกัรทวารวดทีีแ่ท้จรงิน่าจะอยู่เพยีงแค่
ประมาณพุทธศตวรรษที่ 11-1217  แต่ศลิปะที่ได้สบืทอดมาจากอาณาจกัรทวารวดีมีช่วงเวลา
ทอดยาวถึงประมาณพุทธศตวรรษที่ 17-18 ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ยุคตามทศันะของ  
นักประวตัิศาสตร์ศิลปะ คือ ยุคทวารวดีตอนต้น ช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-13  ยุคทวารวดี
ตอนกลาง ช่วงพุทธศตวรรษที ่13-15  และยคุทวารวดตีอนปลาย ช่วงพุทธศตวรรษที ่15-1818          
 ส่วนกลุ่มจารกึทีพ่บในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  นักวิชาการบางท่านเรียกจารึก
กลุ่มนี้ว่าจารกึของอาณาจกัร Cānāśa19 เพราะค าว่า cānāśa ปรากฏในจารกึจากบรเิวณภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และนกัวชิาการบางท่านสนันิษฐานวา่เป็นชื่อเมอืงที่อยู่ใน
บรเิวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   แต่นกัวชิาการท่านอื่นมคีวามเหน็แยง้วา่เมอืงจานาศไม่น่าจะ
อยู่บรเิวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ20   ดงันัน้ ผู้วจิยัพจิารณาว่าการเรยีกชื่อกลุ่มจารกึภาษา
มอญโบราณว่า จารกึทวารวด ีจารกึจานาศะ และจารกึหรภุิญไชย จงึไม่เหมาะสม   ผู้วจิยัจดั
กลุ่มจารกึโดยไม่อา้งองิกบัชื่ออาณาจกัร 

                                                
  14 ผาสขุ อนิทราวธุ, ทวารวดี: การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลกัฐานโบราณคดี (กรุงเทพฯ: 
ภาควชิาโบราณคด ีคณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร, 2542), 4. 
  15 Cœdès, Recueil des Inscriptions du Siam, Deuxième partie: Inscriptions de 
Dvāravatī, de Çrīvijaya, et de Lāvo, 3-4; ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี: การศึกษาเชิงวิเคราะห์จาก
หลกัฐานโบราณคดี, 4. 
  16 Guillon, The Mons: A Civilization of Southeast Asia, 73; Dhida Saraya,           
(Sri) Dvaravati: The Initial Phase of Siam's History (Bangkok: Muang Boran Publishing House, 
1999), 19, 51. 
  17 Guillon, The Mons: A Civilization of Southeast Asia, 74; ก่องแกว้ วรีะประจกัษ์, 
"จารกึมอญในประเทศไทย," 12-13; ผาสุข อินทราวุธ, ทวารวดี: การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลกัฐาน
โบราณคดี, 4. 
  18 ศกัดิช์ยั สายสงิห์, ทวารวดี : ศิลปกรรมยุคแรกเร่ิมในดินแดนไทย, 80. 

 19 Diffloth, The Dvaravati Old Mon Language and Nyah Kur, 56. 
 20 Bauer, "Numismatics, dialectology and the periodization of Old Mon," 171. 
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 ผู้วจิยัได้แบ่งจารึกภาษามอญโบราณในประเทศไทยออกเป็น 3 ยุคตามรปูแบบ
อกัษร และบริเวณสถานที่พบจารึกในประเทศไทย ดงัปรากฏในตารางที่ 1  คือ ยุคที่ 1         
อยูป่ระมาณพุทธศตวรรษที ่12-13  จารกึถูกพบในบรเิวณภาคกลางและเขยีนดว้ยรปูแบบอกัษร 
ปลัลวะ   ยคุที ่2 อยูป่ระมาณพุทธศตวรรษที่ 14-15  จารกึถูกพบในบรเิวณภาคกลางและภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และเขียนด้วยรูปแบบอักษรหลังปลัลวะ   ยุคที่ 3 อยู่ประมาณ          
พุทธศตวรรษที่ 16-17  จารึกถูกพบในบริเวณภาคเหนือและเขยีนด้วยรูปแบบอกัษรมอญ
โบราณ    จารกึทัง้ 3 ยคุมคีวามสมัพนัธก์บัสมยัของศลิปะทวารวดอีกีดว้ย 
 
ตารางที ่1  ยคุของจารกึภาษามอญโบราณทีพ่บในประเทศไทย 

ยุค พทุธศตวรรษ รปูแบบอกัษร ช่วงศิลปะทวารวดี ภาคท่ีพบจารึกมอญโบราณ 

ยุคที ่1 12-13 ปลัลวะ ตอนตน้ ภาคกลาง 

ยุคที ่2 14-15 หลงัปลัลวะ ตอนกลาง 
ภาคกลาง และ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 

ยุคที ่3 16-17 มอญโบราณ ตอนปลาย ภาคเหนือ 

 
 ในยคุที ่1 จารกึภาษามอญโบราณบนัทกึขอ้ความด้วยรูปแบบอกัษรปลัลวะ มอีายุ
อยูช่่วงพุทธศตวรรษที่ 12-13  และถูกพบในบรเิวณภาคกลางของประเทศไทย ที่ จ.นครปฐม       
จ.อุทยัธานี จ.ลพบุร ีและ จ.สระบุร ี นกัวชิาการสนันิษฐานวา่เมอืงโบราณทีส่ าคญัในยคุนัน้น่าจะ
เป็นเมอืงท่า เนื่องจากระดบัน ้าทะเลมรีะดบัทีส่งูกวา่ระดบัน ้าทะเลในยคุปจัจุบนั จงึท าใหพ้ืน้ทีใ่น
บรเิวณทีร่าบของลุ่มแม่น ้าเจา้พระยาอยูภ่ายใตร้ะดบัน ้าทะเล21       
 ในยคุที ่2 จารกึภาษามอญโบราณบนัทกึขอ้ความดว้ยรปูแบบอกัษรหลงัปลัลวะ   มี
อายอุยูช่่วงพุทธศตวรรษที ่14-15 และถูกพบในบรเิวณภาคกลางและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
ของประเทศไทยปจัจุบนั   ในบรเิวณภาคกลางมีการพบจารกึที่ จ.นครสวรรค์ จ.ลพบุรี และ    
จ.ชลบุร ี ส่วนจารึกจากบรเิวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือได้มกีารพบที่ จ.ชยัภูม ิจ.ขอนแก่น    
จ.มหาสารคาม จ.กาฬสนิธุ ์จ.อุดรธานี และ จ.สกลนคร  นอกจากนี้ยงัมกีารพบจารกึภาษาเขมร
โบราณในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือก่อนช่วงสมยัที่อทิธพิลจากวฒันธรรมทวารวดจีะได้เริม่แผ่

                                                
 21 ผอ่งศร ีวนาสนิ  และทวิา ศภุจรรยา, เมืองโบราณบริเวณชายฝัง่ทะเลเดิมของท่ีราบภาค
กลางประเทศไทย : การศึกษาต าแหน่งท่ีตัง้และภูมิศาสตร์สัมพันธ์ (กรุง เทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั, งานวจิยั ล าดบัที่ 1, 2524), 4; Trongjai Hutangkura, "Reconsidering the Palaeo-shoreline 
in the Lower Central Plain of Thailand," in Before Siam: Essays in Art and Archaeology, ed. 
Nicholas Revire and Stephen A. Murphy (Bangkok: River Books and The Siam Society, 2014), 33. 
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ขยายเขา้ไปในบรเิวณดงักล่าวดว้ย22  การพบจารกึภาษาเขมรโบราณเป็นการสะท้อนให้เหน็ว่า
บริเวณนัน้น่าจะมีความเจริญทางวฒันธรรมในระดบัสูงมาก่อนยุคที่อิทธิพลจากวฒันธรรม  
ทวารวดจีะได้แผ่เข้าไปถึง และชนพื้นเมอืงที่อาศยัอยู่บริเวณนัน้น่าจะใช้ภาษาเขมรโบราณ    
อยู่ก่อนแล้ว   อย่างไ รก็ตาม ต่อมาอิทธิพลของวัฒนธรรมทวารวดี ในบริเวณภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือเริม่ลดลงเมื่ออาณาจกัรเขมรไดข้ยายอ านาจเขา้สู่บรเิวณตอนล่างของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนืออกีครัง้23   ในยคุหลงั ช่วงพุทธศตวรรษที ่16 อาณาจกัรเขมรได้ยดึอ านาจ
การปกครองในบรเิวณภาคกลางของประเทศไทย24    
 ในยคุที ่3  จารกึภาษามอญโบราณบนัทกึขอ้ความด้วยรูปแบบอกัษรมอญโบราณ  
มอีายุอยู่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 16-17  และถูกพบบริเวณที่ราบลุ่มแม่น ้าปิง ในภาคเหนือของ
ประเทศไทย บริเวณ จ.เชยีงใหม่ และ จ.ล าพูน   ซึ่งบรเิวณดงักล่าวเป็นที่ตัง้ของอาณาจกัร    
หรภุิญไชย ซึง่ตามพงศาวดารเป็นเมอืงทีย่า้ยถิน่ฐานมาจากเมอืงลพบุร ี ประวตัศิาสตรข์องเมอืง
หริภุญไชยเริ่มจาก พ.ศ.1206 ถึง พ.ศ.1835  ต่อมาพญามงัรายได้รบชนะเมืองหริภุญไชย    
และสรา้งอาณาจกัรลา้นนาขึน้  หลงัจากที่อาณาจกัรหรภุิญไชยล่มสลายลง ไม่เคยมอีาณาจกัร
ของชาวมอญในดนิแดนของประเทศไทยอกี25    
  ผู้วจิยัได้รวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัจารกึภาษามอญโบราณที่พบในประเทศไทยซึ่งมี
อายอุยูร่ะหวา่งช่วงพุทธศตวรรษที่ 12-17   ผู้วจิยัสรุปที่ตัง้ของจารกึเป็นจ านวน 20 กลุ่ม ตาม
สถานทีด่งัปรากฏใน ภาพที ่1  แผนทีข่องสถานที่ที่พบจารกึภาษามอญโบราณในประเทศไทย   
ในแผนทีผู่ว้จิยัไดใ้ชว้งพืน้สขีาวกบัตวัเลขสดี าแทนจารกึในยคุที ่1  ใชว้งพืน้สดี ากบัตวัเลขสขีาว
แทนจารกึในยุคที่ 2 และใช้สี่เหลี่ยมพื้นสดี ากบัตวัเลขสขีาวแทนจารกึในยุคที่ 3   ตวัเลขที่ใช้
แทนกลุ่มจารกึทัง้ 20 กลุ่มทีป่รากฏในแผนที ่  
   
 
 
 
 
 
 

                                                
 22 Charles Higham, Early Cultures of Mainland Southeast Asia (Bangkok: River 
Books, 2002), 263-265. 
  23 กอ่งแกว้ วรีะประจกัษ์, "จารกึมอญในประเทศไทย," 20. 
  24 ผาสขุ อนิทราวธุ, ทวารวดี: การศึกษาเชิงวิเคราะห์จากหลกัฐานโบราณคดี, 1. 

 25 Guillon, The Mons: A Civilization of Southeast Asia, 140-146. 
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ภาพที ่1   แผนทีข่องสถานทีท่ีพ่บจารกึภาษามอญโบราณในประเทศไทย 
 แผนทีโ่ดยผูว้จิยั และขอ้มลูต าแหน่งอ่าวไทยในสมยัโบราณจาก Trongjai Hutangkura, 
 "Reconsidering the Palaeo-shoreline in the Lower Central Plain of Thailand," in Before 
 Siam: Essays in Art and Archaeology, ed. Nicholas Revire and Stephen A. Murphy 
 (Bangkok: River Books and The Siam Society, 2014), 32, 38. 
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 ความน่าสนใจของขอ้มลูในจารกึภาษามอญโบราณคอืในจารกึมกีารบนัทกึค าศพัท์
ทัว่ไปทีใ่ชใ้นสมยัโบราณ  ไม่วา่จะเป็นค าเรยีกสตัว ์สิง่ของ เครื่องอุปโภค บรโิภค ค านามทีใ่ชใ้น
ศาสนา ฯลฯ  ซึ่งค าศพัท์เหล่านี้สะท้อนให้เหน็ถึงววิฒันาการของวธิีสะกดค าในภาษามอญ
โบราณในช่วงระยะเวลายาวนานกว่า 500 ปี   ซึ่งในจารกึภาษามอญโบราณในประเทศไทย   
ค าภาษามอญโบราณหนึ่งค าอาจปรากฏในจารึกต่างๆ โดยปรากฏรูปสะกดที่แตกต่างกัน       
ซึง่เป็นอุปสรรคในการแปลความในจารกึ แต่การเปรยีบเทยีบการแปรรูปสะกดค าศพัท์ที่ใช้ใน
จารกึช่วยใหเ้หน็ถงึการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในภาษาระหว่างยุคและสถานที่  อย่างเช่น ค าว่า       
"ผู้รบัใช้" เคยมรีูปสะกดเป็น ḍek’ ในยุคที่ 2 แต่ในยุคที่ 3 แปรรูปสะกดเป็น ḍik’ และ ḍika     
ซึง่เกดิจากการแปรรปูสระระหวา่งสระ e กบัสระ i ในยคุที ่3 และการแปรการสะกดระหว่างค าที่
ใชเ้ครื่องหมายวริามกบัค าที่ใช้พยญัชนะสะกดสองตวัแทนเครื่องหมายวริาม  อกีตวัอย่างหนึ่ง
คอืค าวา่ "ลกู"  ในยคุที ่1 มรีปูสะกดเป็น kauñ’  และไม่พบค านี้ในยุคที่ 2  แต่ในยุคที่ 3 พบการ
แปรรปูสะกดเป็น konʼ และ konna    ซึ่งแสดงให้เหน็การแปรในสระ พยญัชนะ และการแปรใน
วธิกีารแสดงพยญัชนะสะกด      
 การศึกษาจารกึภาษามอญโบราณยงัท าให้เห็นพฒันาการของการสะกดค าของ
ภาษามอญโบราณตัง้แต่เริม่มกีารรบัรูปแบบตวัอกัษรของอนิเดยีมาประยุกต์ใช้กบัภาษามอญ
โบราณ ซึ่งในระยะแรกรูปแบบของการสะกดค ายงัไม่มคีวามแน่นอน เนื่องจากความต่างกนั
ระหวา่งเสยีงของภาษามอญโบราณกบัระบบอกัษรที่ได้รบัมาจากอนิเดยีเพื่อเขยีนค าในภาษา
มอญโบราณ    ในยคุต่อมาไดเ้กดิการแปรรูปสะกดค าอกี ซึ่งในบางกรณีตามการเปลี่ยนแปลง
ทางระบบเสยีง26  และในบางกรณีอาจเนื่องมาจากอทิธพิลของภาษาท้องถิ่น  ดงันัน้ ประโยชน์
ของการศกึษาจารกึคอื การไดเ้รยีนรูถ้งึค าศพัท์และววิฒันาการของรปูสะกดค า   
 นอกจากนี้ จากการส ารวจขอ้มลูเบื้องต้น ผู้วจิยัได้พบว่าขอ้มูลเกี่ยวกบัจารกึภาษา
มอญโบราณในประเทศไทยยงัไม่เป็นปจัจุบนั กล่าวคอื ไดม้กีารพบจารกึชิ้นใหม่ๆ เพิม่ขึน้ และ
ขอ้มลูจารกึเก่าทีพ่บกม็กีารเปลี่ยนแปลง เช่นจารกึบางชิ้นมกีารยา้ยที่ตัง้ และมจีารกึบางชิ้นที่
เคยมนีกัวชิาการกล่าววา่เป็นภาษามอญโบราณ แต่นกัวชิาการท่านอื่นในเวลาต่อมาให้ทรรศนะ
วา่ไม่ไดเ้ป็นภาษามอญโบราณ   ดงันัน้ ผูว้จิยัจงึศกึษาจารกึภาษามอญโบราณที่พบในประเทศ
ไทย เพื่อเปรยีบเทยีบการแปรรปูสะกดค าศพัท์จากจารกึที่มอีายุระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-17  
เพื่อรวบรวมจารกึภาษามอญโบราณที่พบในประเทศไทยทัง้หมด และเพื่อปรบัขอ้มูลเกี่ยวกบั
จารกึใหเ้ป็นปจัจุบนั  
 
 
                                                

 26 Shorto, A Dictionary of the Mon Inscriptions from the sixth to the sixteenth 
centuries, xi; Guillon, The Mons: A Civilization of Southeast Asia, 140-146. 
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ความมุ่งหมายและวตัถปุระสงคข์องการศึกษา   
 1. เพื่อศกึษาการแปรรูปค าศพัท์ภาษามอญโบราณจากจารกึภาษามอญโบราณที่
พบในประเทศไทยทีม่อีายรุะหวา่งพุทธศตวรรษที ่12-17 
 2. เพื่อรวบรวมจารกึภาษามอญโบราณทีพ่บในประเทศไทย  
 3. เพื่อปรบัขอ้มลูเกีย่วกบัจารกึภาษามอญโบราณทีพ่บในประเทศไทยใหเ้ป็น
ปจัจุบนั 
 
ขอบเขตของการศึกษา 
 1. ศกึษาจารกึภาษามอญโบราณที่พบในประเทศไทยที่สมบูรณ์  สามารถอ่านได ้
และทีม่อีายรุะหวา่งพุทธศตวรรษที ่12-17 
 2. ศกึษาเฉพาะการสะกดค าและความหมายของค าศพัท์ 
 3. ศกึษาขอ้ความที่เขยีนเป็นภาษามอญโบราณเท่านัน้  โดยไม่ศกึษาขอ้ความที่
เขยีนเป็นภาษาสนัสกฤตหรอืภาษาบาล ี
 
ขัน้ตอนของการศึกษา  
 1. ทบทวนวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัจารกึภาษามอญโบราณทีพ่บในประเทศไทย 

 2. ส ารวจทีต่ ัง้ปจัจุบนัของจารกึภาษามอญโบราณ 
 3. ตรวจสอบค าอ่านของจารกึและค าศพัทท์ีป่รากฏในจารกึโดยเปรยีบเทยีบจากค า
อ่านของผลงานทีน่กัวชิาการท่านอื่นไดเ้สนอไว ้
 4. วเิคราะหข์อ้มลูเกีย่วกบัค าศพัทจ์ากค าอ่านจารกึภาษามอญโบราณ 
 5. เรยีบเรยีงผลการศกึษา 
 
ข้อตกลงเบือ้งต้น 
 1. ระบบทะเบยีนจารกึภาษามอญโบราณในงานวจิยันี้เป็นการก าหนดระบบขึน้มา
ใหม่ โดยผูว้จิยัก าหนดใหอ้กัษรโรมนั  M. แทนค าวา่ "Mon" (มอญ) และผู้วจิยัก าหนดเลขจารกึ
ส าหรบัจารกึในงานวจิยันี้เอง  ดงันัน้ ตวัเลขล าดบัจารกึของงานวจิยันี้จะไม่ตรงกบัตวัเลขล าดบั
จารกึในงานวจิยัอื่นๆ  ขอ้มลูทะเบยีนจารกึภาษามอญโบราณอื่นๆ ที่สมัพนัธ์กบัทะเบยีนจารกึ
ในงานวจิยันี้จะน าเสนอใน ภาคผนวก ก  



10 
 

 
 

 2. ผู้วจิยัใช้พจนานุกรมภาษามอญโบราณของ Shorto เป็นหลกั27  และในกรณีที่
พบค าที่ไม่ปรากฏในพจนานุกรมของ Shorto ผู้วจิยัใช้ศพัทานุกรมภาษามอญโบราณของ 
Bauer28   ส าหรบัค าศพัทท์ีไ่ม่ปรากฏในงานของทัง้สองท่านนี้ ผู้วจิยัพจิารณาความหมายจาก
งานวจิยัของนักวชิาการท่านอื่น  และในบางกรณีที่ค าไม่ปรากฏในเอกสารที่เกี่ยวข้องใดๆ   
ผูว้จิยัจ าเป็นตอ้งพจิารณาจากบรบิทและความหมายของประโยค  อยา่งไรกต็าม ยงัคงมคี าศพัท์
บางค าทีไ่ม่สามารถนิยามความหมายได ้ รวมทัง้ยงัมบีางค าทีป่รากฏอยูใ่นงานของ Shorto หรอื 
Bauer ที่ท ัง้สองท่านไม่เสนอความหมาย และในงานวจิยันี้ยงัไม่สามารถระบุความหมายได้
เช่นกนั   
 3. ผู้วจิยัถ่ายถอดจารึกภาษามอญโบราณด้วยอกัษรโรมนั แต่ในการแปลจารึก
ภาษามอญโบราณ ผูว้จิยัไดแ้ปลเป็นภาษาไทย  อยา่งไรกต็าม ผูว้จิยัไม่ไดเ้สนอความหมายของ
ชื่อเฉพาะของบุคคลหรือสถานที่   ในส่วนค าแปลของจารึก ผู้วจิยัเพยีงแต่ถ่ายถอดชื่อเป็น
อกัษรไทย ตามหลกัการปรวิรรตในบทที ่2 
 4. ในส่วนของจารกึภาษามอญโบราณ  หากมกีารเขยีนภาษาบาล ีสนัสกฤต และ
ภาษาเขมรโบราณปะปนกบัภาษามอญโบราณ ผู้วจิยัถือว่าจารกึภาษามอญโบราณมีค ายมืที่
ปรากฏอยู่ในขอ้ความ แต่หากจารกึบางชิ้นมกีารเขยีนเป็นสองภาษา ผู้วจิยัจะไม่เสนอค าอ่าน
ส าหรบัส่วนขอ้ความในจารกึทีไ่ม่ใชภ้าษามอญโบราณ 
 
ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รบั  
 1. ไดท้ราบถงึการแปรรปูค าศพัท์ภาษามอญโบราณจากจารกึภาษามอญโบราณที่
พบในประเทศไทยทีม่อีายรุะหวา่งพุทธศตวรรษที ่12-17  
 2. ไดร้ายชื่อจารกึภาษามอญโบราณในประเทศไทย 
 3. ไดข้อ้มลูทีท่นัสมยัเกีย่วกบัจารกึภาษามอญโบราณในประเทศไทย 
 
ค านิยามศพัท์เฉพาะ 
 จาร  เป็นค ากรยิาทีห่มายความวา่ "เขยีน" 
 จารกึ  เป็นค านามที่หมายความว่า ข้อความที่จารบนวตัถุโบราณประเภท
  ใดๆ โดยผู้ว ิจยัจะใช้ค าว่า "หลกั"   "ชิ้น" หรือ "ข้อความ" เป็นค า
  ลกัษณนาม  
                                                

 27 Shorto, A Dictionary of the Mon Inscriptions from the sixth to the sixteenth 
centuries, x-xxv. 

 28 Christian Bauer, "Notes on Mon Epigraphy," Journal of the Siam Society 79, 1 
(1991): 74-83. 
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บทท่ี 2 
วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 

 
  ในการด าเนินการวจิยั ผูว้จิยัไดค้น้ควา้งานวจิยัต่างๆ ที่เกี่ยวกบัภาษามอญโบราณ
และจารกึภาษามอญโบราณทีพ่บในประเทศไทย   เอกสารทีใ่ชใ้นการคน้ควา้มอียูห่ลายประเภท  
เช่น  หนงัสอืและบทความทีศ่กึษาจารกึภาษามอญโบราณ โดยมทีัง้งานวจิยัที่ศกึษาขอ้มูลของ
กลุ่มจารกึต่างๆ  และงานวจิยัที่ศกึษาจารกึชิ้นเดียว รวมถึงพจนานุกรม  ในบทนี้ ผู้วจิยัเสนอ
ความรู้เกี่ยวกบัภาษามอญโบราณ และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องกบัจารึกภาษามอญ
โบราณในประเทศไทย   ผู้วจิยัได้แบ่งขอ้มูลในบทนี้เป็นสองส่วน คอื ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกบั
ภาษามอญโบราณ และวรรณกรรมทีเ่กีย่วขอ้ง 
 
ความรู้เบือ้งต้นเก่ียวกบัภาษามอญโบราณ 
 ภาษามอญโบราณเป็นภาษาหนึ่งในตระกลูภาษามอญ-เขมร ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของ
ตระกูลภาษาออสโตรเอเซียติค1  ภาษามอญโบราณมีความคล้ายคลึงกับภาษาอื่นๆ ใน    
ตระกลูภาษามอญ-เขมร เช่น ภาษาเขมร โดยมหีลายค าที่คล้ายกนั  นักวชิาการบางท่านกล่าว
ว่าภาษามอญโบราณมีลกัษณะเป็นภาษาค าพยางค์เดยีว   แต่ภาษามอญโบราณมรีะบบการ
แผลงค า ซึ่งท าให้ภาษามอญโบราณมคี าสองพยางค์  และยงัมคี ายมืจากภาษาบาลแีละภาษา
สนัสกฤตดว้ย ซึง่ส่วนใหญ่จะเป็นค าหลายพยางค ์ อยา่งไรกต็าม ภาษามอญปจัจุบนัและภาษา
มอญโบราณมกันิยมตดัค าใหเ้หลอืเพยีงพยางคเ์ดยีวทัง้ในภาษาพดูและภาษาเขยีน  โดยวธิกีาร
กร่อนเสยีงพยางคห์น้าหรอืพยางคท์า้ย  จงึท าใหภ้าษามอญมเีสยีงพยญัชนะควบมาก2  
 นกัวชิาการที่เคยศกึษาระบบเสยีงภาษามอญโบราณมอียู่จ านวนไม่มาก ซึ่งผู้วจิยั
พบวา่มคีวามแตกต่างกนัระหวา่งเอกสารอา้งองิ   เนื่องจากวา่การสบืสร้างระบบเสยีงของภาษา
มอญโบราณมีปญัหาเพราะระบบเสียงของภาษามอญปจัจุบันมีความแตกต่างระหว่าง       

                                                
  1 Nai Pan Hla, The Significant Role of The Mon Language and Culture in Southeast 
Asia: Part 1 (Tokyo: Institute for the study of languages and cultures in Asia and Africa, 1992), 4-5; 
Nai Pan Hla, An Introduction to Mon Language (Kyoto: The Center for Southeast Asian Studies, 
Kyoto University, 1988-1989,) iv. 
  2 Emmanuel Guillon, The Mons: A Civilization of Southeast Asia, trans. James V.  Di 
Crocco (Bangkok: The Siam Society, 1999), 11, 14. 
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ภาษาถิน่อยู่3 และในสมยัโบราณน่าจะมคีวามต่างระหว่างภาษาถิ่นเช่นกนั จงึท าให้ยากที่จะรู้
จริงว่าเสยีงในภาษามอญโบราณควรจะเป็นอย่างไร  ยิง่กว่านัน้ ระบบเขยีนของภาษามอญ
โบราณไม่ได้แสดงถึงหน่วยเสียงทุกหน่วยเสียงที่มอียู่ในระบบเสียงของภาษามอญโบราณ4   
นกัภาษาศาสตรบ์างท่านได้กล่าวว่าการศกึษาภาษามอญโบราณสามารถสบืขอ้มูลบางส่วนได้
จากการศึกษาภาษาญัฮกุร ซึ่งมลีกัษณะคล้ายคลงึกบัภาษามอญโบราณ5 และน่าจะมีความ
เกีย่วพนักบัภาษาทีใ่ชใ้นอาณาจกัรทวารวดี6  ชาวญฮักุร หรอื ชาวบน ตามที่เรยีกในภาษาไทย 
เป็นชนกลุ่มน้อยในประเทศไทยทีอ่ยูบ่รเิวณ จ.นครราชสมีา จ.ชยัภมู ิและ จ.เพชรบรูณ์7     
 ภาษามอญโบราณมรีะบบการแผลงค า โดยการเตมิหน่วยค าเตมิหน้า และหน่วยค า
เตมิกลาง  แต่ไม่พบการเตมิหน่วยค าเตมิท้าย  ลกัษณะการแผลงค าของภาษามอญโบราณมี
ความเหมอืนกบัระบบการแผลงค าของภาษาเขมร    จากการทีภ่าษามอญโบราณมทีัง้หน่วยค า
เตมิหน้าและหน่วยค าเตมิกลาง และมกีารกร่อนเสยีงค าจากภาษามอญโบราณถึงภาษามอญ     
สมยักลาง  ท าใหภ้าษามอญสมยักลางมลีกัษณะเป็นภาษาค าพยางค์เดยีวมากกว่าภาษามอญ
โบราณ8   
 นอกจากนี้ ภาษามอญในปจัจุบนัแบ่งเสยีงพยญัชนะออกเป็น 2 กลุ่มตามลกัษณะ
น ้าเสยีง (register) เช่นเดยีวกนักบัภาษาเขมร9   ลกัษณะน ้าเสยีงมผีลใหส้ระในภาษามอญแบ่ง
ไดเ้ป็น สระน ้าเสยีงปกต ิและสระน ้าเสยีงต ่าทุม้10   ลกัษณะน ้าเสยีงในภาษามอญนี้ได้เริม่มกีาร

                                                
  3 Mathias Jenny, A Short Introduction to the Mon Language (Kanchanaburi: The Mon 
Culture and Literature Survival Project, 2001), 3. 
  4 Charles Otto Blagden, "Notes on Talaing Epigraphy," Journal of the Burma 
Research Society 2 (1912): 42. 
  5 Hla, An Introduction to Mon Language, xiii; Guillon, The Mons: A Civilization of 
Southeast Asia, 64. 
  6 Guillon, The Mons: A Civilization of Southeast Asia, 64. 
  7 Payau Memanas, "A Description of Chaobon (nahkur): An Austroasiatic Language in 
Thailand" (M.A. thesis, Linguistics, Faculty of Graduate Studies, Mahidol University, 1979), 1-2. 
  8 Charles Otto Blagden, "Notes on Talaing epigraphy," 42-43. 
  9 Harry Leonard Shorto, A Dictionary of the Mon Inscriptions from the sixth to the 
sixteenth centuries (London: Oxford University Press, 1971), x-xi; Guillon, The Mons: A 
Civilization of Southeast Asia, 27. 
  10 พระมหาจรญู จอกสมทุร, แบบเรียนภาษามอญ (กรุงเทพฯ: เท็คโปรโมชัน่แอนด์แอดเวอร์
ไทซิง่, 2540), ญ, 5. 
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พฒันาในช่วงพุทธศตวรรษที ่20-21  ซึง่ลกัษณะดงักล่าวไม่ปรากฏในระบบเสยีงของภาษามอญ
โบราณ11    
 
 ระบบการเขียนของภาษามอญโบราณและวิธีการถ่ายถอดจารึก 
  จารกึภาษามอญโบราณทีพ่บในประเทศไทยบนัทกึดว้ยรปูแบบอกัษร 3 รปูแบบ คอื 
อกัษร ปลัลวะ อกัษรหลงัปลัลวะ และอกัษรมอญโบราณ   ตวัอกัษรที่ใช้ในจารกึภาษามอญ
โบราณประกอบด้วยสญัลกัษณ์สี่ชนิด คอื พยญัชนะ สระ ตวัเลข และเครื่องหมาย  ส่วน
พยญัชนะมีทัง้รูปพยญัชนะตัวเต็มและรูปพยญัชนะตัวเชิง  ส่วนสระมีทัง้รูปสระลอยและ        
รปูสระจม12   ตารางที ่2 แสดงตวัอยา่งของตวัอกัษรทัง้ 3 รปูแบบซึง่ปรากฏในจารกึภาษามอญ
โบราณทีพ่บในประเทศไทย 
 รปูแบบอกัษรปลัลวะเป็นรูปแบบอกัษรที่มลีกัษณะคล้ายคลงึกบัรูปแบบอกัษรที่ใช้
ในอนิเดยีตอนใต้และทางตะวนัออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10-11   อกัษร     
ปลัลวะเป็นรปูแบบอกัษรแรกทีก่ลุ่มคนในเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้น ามาใช้บนัทกึภาษาของตน
ในรปูของจารกึ และจารกึภาษามอญโบราณทีเ่ก่าทีสุ่ดทีค่น้พบมอีายใุนช่วงพุทธศตวรรษที่ 1213   
ในประเทศไทย จารกึภาษามอญโบราณที่จารด้วยรูปแบบอกัษรปลัลวะจะพบในบริเวณภาค
กลางและมอีายใุนช่วงพุทธศตวรรษที ่12-13    
 รูปแบบอกัษรหลงัปลัลวะเป็นรูปแบบอกัษรที่พฒันามาจากอกัษรปลัลวะ   จารึก
ภาษามอญโบราณทีจ่ารอกัษรหลงัปลัลวะจะมอีายุในช่วงพุทธศตวรรษที่ 14-15  และจะพบใน
ภาคกลางกบัภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย   อกัษรหลงัปลัลวะมลีกัษณะบางอย่าง
ทีแ่ตกต่างจากรปูแบบอกัษรปลัลวะทีเ่ป็นตน้แบบ   ตวัอกัษรบางตวัมกีารตดัเส้นที่ยาวให้ส ัน้ลง 
เช่นตวั ka ตวั ña และตวั ta (ดูตารางที่ 2) และอกัษรบางตวัที่มีส่วนหยกัในรูปแบบอกัษร     
ปลัลวะ จะพบในอกัษรหลงัปลัลวะดว้ยเสน้ทีไ่ม่หยกั เช่นตวั ṅa ตวั ja และตวั pa    
 รปูแบบอกัษรมอญโบราณเป็นรปูแบบอกัษรที่ใช้ในจารกึของอาณาจกัรหรภุิญไชย 
บรเิวณภาคเหนือของประเทศไทย ซึ่งจารกึที่เขยีนด้วยรูปแบบอกัษรมอญโบราณมอีายุในช่วง
พุทธศตวรรษที ่16-17   รปูแบบอกัษรมอญโบราณมกีารพฒันามาจากรปูแบบอกัษรหลงัปลัลวะ 
และอกัษรมอญโบราณมรีปูแบบทีต่่างไปจากเดมิ   เช่นในอกัษรมอญโบราณ ตวัอกัษรหลายตวั
จะเขยีนอยา่งให้ง่ายขึน้กว่าตวัอกัษรในรูปแบบอกัษรหลงัปลัลวะ เช่นตวั ga ตวั ca และตวั ta   
นอกจากนี้ในอกัษรมอญโบราณตวัอกัษรมสีดัส่วนที่เท่ากนัมากกว่าตวัอกัษรในรูปแบบอกัษร

                                                
  11 Guillon, The Mons: A Civilization of Southeast Asia, 11. 
  12 กรรณิการ์ วมิลเกษม, "หลกัการปรวิรรตอกัษรโบราณที่พฒันามาจากอกัษรของอินเดยี ," 
ด ารงวิชาการ 4, 1 (มกราคม-มถิุนายน 2548): 121-122. 
  13 เรือ่งเดยีวกนั. 
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หลงัปลัลวะ14   ลกัษณะรปูแบบอกัษรมอญโบราณจากภาคเหนือจะคล้ายกบัรูปแบบอกัษรมอญ
ในประเทศพม่าในสมยัพระเจา้จนัสติถา หรอืสมยัต่อมา15  
 
ตารางที ่2  รปูแบบอกัษรทีพ่บในจารกึทีศ่กึษา 

 อกัษรปลัลวะ อกัษรหลงัปลัลวะ อกัษรมอญโบราณ 

 ตวัเตม็ ตวัเชงิ ตวัเตม็ ตวัเชงิ ตวัเตม็ ตวัเชงิ 

ka 

 

  

    

M.01 /บ.1   M.02 A/บ.5 M.02 A/บ.4 M.40 B/บ.02 M.45 /บ.3 

kha     

    

    M.02 A/บ.7 M.02 B/บ.6 M.40 B/บ.01 M.40 B/บ.09 

ga 

 

  

    

M.01 /บ.1   M.20 /บ.2 M.02 C/บ.2 M.40 B/บ.14 M.40 B/บ.14 

gha     

   

  
    M.38 /บ.4 M.02 C/บ.3 M.40 B/บ.15   

ṅa 

 

  

 

  

  

M.01 /บ.1   M.02 A/บ.8   M.41 A/บ.12 M.41 A/บ.07 

 
 
                                                
  14 กรรณิการ์ วมิลเกษม,  "อกัษรและภาษาในจารกึสมยัทวารวดี," การสมัมนาทางวิชาการ 
เรื่อง พฒันาการทางโบราณคดี (เสนอที่คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร , 24-25 สงิหาคม 2544), 
209-213; กอ่งแกว้ วรีะประจกัษ์, บรรณาธกิาร "จารกึมอญในประเทศไทย" ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 2: 
อกัษรปัลลวะ อกัษรมอญ พทุธศตวรรษท่ี 12 - 21 (กรงุเทพฯ: หอสมดุแห่งชาติ กรมศลิปากร, 2529), 13, 
20; ณฏัฐภทัร จนัทวชิ และคนอื่นๆ, โบราณวตัถแุละศิลปวตัถใุนพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หริภญุไชย 
(ล าพูน: พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย ส านักพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร , 2548), 
Catalogue 37-38. 
  15 ณฏัฐภทัร จนัทวชิ และคนอื่นๆ, โบราณวตัถแุละศิลปวตัถใุน พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 
หริภญุไชย, Catalogue 37; George Cœdès. "Documents sur l'histoire politique et religieuse du Laos 
occidental," Bulletin de l'École Française d'Extrême-Orient 25 (1925): 189. 
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ตารางที ่2  รปูแบบอกัษรทีพ่บในจารกึทีศ่กึษา (ต่อ) 

 อกัษรปลัลวะ อกัษรหลงัปลัลวะ อกัษรมอญโบราณ 

 ตวัเตม็ ตวัเชงิ ตวัเตม็ ตวัเชงิ ตวัเตม็ ตวัเชงิ 

ca 

 

  

 

  

 

  

M.01 /บ.1   M.20 /บ.5   M.41 A/บ.16   

cha     
 

      

    
 

      

ja 

 

  

 

  

  

M.03 /บ.1   M.02 B/บ.6   M.40 A/บ.9 M.45 A/บ.7 

jha 

 

  

  

      

M.01 /บ.1   M.02 A/บ.1        

ña 

      

M.01 /บ.1 M.03 /บ.2 M.02 A/บ.5 M.02 A/บ.2 M.41 A/บ.17 M.45 /บ.1 

ṭa 
            

            

ṭha 
            

            

ḍa 

 

  

 

  

 

  

M.04 A/บ.3   M.20 /บ.3   M.41 A/บ.19   

ḍha 
            

            

ṇa     

 

  

 

  

    M.21 /บ.1   M.40 B/บ.15   
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ตารางที ่2  รปูแบบอกัษรทีพ่บในจารกึทีศ่กึษา (ต่อ) 

 อกัษรปลัลวะ อกัษรหลงัปลัลวะ อกัษรมอญโบราณ 

 ตวัเตม็ ตวัเชงิ ตวัเตม็ ตวัเชงิ ตวัเตม็ ตวัเชงิ 

ta 

 

  

    

M.04 A/บ.3   M.02 A/บ.2 M.02 A/บ.2 M.40 B/บ.02 M.41 A/บ.17 

tha     

 

  

  

    M.02 C/บ.3   M.40 B/บ.14 M.40 B/บ.02 

da 

      

M.04 A/บ.2 M.03 /บ.1 M.02 A/บ.8 M.20 /บ.4 M.41 A/บ.19 M.40 B/บ.04 

dha 

 

    

   

M.03 /บ.1     M.37 /บ.5 M.45 /บ.6 M.41 A/บ.10 

na 

      

M.03 /บ.1 M.04 A/บ.2 M.02 A/บ.5 M.02 A/บ.9 M.41 A/บ.17 M.47 /บ.5 

pa 

 

  

 

  

  

M.03 /บ.1   M.02 A/บ.1   M.40 B/บ.05 M.45 A/บ.5 

pha 
            

            

ba 

 

  

 

  

 

  

M.04 B/บ.3   M.37 /บ.3   M.41 A/บ.11   

bha         

  

        M.41 A/บ.15 M.40 B/บ.09 

ma 

 

 

    

M.04 A/บ.3 
 

M.02 A/บ.2 M.20 /บ.3 M.40 B/บ.13 M.40 B/บ.16 
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ตารางที ่2  รปูแบบอกัษรทีพ่บในจารกึทีศ่กึษา (ต่อ) 

 อกัษรปลัลวะ อกัษรหลงัปลัลวะ อกัษรมอญโบราณ 

 ตวัเตม็ ตวัเชงิ ตวัเตม็ ตวัเชงิ ตวัเตม็ ตวัเชงิ 

ya 

      

M.01 /บ.1 M.01 /บ.1 M.02 A/บ.6 M.20 /บ.4 M.41 A/บ.17 M.45 A/บ.8 

ra 

      

M.04 B/บ.2 M.04 A/บ.4 M.02 A/บ.6 M.20 /บ.2 M.41 A/บ.17 M.41 A/บ.16 

ar 

 

  

 

  

 

  

M.01 /บ.1   M.35 /บ.1   M.41 A/บ.19   

la 

      

M.01 /บ.1 M.01 /บ.1 M.02 A/บ.3 M.02 A/บ.5 M.40 B/บ.01 M.40 B/บ.16 

va 

      

M.01 /บ.1 M.04 A/บ.1 M.02 B/บ.1 M.02 A/บ.6 M.41 A/บ.19 M.41 A/บ.10 
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ตารางที ่2  รปูแบบอกัษรทีพ่บในจารกึทีศ่กึษา (ต่อ) 

 อกัษรปลัลวะ อกัษรหลงัปลัลวะ อกัษรมอญโบราณ 

 ตวัเตม็ ตวัเชงิ ตวัเตม็ ตวัเชงิ ตวัเตม็ ตวัเชงิ 

śa 

 

  

 

      

M.07 /บ.2   M.65 /บ.1       

ṣa 
      

 

    

      M.65 /บ.3     

sa 

 

  

    

M.03 /บ.2   M.02 A/บ.11 M.22 /บ.1 M.41 A/บ.12 M.41 A/บ.13 

ha 

 

  

 

  

  

M.04 A/บ.3   M.20 /บ.3   M.41 A/บ.10 M.45 A/บ.8 

ḅa 

 

    

  

  

M.04 B/บ.2     M.02 A/บ.4 M.40 B/บ.03   
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ตารางที ่2  รปูแบบอกัษรทีพ่บในจารกึทีศ่กึษา (ต่อ) 

 อกัษรปลัลวะ อกัษรหลงัปลัลวะ อกัษรมอญโบราณ 

 สระลอย สระจม สระลอย สระจม สระลอย สระจม 

a 

 

  

 

  

 

  

  M.04 B/บ.2   M.02 A/บ.5   M.45 บ.8   

ā   

 

  

 

  

 

    M.01 /บ.1   M.02 A/บ.1   M.40 A/บ.10 

i   

 

  

   

    M.01 /บ.1   M.02 B/บ.3 M.44 A/บ.11 M.40 A/บ.18 

ī     

  

  

 

      M.02 B/บ.4 M.02 A/บ.5   M.40 B/บ.3 

u 

  

  

   

  M.04  B/บ.1 M.04 / บ.1   M.02 B/บ.2 M.40 A/บ.13 M.40 A/บ.8 

ū       

 

  

 

        M.38 /บ.3   M.43 B/บ.14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 
ตารางที ่2  รปูแบบอกัษรทีพ่บในจารกึทีศ่กึษา (ต่อ)   

 อกัษรปลัลวะ อกัษรหลงัปลัลวะ อกัษรมอญโบราณ 

 สระลอย สระจม สระลอย สระจม สระลอย สระจม 

e   

     

    M.04 A/บ.3 M.02 A/บ.1 M.02 A/บ.6 M.40 A/บ.8 M.40 A/บ.13 

ai       

 

    

        M.37 /บ.3     

o   

 

  

   

    M.03 /บ.3   M.02 A/บ.10 M.40 A/บ.12 M.40 A/บ.10 

au   

 

  

 

  

 

    M.01 /บ.1   M.02 A/บ.1   M.43 A/บ.1 

ṃ   

 

  

 

  

 

    M.04 B/บ.3   M.02 A/บ.5   M.40 A/บ.12 

ḥ   

 

  

 

  

 

    M.03 /บ.2   M.02  A/บ.4   M.40 A/บ.18 
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ตารางที ่2  รปูแบบอกัษรทีพ่บในจารกึทีศ่กึษา (ต่อ) 

 
อกัษรปลัลวะ อกัษรหลงัปลัลวะ อกัษรมอญโบราณ 

 -ʼ 

   

  M.01 /บ.1 M.02 A/บ.2 M.45 /บ.5 

|| 

   

  M.04 / B.2    M.02 A/บ.5 M.44 A/บ.7 

●     

 

      M.45 A/บ.5 

|| ● ||     

 

      M.40 A/บ.1 

☼   

 

  

    M.61 /บ.1    

~   

 

  

    M.10 /บ.2   

|| ~     

 

      M.67 /บ.2 
 
  ผู้ว ิจ ัยถ่ายถอดค าอ่านของจารึกด้วยอักษรโรมันตามหลักการปริวรรตอักษร
โบราณ16   โดยมกีารถ่ายถอดพยญัชนะและเรยีงล าดบัดงันี้   k  kh  g  gh  ṅ  c  ch   j  jh  ñ  ṭ  

ṭh  ḍ  ḍh  ṇ  t  th  d  dh  n  p  ph  b  bh  m  ṃ  y  r  l  v  ś  ṣ  s  h  ḥ  ḅ   ผูว้จิยัถ่ายถอดสระ
และเรยีงล าดบัตามภาษาสนัสกฤตและภาษาบาลี คอื a  ā  i  ī  u  ū  e  ai  o  au   ส าหรบั

                                                
  16 กรรณิการ์ วมิลเกษม, "หลกัการปรวิรรตอกัษรโบราณที่พฒันามาจากอกัษรของอินเดยี, " 
123-124. 
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นิคหติ (aṃ) และวสิรคะ (aḥ)  ในการเรยีงล าดบัอกัษร ผู้วจิยัได้จดัให้ aṃ ต่อจากพยญัชนะ
สะกด m  และ aḥ ต่อจากพยญัชนะสะกด h เนื่องจากว่าผู้วจิยัพบการแปรรูปสะกดระหว่าง
พยญัชนะสะกด m กบัตวั aṃ และระหวา่งพยญัชนะสะกด  h กบัตวั aḥ   

  ในระบบการเขียนที่ภาษามอญโบราณได้ยมืจากชาวอินเดียมาใช้  ภาษามอญ
โบราณไดเ้พิม่พยญัชนะอกีหนึ่งตวัซึง่ไม่มใีนระบบการเขยีนของชาวอนิเดยี คอื รปูพยญัชนะตวั 

b  ทีใ่ส่จุดตรงกลางตวัอกัษร  ในงานวจิยันี้ถ่ายถอดเป็น ḅ  และจดัใหอ้ยูห่ลงัตวั h เช่น  

   พบที ่M.04 B/บ.2    
 รปูแบบอกัษรทัง้สามสมยันี้พบทัง้พยญัชนะตวัเตม็และพยญัชนะตวัเชงิ ดงัปรากฏ
ในตารางที ่2   พยญัชนะตวัเตม็ใชแ้สดงพยญัชนะต้นเดยีวในพยางค์เปิดที่ไม่มสีระก ากบั หรอื
แสดงพยญัชนะตวัแรกของพยญัชนะควบ  หรอืพยญัชนะสะกด  ส่วนรปูพยญัชนะตวัเชงิใช้เป็น
พยญัชนะตวัทีส่อง หรอืตวัทีส่าม ของรปูพยญัชนะควบ  เช่น 

  พบที ่M.02 B/บ.2 และแปลวา่ "เพื่อ, ต่อ"  พยญัชนะตวั t ในค านี้เป็นพยญัชนะตวัเตม็ 
ซึง่ค านี้มเีพยีงพยญัชนะตวัเดยีว  ผูว้จิยัถ่ายถอดเป็น  ta 

  พบที่ M.02 B/บ.2 และแปลว่า "ให้, จดั, ถวาย"  พยญัชนะตวั j ในค านี้เป็น
พยญัชนะตวัเต็ม ซึ่งเป็นพยญัชนะต้นเดียวของค า  พยญัชนะตัว n เป็นพยญัชนะตวัเต็ม
เช่นเดยีวกนั และเป็นพยญัชนะสะกดของค านี้  ผูว้จิยัถ่ายถอดเป็น  junʼ 
 ในจารกึภาษามอญโบราณพบรูปพยญัชนะควบหลายชุด  ซึ่งพบรูปพยญัชนะควบ
ทัง้ต าแหน่งตน้ค า ต าแหน่งกลางค า และต าแหน่งทา้ยค า  เช่น 

  พบที ่M.02 B/บ.1 และแปลวา่ "บุญ"  พยญัชนะตวั ṇ ในค านี้เป็นพยญัชนะตวั
เตม็ ซึง่เป็นพยญัชนะตวัตน้ของรปูพยญัชนะควบ ṇy  และพยญัชนะตวั  y  เป็นพยญัชนะตวัเชงิ
เพราะเป็นพยญัชนะตวัทีส่องในรปูพยญัชนะควบและเขยีนอยูด่า้นใตพ้ยญัชนะ ṇ ซึ่งเป็นตวัเตม็  
ผูว้จิยัถ่ายถอดเป็น  puṇya   ในตวัอยา่งนี้ พยญัชนะควบอยู่ในต าแหน่งท้ายค า  นอกจากนี้ ใน
จารกึทีศ่กึษาผูว้จิยัยงัพบพยญัชนะควบในต าแหน่งตน้ค าและต าแหน่งกลางค าดว้ย เช่น 

  พบที ่M.01 บ.1 และแปลวา่ "บรจิาค, ถวาย"  ค านี้มรีปูพยญัชนะควบในต าแหน่ง
ตน้ค า  ผูว้จิยัถ่ายถอดเป็น  cyāga 
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  พบที ่M.03 บ.1 และแปลวา่ "ภรรยา"  ค านี้มรีปูพยญัชนะควบในต าแหน่งกลาง
ค า  ผูว้จิยัถ่ายถอดเป็น  kandar’ 
 อยา่งไรกต็าม ผู้วจิยัพจิารณาว่ารูปพยญัชนะควบในต าแหน่งท้ายค าคงไม่ได้ออก
เสยีงเป็นเสยีงพยญัชนะควบในภาษามอญโบราณ   นอกจากนี้ พยญัชนะควบในต าแหน่งต้นค า
มกัจะเกดิในค าสองพยางค์ที่มกีารกร่อนเสยีงพยางค์หน้า  จงึท าให้กลายเป็นพยญัชนะควบ17   
แมจ้ะมรีปูพยญัชนะควบในต าแหน่งกลางค า  ผูว้จิยัคดิว่าพยญัชนะตวัแรกในรูปพยญัชนะควบ
ในต าแหน่งกลางค าน่าจะเป็นพยญัชนะทา้ยของพยางคห์น้า และพยญัชนะตวัเชงิเป็นพยญัชนะ
ตน้ของพยางคถ์ดัมา 
 ในเรื่องของสระ รูปแบบอกัษรทัง้สามสมยันี้ใช้ท ัง้รูปสระลอยกบัรูปสระจม ดงัที่
ปรากฏในตารางที ่2   รปูสระลอยเป็นรปูสระทีใ่ชข้ ึน้ตน้ค า เช่น 

  พบที่ M.02 A/บ.1 และแปลว่า "ฉัน, ขา้พเจ้า"  ผู้วจิยัถ่ายถอดเป็น  eyʼ  สระ e   
ในค านี้เป็นรูปสระลอย ซึ่งปรากฏในต าแหน่งต้นค า   รูปสระจมเป็นรูปสระที่ประกอบกบัตวั
พยญัชนะ เช่น 

  พบที ่M.04 A/บ.3 และแปลวา่ "ใน"  ผูว้จิยัถ่ายถอดเป็น  ḍeyʼ  สระ e ในค านี้
เป็นรปูสระจม ซึง่เป็นรปูสระทีใ่ชป้ระกอบกบัพยญัชนะตน้  
 ในเรื่องของตวัเลข จารกึภาษามอญโบราณทีพ่บในประเทศไทยปรากฏสญัลกัษณ์ที่
เป็นตวัเลขน้อยมาก เนื่องจากว่าปกตจิารึกภาษามอญที่ศึกษามีการเขยีนค าบอกเลขในรูป
ค าศพัท์มากกว่าที่จะเป็นรูปตวัเลข   ในบรรดาจารึกภาษามอญโบราณที่ใช้เป็นข้อมูลใน
การศกึษานี้  จารกึเมอืงฟ้าแดดสงูยาง (M.20) เป็นจารกึชิน้เดยีวทีป่รากฏตวัเลข  คอื 

  พบที ่M.20 บ.1  ผูว้จิยัถ่ายถอดเป็น 693 ซึง่มคีวามหมายวา่ ปีมหาศกัราช 
693 หรอืปี พ.ศ. 1314 
 ในส่วนของเครื่องหมาย ผูว้จิยัพบเครื่องหมาย 7 ชนิดในจารกึภาษามอญโบราณที่
ศึกษา ดังปรากฏในตารางที่  2 คือ (1) เครื่ องหมายวิราม  (2) เครื่องหมายเส้นคู่                 
(3) เครื่อง หมายวงกลม  (4) เครื่องหมายเส้นคู่ประกอบกบัวงกลม  (5) เครื่องหมายดวงดาว     
(6) เครื่องหมายอุณาโลม  (7) เครื่องหมายเสน้คู่กบัอุณาโลม   เครื่องหมายเหล่านี้ใช้แสดงการ

                                                
  17 Charles Otto Blagden, "Notes on Talaing epigraphy," 42. 
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เริม่ตน้ การเวน้วรรค หรอืการจบขอ้ความ  กล่าวคอื เครื่องหมายเส้นคู่ และเครื่องหมายเส้นคู่
สองชุดกบัวงกลมตรงกลาง ใช้แสดงการเริ่มต้นข้อความ การเว้นวรรคและการจบข้อความ   
ส่วนเครื่องหมายวงกลม มกัพบในการเวน้วรรคขอ้ความ   เครื่องหมายดวงดาว จะพบเฉพาะใน
ต าแหน่งที่เริม่ต้นขอ้ความ   เครื่องหมายอุณาโลม และเครื่องหมายเส้นคู่กบัอุณาโลม จะพบ
เฉพาะในต าแหน่งทีจ่บขอ้ความ 
 ส าหรบัเครื่องหมายวริาม หรอืที่เรยีกในภาษาไทยว่า เครื่องหมายการนัต์  ผู้วจิยั
ถ่ายถอดเป็น  -ʼ   วธิกีารถ่ายถอดของผูว้จิยัแตกต่างกบัวธิกีารถ่ายถอดของนกัวชิาการท่านอื่น 
กล่าวคอืในการถ่ายถอดขอ้ความในจารกึเป็นอกัษรไทย นักวชิาการจะใช้เครื่องหมายการนัต์
แทนเครื่องหมายวริาม18 และ Cœdès ถ่ายถอดเป็นอกัษรไทยโดยใส่จุดใต้พยญัชนะที่ปรากฏ
เครื่องหมายวริาม19   ในการถ่ายถอดขอ้ความในจารึกเป็นอกัษรโรมนั นักวชิาการไม่ได้ใช้
เครื่องหมายใดแทนเครื่องหมายวริาม20  และค าทีป่รากฏเครื่องหมายวริามถูกถ่ายถอดโดยไม่มี
การเขียนสระ a ตามหลังพยัญชนะท้ายเนื่ องจากเป็นที่เข้าใจว่าเครื่องหมายวิรามเป็น
เครื่องหมายที่บ่งบอกว่าพยญัชนะตวันัน้เป็นพยญัชนะสะกด  กล่าวโดยสรุปคอื นักวชิาการ
ไม่ได้แยกแยะการถ่ายถอดเครื่องหมายวริาม ทัง้ๆ ที่ค าหนึ่งๆ อาจปรากฏพยญัชนะที่มี
เครื่องหมายนี้หรอืไม่กไ็ด ้  ส าหรบัในงานนี้ ผูว้จิยัไดถ่้ายถอดเครื่องหมายวริาม เพื่อศกึษาการ
แปรในการใชเ้ครื่องหมายนี้  
                                                
  18 ตวัอย่างเป็นระบบการถ่ายถอดเป็นอกัษรไทยใน กอ่งแกว้ วรีะประจกัษ,์ บรรณาธิการ, จารึก
ในประเทศไทย เล่ม 2: อกัษรปัลลวะ อกัษรมอญ พุทธศตวรรษท่ี 12 - 21 (กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาต ิ
กรมศลิปากร, 2529),  และ ภธูร ภมูะธน และสมชาย ณ นครพนม, บรรณาธกิาร, จารึกโบราณรุ่นแรกพบท่ี
ลพบรุีและใกล้เคียง (ลพบรุ:ี กรมศลิปากร, 2524). 
  19 ตามวธิกีารถ่ายถอดเป็นอักษรไทยเช่นที่พบใน ยอร์ช เซเดส์, ประชุมศิลาจารึกสยาม   
ภาคท่ี 2: จารึกกรุงทวารวดี เมืองละโว้ และประเทศราชขึ้นแก่กรุงศรีวิชัย (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ 
พพิรรฒธนากร, 2472) และ ยอรช์ เซเดส,์ ประชุมศิลาจารึก ภาคท่ี 2: จารึก ทวารวดี ศรีวิชยั ละโว้, พมิพ์
คร ัง้ที ่2 (กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร, 2504) 
  20 ตามวิธีการถ่ายถอดเป็นอกัษรโรมนัเช่นที่พบใน  Bauer "Notes on Mon Epigraphy," 
Journal of the Siam Society 79, 1 (1991): 31-83, Christian Bauer, "Notes on Mon Epigraphy II," 
Journal of the Siam Society 79, 2 (1991): 61-79, Georges Cœdès, Recueil des Inscriptions du 
Siam, Deuxième partie: Inscriptions de Dvāravatī, de Çrīvijaya, et de Lāvo (Bangkok: Bangkok 
Times Press, 1929), Georges Cœdès, Recueil des Inscriptions du Siam, Deuxième partie: 
Inscriptions de Dvāravatī, de Çrīvijaya, et de Lāvo, 2nd ed. (Bangkok: Department of  Silpakorn, 
1961), และ Georges Cœdès, "Documents sur l'histoire politique et religieuse du Laos occidental," 
Bulletin de l'École Française d'Extrême-Orient 25 (1925): 1-200, Robert Halliday and Charles Otto 
Blagden, "Les inscriptions môn du Siam," Bulletin de l'École Française d'Extrême-Orient 30 
(1930): 81-105.   
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  ในกรณีที่ค าศพัท์ปรากฏเครื่องหมายวิราม ผู้ว ิจยัจะถ่ายถอดเป็นตัว -ʼ  หลัง
พยญัชนะทีป่รากฏเครื่องหมายวริามนัน้ เช่น  

   พบที่ M.02 B/บ.5 และแปลว่า "พระ"  ผู้วจิยัถ่ายถอดเป็น kyākʼ  ส าหรบั
พยญัชนะสะกด k ที่มเีครื่องหมายวริามเขยีนไว้ด้านบน ผู้วจิยัถ่ายถอดเป็น kʼ   ในกรณีที่
พยญัชนะสะกดไม่ปรากฏเครื่องหมายวริาม ผูว้จิยัจะถ่ายถอดพยญัชนะตวันัน้โดยเพิม่สระ a ต่อ
จากพยญัชนะ เช่น 

   พบที่ M.45 บ.6 และแปลว่า "พระ"  ผู้วจิยัถ่ายถอดเป็น kyāka  ส าหรบั
พยญัชนะสะกด k ทีไ่ม่ปรากฏเครื่องหมายวริาม  ผูว้จิยัถ่ายถอดเป็นอกัษรโรมนัโดยเพิม่สระ a 
ต่อจากพยญัชนะสะกด k  เพื่อใหเ้หน็ความแตกต่างกนัระหวา่งค าทีป่รากฏเครื่องหมายวริามกบั
ค าทีไ่ม่ปรากฏเครื่องหมายวริาม     
  ผูว้จิยัยงัพบกรณีทีค่ าศพัทป์รากฏเครื่องหมายวริามบนพยญัชนะตน้ควบ เช่น 

  พบที ่M.02 B/บ.2 และแปลวา่ "พระ"   พยญัชนะควบต้นค าคอืตวั  ky ซึ่งปรากฏ
เครื่องหมายวริามบนรูปพยญัชนะควบด้วย   ผู้วจิยัถ่ายถอดเครื่องหมายวิรามอยู่ระหว่าง
พยญัชนะสองตวั คอื kʼy   ผูว้จิยัถ่ายถอดค านี้เป็น  kʼyākʼ 
  นอกจากนี้ ในภาษามอญโบราณ รูปตวั "อ" นับว่าเป็นรูปพยญัชนะ เช่นเดยีวกบั
ภาษาไทย   ในภาษามอญโบราณ ตวั  "อ"  เป็นไดท้ ัง้พยญัชนะตน้และพยญัชนะสะกด    ผูว้จิยั
ใช ้a-  ส าหรบัถ่ายถอด "อ" พยญัชนะตน้ และใช ้- ͣ   ส าหรบัถ่ายถอด "อ" ในต าแหน่งพยญัชนะ
สะกดเพื่อแยกจากการถ่ายถอดสระแฝงทีอ่ยูก่บัรปูพยญัชนะ เช่น 

   พบที ่M.22 บ.1 และแปลวา่ "นี้"  ผูว้จิยัถ่ายถอดเป็น avauªʼ   ดงันัน้ 
วธิกีารถ่ายถอดของผูว้จิยัจงึคลา้ยกบั Cœdès ในหนงัสอืสองเรื่องทีถ่่ายถอดพยญัชนะสะกด -a 
เป็น - ͣ  21 แต่มคีวามแตกต่างจากวธิถ่ีายถอดของ Halliday22 ของ Cœdès23 และของ Bauer24 
                                                
  21 Cœdès, Recueil des Inscriptions du Siam, Deuxième partie: Inscriptions de 
Dvāravatī, de Çrīvijaya, et de Lāvo, และ Cœdès, Recueil des Inscriptions du Siam, Deuxième 
partie: Inscriptions de Dvāravatī, de Çrīvijaya, et de Lāvo, 2nd ed. 
  22 Halliday and Blagden, "Les inscriptions môn du Siam," 81-105 
  23 Cœdès, "Documents sur l'histoire politique et religieuse du Laos occidental," Bulletin 
de l'École Française d'Extrême-Orient 25 (1925): 1-200. 
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ซึ่งถ่ายถอดพยญัชนะสะกด -a  โดยใช้ -ʼ   นอกจากนี้ นักวชิาการเหล่านี้ไม่ได้ถ่ายถอด
เครื่องหมายวริาม ซึ่งผู้วจิยัเน้นว่าเครื่องหมายวริามมกีารแปรในการใช้ และการถ่ายถอดใน
แบบของผูว้จิยัช่วยใหผู้ว้จิยัสามารถแยกการถ่ายถอดไดช้ดัเจนขึน้  
  ในการถ่ายถอดจารกึเป็นอกัษรโรมนั ผู้วจิยัถ่ายถอดพยญัชนะควบโดยเรยีงล าดบั
ต่อกนัและไม่มเีครื่องหมายก ากบั เช่น 

   พบที ่M.02 A/บ.6 และแปลวา่ "เกวยีน"  ผูว้จิยัถ่ายถอดเป็น kvelʼ   
  นอกจากนี้ ในการถ่ายถอดค าแต่ละค าในประโยค ผู้วจิยัถ่ายถอดโดยเว้นวรรค
ระหวา่งค า ตามปกตสิ าหรบัระบบการถ่ายถอดอกัษรโรมนั  เช่น 

  พบที่ M.02 B/บ.5  ผู้วจิยัถ่าย
ถอดประโยคเป็น  ḍekʼ  munʼ  junʼ  ta  kyākʼ   
  ในกรณีทีไ่ม่สามารถอ่านขอ้ความในจารกึได ้ ผูว้จิยัใชเ้ครื่องหมายเพื่อแสดงถงึส่วน
ทีห่ายไปดงันี้  ถ้ามตีวัอกัษรหายไป 1 ตวั ใส่จุด " . " แทน    ถ้ามตีวัอกัษรที่หายไปหลายตวั 
จะใส่จุดเท่าจ านวนตวัอกัษรทีห่ายไป เช่น " ... " เพื่อแสดงถงึตวัอกัษรทีอ่่านไม่ออก แต่ในกรณี
ที่ไม่สามารถคาดเดาถึงจ านวนตวัอกัษรที่หายไปได้ ใช้ ___ แทนจ านวนตวัอกัษรที่หายไป     
ในกรณีทีค่ าในจารกึหายไป แต่สามารถคาดเดาค าอ่านได้ จะถ่ายถอดตวัอกัษรนัน้ไวใ้นวงเลบ็  
( )  ในกรณีที่ตัวอกัษรลบเลือนหรือจารึกช ารุดแตกหัก  แต่เคยมีการเสนอค าอ่านโดย
นกัวชิาการท่านอื่น จะถ่ายถอดตวันัน้โดยใส่ไวใ้นวงเลบ็เหลีย่ม [  ] 
 ในการแปลความในจารกึ ผูว้จิยัไม่ได้แปลชื่อเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นชื่อบุคคล หรอืชื่อ
สถานที ่  ผูว้จิยัเพยีงถ่ายถอดค าเหล่านัน้เป็นอกัษรไทย โดยถ่ายถอดตามหลกัเกณฑด์งัปรากฏ
ในตารางที ่3 ตารางเปรยีบเทยีบอกัษรโรมนักบัอกัษรไทยทีใ่ชใ้นการถ่ายถอดชื่อเฉพาะคนและ
ชื่อเฉพาะสถานทีใ่นส่วนค าแปลของจารกึ 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                       
  24 Bauer "Notes on Mon Epigraphy," Journal of the Siam Society 79, 1 (1991): 31-83 
Bauer, "Notes on Mon Epigraphy II," Journal of the Siam Society 79, 2 (1991): 61-79. 
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ตารางที ่3 ตารางเปรยีบเทยีบอกัษรโรมนักบัอกัษรไทย 
พยญัชนะ                 

ka kha ga gha ṅa ca cha ja jha ña 

ก ข ค ฆ ง จ ฉ ช ณ ญ 
ṭa ṭha ḍa ḍha ṇa ta tha da dha na 

ฎ ฐ ฑ ฒ ณ ต ถ ท ธ น 
pa ph ba bha ma ya ra la va   

ป ผ พ ภ ม ย ร ล ว   
śa ṣa sa ha ḅa 

 
     

ศ ษ ส ห บ       

สระ           

a ā i ī u ū e ai o au 

อ อา อ ิ อ ี อุ อ ู เอ ไอ โอ เอา 
 
 ส าหรบัเครื่องหมายอื่นทีป่รากฏในจารกึ ผู้วจิยัถ่ายถอดเป็นอกัษรไทยโดยหลกัดงันี้ 
คอื   เครื่องหมายวสิรคะถ่ายถอดเป็น  -ะ  เช่น 

  พบที่ M.02 A/บ.4 และเป็นชื่อคน  ผู้วจิยัถ่ายถอดในอกัษรโรมนัเป็น kḅaḥ  และ    
ถ่ายถอดในอกัษรไทยเป็น กฺบะ    
 ส าหรบัเครื่องหมายวริามถ่ายถอดเป็น ์์  เช่น 

  พบที ่M.02 A/บ.4 และเป็นชื่อคน  ผู้วจิยัถ่ายถอดในอกัษรโรมนัเป็น  ñeᵃ’ และ
ถ่ายถอดในอกัษรไทยเป็น  เญอ ์   
 ส าหรบัพยญัชนะควบ ผู้วจิยัถ่ายถอดเป็นอกัษรไทยโดยเขยีนจุดใต้พยญัชนะตวั
แรก เช่น 

 พบที่ M.02 A/บ.2 และเป็นชื่อคน  ผู้วจิยัถ่ายถอดในอกัษรโรมนัเป็น  
prajñāvanta  และถ่ายถอดในอกัษรไทยเป็น  ปรฺชฺญาวนฺต   โดยผู้วจิยัจะเวน้วรรคระหว่างชื่อ
เฉพาะกบัขอ้ความทีแ่ปลเพื่อไม่ใหส้บัสน และส าหรบัค าน าหน้าชื่อคน ผู้วจิยัจะแปลความหมาย
เฉพาะในกรณีทีผู่ว้จิยัทราบความหมาย 
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  ระบบเสียงของภาษามอญโบราณ 
 ผู้วจิยัยดึการน าเสนอระบบเสยีงภาษามอญโบราณตามที่ Shorto เสนอไว้ใน
พจนานุกรมภาษามอญโบราณ ดงันี้    
 
ตารางที ่4  หน่วยเสยีงพยญัชนะของภาษามอญโบราณ  

     -ʔ          -h 
 -k  g    (ŋk)  ng  -ŋ     
 -c  j    ɲc  ɲj  -ɲ  -y   
 -t  d  ɗ  nt  (nd)  -n  -r  -l  -s 
 -p  b  ɓ  mp  mb  -m  -w   

 ที่มา Shorto, A Dictionary of the Mon Inscriptions from the sixth to the 
sixteenth centuries, xiii. 
 
 ในภาษามอญโบราณมีหน่วยเสียงพยญัชนะต้นจ านวน 29 หน่วยเสียง และ        
สทัอกัษรทีม่ ี -  ขา้งหน้า เป็นหน่วยเสยีงพยญัชนะทีส่ามารถเป็นทัง้พยญัชนะตนัและพยญัชนะ
สะกด ซึ่งมีจ านวน 15 หน่วยเสียง    หน่วยเสียงพยญัชนะเหล่านี้มีรูปอกัษรที่สมัพนัธ์กนั 
ยกเวน้หน่วยเสยีงพยญัชนะ 8 เสยีงที่อยู่ในช่องสเีทา ที่ Shorto สบืสร้างขึน้ และเรยีกว่าเสยีง
ระเบดิที่น าด้วยเสียงนาสิก (prenasalized plosives) ซึ่งไม่ปรากฏรูปตวัเขยีนที่สมัพนัธ์กบั
หน่วยเสยีงเหล่านัน้ในจารกึภาษามอญโบราณ25  ทัง้นี้เสยีงพยญัชนะระเบดิพ่นลม ในภาษา
มอญโบราณถอืวา่เป็นสองหน่วยเสยีง เนื่องจากว่าเสยีงพ่นลมสามารถแยกออกจากพยญัชนะ
ระเบดิเมื่อมกีารแทรกหน่วยค าเตมิกลางระหวา่งเสยีงระเบดิกบัเสยีงพ่นลม26 
 ส าหรบัหน่วยเสยีงสระของภาษามอญโบราณ Shorto ไดก้ล่าววา่มจี านวนทัง้หมด 9 
หน่วยเสยีง  ดงัปรากฏในตารางที ่5    
 
 
 
 
 

                                                
  25 Shorto, A Dictionary of the Mon Inscriptions from the sixth to the sixteenth 
centuries, xiii-xv. 
  26 Blagden, "Notes on Talaing epigraphy," 42; Shorto, A Dictionary of the Mon 
Inscriptions from the sixth to the sixteenth centuries, xiii-xv; Guillon, The Mons: A Civilization of 
Southeast Asia, 65. 
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ตารางที ่5  หน่วยเสยีงสระของภาษามอญโบราณ 

i     u 
  ø ɯ   
e     o 

a  ai     ɔ 

 ที่มา Shorto, A Dictionary of the Mon Inscriptions from the sixth to the 
sixteenth centuries, xvii. 
 
 ตามค าอธบิายของ Shorto  การออกเสยีงสระในภาษามอญโบราณจะขึน้อยู่กบั
พยญัชนะสะกด  คอื ค าศพัทท์ีม่พียญัชนะสะกด /k, g, ŋ/ หรอืพยญัชนะเกดิจากฐานกรณ์เพดาน
อ่อน  จะใชก้บัหน่วยเสยีงสระทัง้ 9 เสยีง  ค าศพัทท์ีม่พียญัชนะสะกด /ʔ, h/ หรอืพยญัชนะที่เกดิ
จากฐานกรณ์เสน้เสยีง  จะใชก้บัหน่วยเสยีงสระจ านวน 8 เสยีง คอื /i e a ɔ o u ø ɯ/    นอกจากนี้ 
หน่วยเสยีงสระ 7 เสยีง คอื /i e a ɔ o u ø/  จะใช้กบัพยญัชนะสะกดที่เกดิจากฐานกรณ์อื่นๆ 
เกอืบทัง้หมด ยกเวน้ค าทีม่พียญัชนะสะกดเป็น /y/  หรอื /w/  ซึง่จะเกดิกบัหน่วยเสยีงสระเพยีง 5 
เสยีงเท่านัน้ คอื พยญัชนะสะกด /y/ จะเกดิกบัหน่วยเสยีงสระ  /a ɔ o u ø/  และพยญัชนะสะกด 

/w/ จะเกดิกบัหน่วยเสยีงสระ /i e a ɔ ø/   กล่าวคอืหน่วยเสยีงสระ /i/ และ /e/ จะไม่เกดิกบั
พยญัชนะสะกด /y/ ในขณะทีห่น่วยเสยีงสระ /o/ และ /u/ จะไม่เกดิกบัพยญัชนะสะกด /w/27 
 หมวดค าของภาษามอญโบราณ 
  ผู้วจิยัระบุหมวดค าของค าศพัท์ภาษามอญโบราณในจารกึที่ศกึษาโดยองิตามการ
อธบิายเรื่องหมวดค าของ Shorto28  แต่หมวดค าของผู้วจิยัมคีวามแตกต่างจากหมวดค าของ 
Shorto เลก็น้อย   ในการจดัประเภทหมวดค า Shorto แบ่งค าศพัท์ออกเป็น 4 หมวดค าใหญ่ 
คอื  ค านาม ค ากรยิา ค าบอกตวัเลข และค าเสรมิ และแบ่งทัง้ 4 หมวดค านี้ออกเป็นหมวดยอ่ยๆ   
อยา่งไรกต็าม ประเภทหมวดค าของค าศพัทท์ีพ่บในงานวจิยันี้ ไม่ไดม้เีหมอืนที ่Shorto น าเสนอ
ทัง้หมด โดยผู้วจิยัแบ่งหมวดค าเป็น 12 หมวดค า ดงัต่อไปนี้  ค านาม ค าสรรพนาม ค าบ่งชี ้  
ค าลกัษณนาม ค าบอกจ านวน ค าคุณศพัท์ ค ากรยิา ค ากรยิาช่วย ค ากรยิาวเิศษณ์ ค าเสริม    
ค าบุพบท และค าสนัธาน   ค าศพัทต่์อไปนี้เป็นตวัอยา่งของค าศพัทใ์นแต่ละหมวดค าทีผู่ว้จิยัพบ
ในจารกึทีศ่กึษา    

                                                
  27 Shorto, A Dictionary of the Mon Inscriptions from the sixth to the sixteenth 
centuries, xvii. 
  28 Ibid., xxi-xxiii. 
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  พบที ่M.03 บ.1 และแปลวา่ "ภรรยา" ซึง่เป็นค านาม (น.) ผูว้จิยัถ่ายถอดเป็น  
kandar’  

  พบที ่M.02 A/บ.1 และแปลวา่ "ฉนั" ซึง่เป็นค าสรรพนาม (สพ.)  ผูว้จิยัถ่ายถอด
เป็น  ey’  

  พบที ่M.04 B/บ.2 และแปลวา่ "นี้" ซึง่เป็นค าบ่งชี ้(บช.) ผูว้จิยัถ่ายถอดเป็น 
avauᵃ’  

  พบที ่M.40 B/บ.4 และเป็นหน่วยวดัไร่นา ซึง่เป็นค าลกัษณนาม (ลน.) ผูว้จิยัถ่าย
ถอดเป็น  bnaṅ’  

  พบที ่M.41 A/บ.18 และแปลวา่ "ประเสรฐิ, วเิศษ" ซึง่เป็นค าคุณศพัท ์ (คศ.)   
ผูว้จิยัถ่ายถอดเป็น  paṃrey’  

  พบที ่M.40 A/บ.17 และแปลวา่ "หนึ่ง" ซึง่เป็นค าบอกจ านวน (จน.) ผูว้จิยัถ่าย
ถอดเป็น  moy’  

  พบที ่M.40 B/บ.6  และแปลวา่ "ท า, กระท า" ซึง่เป็นค ากรยิา (ก.) ผูว้จิยัถ่ายถอดเป็น 
pa  

  พบที ่M.45 A/บ.7 และแปลวา่ "ถูกกระท า" ซึง่เป็นค ากรยิาช่วย (กช.) ผูว้จิยัถ่าย
ถอดเป็น ñin’      

  พบที ่M.03 บ.3 และแปลวา่ "แลว้" ซึง่เป็นค ากรยิาวเิศษณ์ (กว.) ผูว้จิยัถ่าย
ถอดเป็น  toy’    
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  พบที ่M.41 B/บ.11 ปรากฏทา้ยวลเีพื่อเน้นขอ้ความ ซึง่เป็นค าเสรมิ (สร.)  ผูว้จิยั
ถ่ายถอดเป็น yiṅʼ 

  พบที ่M.04 A/บ.3 และแปลวา่ "ใน" ซึง่เป็นค าบุพบท (บพ.)  ผูว้จิยัถ่ายถอด
เป็น  ḍey’  

  พบที ่M.40 B/บ.5 และแปลวา่ "ซึง่, ที"่ ซึง่เป็นค าสนัธาน (สธ.)  ผูว้จิยัถ่ายถอดเป็น  
ma   
 ดงันัน้ หมวดค าของภาษามอญโบราณทีผู่ว้จิยัใชใ้นงานวจิยันี้จงึต่างจากหมวดค าที ่
Shorto ใชใ้นพจนานุกรมภาษามอญโบราณ เนื่องจากวา่ผูว้จิยัรวมค าเสรมิใหเ้ป็นหมวดเดยีว 
ขณะที ่ Shorto แยกค าเสรมิออกเป็นประเภทต่างๆ และผูว้จิยัแยกระหวา่งค าบุพบทและ
ค าสนัธาน แต่วา่ Shorto ไม่ไดแ้ยกหมวดค าส าหรบัค าบุพบทหรอืค าสนัธาน 
 ลกัษณะของจารึก 
  จารกึทีผู่ว้จิยัรวมในงานศกึษาค าศพัทน์ี้มอียูส่องชนิด ไดแ้ก่  จารกึบนหนิ และจารกึ
บนดนิเผา   ส่วนจารกึบนหนิทีน่ ามาศกึษา มลีกัษณะทีเ่ป็น จารกึบนแผ่นหนิ  จารกึบนใบเสมา  
จารกึบนพระพุทธรปู  จารกึบนเสาแปดเหลีย่ม และจารกึบนผนังถ ้า  จารกึบนหนิส่วนมากจะมี
ลกัษณะเป็นหลกัศลิา หรอืวา่รปูใบเสมา จารกึประเภทนี้อาจมกีารจารบนแผ่นหนิด้านเดยีวหรอื
หลายด้าน   ขอ้ความอาจอยู่เพยีงครึ่งหนึ่งของหน้าหนิ หรอือาจมจีารกึประกอบกบัภาพสลกั  
ส่วนใหญ่จารกึบนหนิในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือจะมตีวัอกัษรที่ลบเลอืน  ท าให้การอ่านจารกึ
ยิง่ล าบาก  จารกึภาษามอญโบราณจาก จ.ล าพูน จะเป็นจารกึขนาดใหญ่ และมขีอ้ความยาว  
จารกึในกลุ่มนี้มกัจารขอ้ความทีเ่ตม็หน้าหลกัศลิา และอาจเขยีนบนหนึ่งดา้นหรอืมากถงึสีด่า้น   
  จารกึบนดนิเผาพบหลายลกัษณะ  จารกึบนพระพมิพด์นิเผาเป็นแบบทีพ่บมากที่สุด 
โดยเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทย  จารกึบนดนิเผาส่วน
ใหญ่จะมขีอ้ความทีค่่อนขา้งสัน้ ซึง่พระพมิพด์นิเผาหลายชิ้นมจีารกึเพยีงบรรทดัเดยีว  ในภาค
กลางมกีารพบจารกึภาษามอญโบราณบนกอ้นดนิเผา  บนพระพมิพ์ดนิเผา และบนสถูปดนิเผา   
จารกึบนสถูปดนิเผาส่วนมากจะมจีารกึเป็นสองขอ้ความ คอืคาถา เย ธมฺมา ในภาษาบาล ีและ
ขอ้ความในภาษามอญโบราณที่กล่าวถึงการท าบุญ   ผู้วจิยัสงัเกตว่าจารึกบนวตัถุดินเผาจะ
แตกต่างจากจารกึบนหนิ เนื่องจากวา่จารกึบนหนิท าโดยวธิกีารแกะสลกัตวัอกัษรแต่ละตวัลงไป
ในเนื้อหนิ  แต่จารกึบนดนิเผามลีกัษณะเป็นลายมอืของผูเ้ขยีนมากกวา่จารกึบนหนิ  ซึง่สะท้อน
วธิใีนการผลติจารกึบนดนิเผา คอื วธิจีารตวัอกัษรบนเนื้อดนิเหนียวก่อนน าไปเผา  และวธิทีาส ี
ซึง่สทีีพ่บเป็นหมกึสแีดง  น่าเสยีดายว่าจารกึที่จานด้วยหมกึส่วนมากจะลบเลอืนหายไปอย่าง
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มาก ซึ่งผู้วจิ ัยได้มีความสงสัยว่าจารึกที่จารด้วยสีหมึกบางชิ้นอาจไม่ได้เขยีนเป็นภาษา      
มอญโบราณก็ได้  อย่างไรก็ตาม นักวิชาการกล่าวว่าจารึกพระพิมพ์ดินเผาในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือจะพบเพยีงภาษามอญโบราณเท่านัน้29     
  เน้ือหาในจารึก 
 จารกึทีศ่กึษาแบ่งไดเ้ป็นสองชนิด คอืจารกึชนิดทีเ่ป็นแบบพระเครื่องและชนิดที่เป็น
หลกัศลิา  จารกึที่เป็นแบบพระเครื่องส่วนใหญ่กล่าวถึงการท าบุญ  และในบางกรณีจะปรากฏ
ขอ้ความภาษาบาลดีวัย ซึง่จะเขยีนเป็นคาถา เย ธมฺมา   ส่วนจารกึที่เป็นหลกัศลิาส่วนใหญ่จะ
บนัทกึเรื่องของการท าบุญเช่นกนั แต่จะมกีารกล่าวชื่อคนที่เกี่ยวขอ้งกบัการท าบุญ ซึ่งบางครัง้
จะเป็นชื่อของผูถ้วาย และส่วนใหญ่จะเป็นชื่อของพระราชาหรอืผู้ปกครอง  บางครัง้จะเป็นชื่อ
ของพระภกิษุทีเ่คารพ  จารกึทีม่ขีอ้ความยาวจะกล่าวชื่อคนที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งในการท าบุญ ซึ่ง
อาจมหีลายคน  จารกึบางชิน้จะกล่าวถงึสิง่ของทีไ่ดถ้วายดว้ย ซึง่อาจเป็นทีด่นิ ตน้ไม ้สตัว ์หรอื
สิง่ของต่างๆ  รวมถงึทาสหรอืผูร้บัใช้  จารกึภาษามอญโบราณที่พบในประเทศไทยที่ยาวที่สุด
นัน้จะเป็นกลุ่มหลกัศิลาจารึกจาก จ.ล าพูน ซึ่งมีการกล่าวถึงเหตุการณ์ทางประวตัิศาสตร์
มากกวา่จารกึทีพ่บในแหล่งอื่นในประเทศไทย เช่นการกล่าวถงึการบรูณะศาสนสถานหลงัจากที่
เกดิแผ่นดนิไหว และมกีารกล่าวพระนามและอายุของพระราชา30   ในจารกึอกีหลกัหนึ่งมกีาร
กล่าวถึงพระราชพธิทีี่ท าในศาสนสถาน31

   ในกรณีของจารกึบนพระพุทธรูป บ ารุง ค าเอก ให้
ขอ้มลูกบัผูว้จิยัวา่เป็นธรรมเนียมของชาวมอญทีจ่ะสรา้งพระเพื่อท าบุญให้แก่ญาตพิี่น้องที่ถึงแก่
กรรม และมคีวามเชื่อวา่การได้ฟงัธรรมจากพระสงฆ์จะช่วยให้ได้เฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อเกดิชาติ
ใหม่32 
 ค ายืมท่ีปรากฏในจารึก 
 ในการศกึษาค าศพัทจ์ากจารกึภาษามอญโบราณที่พบในประเทศไทย ผู้วจิยัพบว่า
นอกจากค าศพัทท์ีเ่ป็นค าภาษามอญโบราณเอง ยงัพบค ายมืดว้ย เช่นค ายมืจากภาษาสนัสกฤต 
ภาษาบาล ีและภาษาเขมรโบราณ   ค ายมืเหล่านี้สามารถช่วยใหเ้ขา้ใจลกัษณะเฉพาะของแต่ละ
ยคุของจารกึภาษามอญโบราณในประเทศไทยไดด้ขี ึน้   
 ภาษามอญโบราณไดย้มืค าศพัทจ์ากภาษาสนัสกฤตและภาษาบาลเีป็นจ านวนมาก 
แต่มกีารปรบัค ายมืใหเ้หมาะสมและเขา้กบัลกัษณะของภาษามอญโบราณ เช่น มกีารตดัค ายมืที่
มหีลายพยางคใ์หเ้หลอืเพยีงพยางคเ์ดยีวหรอืสองพยางค์   ค าภาษาสนัสกฤตและภาษาบาลทีีล่ง

                                                
  29 Bauer, "Notes on Mon Epigraphy," 55. 
  30 M.41 จารกึพระเจา้สววาธสิทิธ ิ2 
  31 M.45 จารกึวดัแสนขา้วห่อ 
  32 สมัภาษณ์ บ ารงุ ค าเอก, รองศาสตราจารย์  ประจ าภาควชิาภาษาตะวนัออก คณะโบราณคด ี
มหาวทิยาลยัศลิปากร, 25 กรกฎาคม 2556.    
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ทา้ยดว้ยสระมกัไม่ออกเสยีงสระท้ายค า และมผีลให้พยญัชนะที่มรีูปสระนัน้กลายเป็นตวัสะกด   
ในกรณีทีม่พียญัชนะควบในต าแหน่งทา้ยค า จะออกเสยีงพยญัชนะสะกดเพยีงเสยีงเดยีว33 
 ในจารกึภาษามอญโบราณทีพ่บในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ไดพ้บค ายมืจากภาษา 
เขมรโบราณ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าบริเวณนัน้มีการใช้ภาษาอย่างน้อยสองภาษาในยุคนั ้น 
โดยเฉพาะในจารกึจาก จ.มหาสารคาม  อยา่งเช่น ในจารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดูน 1 (M.27) 
พบค าวา่ kaṃmrateṅʼ pdai karomʼ ซึง่เป็นวลทีี่ใช้ในภาษาเขมรโบราณ34  และมคีวามหมายว่า 
"พระเจา้แผ่นดนิ"35   ตวัอยา่งค าอื่นทีส่งสยัวา่เป็นค าที่ยมืมาจากภาษาเขมรโบราณมดีงัเช่นค า
วา่ naiªʼ 36 ซึง่มคีวามหมายวา่ "นี้"37 ค าวา่ pragata

38  ซึง่มคีวามหมายว่า "ปกปกัรกัษา"39 และ
ค าวา่ kuruṅʼ 40 ซึง่มคีวามหมายวา่ "ผูป้กครอง"41   นอกจากนี้ ยงัมนีกัวชิาการทีก่ล่าววา่ในช่วง
ยุคที่ 3 มีการพบค าศพัท์พิเศษบางค าซึ่งไม่พบในจารึกภาษามอญโบราณจากแหล่งอื่น42       
แต่นกัวชิาการท่านอื่นกล่าววา่ค าเหล่านัน้พบจ านวนไม่มาก และยงัไม่สามารถสรุปได้ว่าภาษา
มอญโบราณทีห่รภุิญไชยควรแบ่งเป็นภาษาอกีถิน่หนึ่ง43 
 
 
 

                                                
  33 Michel Ferlus, "Essai de phonétique historique de môn," in Mon-Khmer Studies 
Journal, 12 (1983): 6-7. 
  34 Bauer "Notes on Mon Epigraphy," 46; Uraisi Varasarin, "Les Inscriptions Mones 
Découvertes dans le Nord-Est de la Thaïlande," in Le Premier Symposium Franco-Thaï: La 
Thaïlande des débuts de son histoire jusqu'au xv  siecle (Bangkok: Silpakorn University, 1988), 
201-202. 
  35 Philip Jenner, A Dictionary of Pre-Angkorian Khmer (Canberra: Pacific Linguistics, 
2009), 28. 
  36 Bauer, "Notes on Mon Epigraphy," 42-43. 
  37 Ibid., 79. 
  38 Bauer, "Notes on Mon Epigraphy," 43; Varasarin, "Les Inscriptions Mones 
Découvertes dans le Nord-Est de la ThaÏlande," 201-202. 
  39 Jenner, A Dictionary of Pre-Angkorian Khmer, 327. 
  40 Bauer, "Notes on Mon Epigraphy," 44. 
  41 Jenner, A Dictionary of Pre-Angkorian Khmer, 41. 
  42 Shorto, A Dictionary of the Mon Inscriptions from the sixth to the sixteenth 
centuries, x. 
  43 Christian Bauer, "Numismatics, dialectology and the periodization of Old Mon," Mon-
Khmer Studies Journal 16-17 (1987-1988): 165. 
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วรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง 
 ในส่วนนี้ ผู้วจิยัได้รวบรวมผลงานที่นักวชิาการท่านอื่นๆ ได้ศกึษาและวเิคราะห์
เกีย่วกบัจารกึและภาษามอญโบราณ  โดยแยกเป็นกลุ่มนกัวชิาการต่างชาตแิละนักวชิาการไทย 
โดยน าเสนองานของนกัวชิาการตามล าดบัอกัษร  
 ผลงานของนักวิชาการต่างชาติ 
 นักวชิาการต่างชาติที่เคยศึกษาภาษามอญโบราณมอียู่หลายท่าน  บางท่านเป็น
ผูเ้ชีย่วชาญทางภาษาศาสตร ์ทางจารกึศกึษา หรอืทางภาษามอญโบราณ   ต่อไปนี้คอืผลงาน
ของนกัวชิาการต่างชาตทิีผู่ว้จิยัไดใ้ชอ้า้งองิในงานวจิยันี้ 
 1. Bauer, Christian  ได้เขยีนบทความทางภาษาศาสตร์ที่เกี่ยวกบัภาษามอญ
โบราณ ซึ่งผู้วจิยัได้ใช้บทความของท่านจ านวน 4 เรื่องในการอ้างอิงส าหรบังานวจิยันี้          
1.1 "Numismatics, dialectology and the periodization of Old Mon" (ค.ศ.1987-1988)  เป็น
บทความเกีย่วกบัการจ าแนกภาษาถิ่นและยุคสมยัของภาษามอญโบราณ  1.2 "Notes on Mon 
Epigraphy" (ค.ศ.1991)  เป็นบทความที่ศึกษาจารกึภาษามอญโบราณที่พบใหม่ หลงัจากที ่
Shorto พมิพพ์จนานุกรมภาษามอญโบราณซึง่ผูว้จิยัใชใ้นการอา้งองิจ านวน 31 ชิน้ คอื จารกึถ ้า
นารายณ์ (M.03) จารกึบนก้อนดนิเผา พบที่เมอืงจนัเสน 2 (M.07) จารกึบนก้อนดนิเผา พบที่
เมอืงจนัเสน 3 (M.08) จารกึสถูปดนิเผาเมอืงทพัชุมพล 1 (M.11) จารกึบนพระพมิพด์นิเผาเมอืง
ฟ้าแดดสงูยาง 1 (M.14) จารกึบนพระพมิพด์นิเผาเมอืงฟ้าแดดสูงยาง 2 (M.15) จารกึหลงัพระ
พมิพ์ดินเผาเมอืงฟ้าแดดสูงยาง 1 (M.16) จารกึหลงัพระพมิพ์ดินเผาเมอืงฟ้าแดดสูงยาง 2 
(M.17) จารกึวดัโพธิช์ยัเสมาราม (M.21) จารกึวดัสว่างวฒันาราม (M.22) จารกึวดัพระธาตุ
หนองสามหมื่น 1 (M.23) จารึกวดัพระธาตุหนองสามหมื่น 2 (M.24) จารกึวดัพระธาตุ      
หนองสามหมื่น 3 (M.25) จารกึวดัผาพระนอนพฒันาราม (M.26) จารกึหลงัพระพมิพ์ดนิเผา  
นาดูน 1 (M.27) จารกึหลงัพระพมิพ์ดนิเผานาดูน 2 (M.28) จารกึหลงัพระพมิพ์ดนิเผานาดูน 
(M.29-M.36) จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา 1 (M.37) จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา 2 (M.38) จารกึ    
แม่หนิบดเวยีงมะโน (M.47) จารกึอกัษรมอญโบราณบนพระพมิพ์ 2 (M.49) จารกึอกัษรมอญ
โบราณบนพระพมิพ ์3 (M.50) จารกึบา้นดอนแก้ว (M.54) และจารกึพระพมิพ์ดนิเผาพนัสนิคม 
1 (M.63)   ในบทความนี้ Bauer วเิคราะห์ภาษาถิ่นของภาษามอญโบราณจากหลกัฐานที่พบ
ใหม่  ที่ส าคญัคือมีการเปรียบเทียบระหว่างจารึกภาษามอญโบราณของภาคกลางกบัภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย   และมหีลกัฐานแสดงใหเ้หน็การยมืค าภาษาเขมรโบราณ
มาใช้ในจารกึภาษามอญโบราณที่พบในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ในบทความนี้ Bauer ได้
น าเสนอค าศพัทภ์าษามอญโบราณ ซึง่ช่วยอธบิายความหมายของค าศพัท์หลายค าที่ไม่ปรากฏ
ในพจนานุกรมภาษามอญโบราณของ Shorto  1.3 "Notes on Mon Epigraphy II" (ค.ศ.1991)  
เป็นบทความทีม่เีนื้อหาต่อจากบทความ "Notes on Mon Epigraphy"  บทความนี้น าเสนอจารกึ
ภาษามอญโบราณทีไ่ดพ้บใหม่อกี 6 ชิน้ คอื จารกึถ ้านารายณ์ (M.03) จารกึสถูปดนิเผาเมอืงทพั
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ชุมพล 1 (M.11) จารึกอกัษรมอญโบราณบนพระพมิพ์ 1 (M.48) อกัษรมอญโบราณบน       
พระพมิพ ์2 (M.49) จารกึอกัษรมอญโบราณบนพระพมิพ์ 3 (M.50) และจารกึพระพมิพ์ดนิเผา
พนสันิคม 1 (M.63) รวมทัง้วเิคราะหค์ าศพัทภ์าษามอญโบราณและวธิกีารสนธคิ าที่พบในจารกึ  
1.4 "Sukhothai Inscription II: Late Old Mon Affinities and Their Implications for the 
History of Thai Syntax" (ค.ศ.1993) เป็นบทความที่ศกึษาเกี่ยวกบัค าศพัท์ที่พบในจารึก
ภาษาไทยซึง่ไดร้บัอทิธพิลมาจากภาษามอญโบราณ โดย Bauer ไดเ้สนอว่าภาษาไทยมกีารยมื
ทัง้ค าศพัทแ์ละหลกัไวยากรณ์บางอยา่งจากภาษามอญโบราณ   
 2. Blagden, Charles Otto  เป็นผูบุ้กเบกิการศกึษาภาษามอญโบราณ44  Blagden 
ศกึษาจารกึภาษามอญโบราณโดยเฉพาะที่พบในประเทศพม่า  ท่านมสี่วนร่วมในงานวจิยัของ 
Halliday ทีศ่กึษาจารกึภาษามอญโบราณบางชิ้นที่พบในประเทศไทย  นอกจากนี้ Blagden ยงั
เป็นผู้รวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบัภาษามอญโบราณ ซึ่งต่อมา Shorto ได้น าเสนอในรูปแบบของ
พจนานุกรมค าศพัทภ์าษามอญโบราณ  บทความของ Blagden ทีผู่ว้จิยัไดใ้ชอ้า้งองิในการศกึษา 
คอื  2.1 "Notes on Talaing Epigraphy" (ค.ศ.1912)  เป็นบทความที่ Blagden ได้เขยีนใน
ช่วงแรกของการศกึษาภาษามอญโบราณ ซึ่งได้กล่าวถึงความแตกต่างในเรื่องที่เกี่ยวกบัระบบ
การเขยีนภาษามอญโบราณกบัภาษามอญสมยัปจัจุบนั ว่าในภาษามอญโบราณไม่มตีวัอกัษร
แทนเสียงสระทุกเสยีง  และพยญัชนะสะกดบางตวัในภาษามอญโบราณไม่ใช้ในภาษามอญ
สมยัปจัจุบน้ เช่น c  ñ  r  l  และ s   นอกจากนี้ พยญัชนะสะกดในค ายมืจากภาษาสนัสกฤตบางรูป
ไม่ปรากฏในภาษาเขยีนในปจัจุบนั แต่มกีารแปรรูปเป็นพยญัชนะในภาษาพูดของภาษามอญ
แทน  Blagden ยงัชี้ให้เหน็ว่าภาษามอญโบราณมหีน่วยค าเติมหน้าและหน่วยค าเตมิกลาง
จ านวนมากกวา่ภาษามอญสมยัปจัจุบนั45 
 3. Cœdès, Georges  ศกึษาจารกึภาษามอญโบราณในประเทศไทย 15 ปีหลงัจาก
ที ่Blagden ไดเ้ริม่ศกึษาจารกึภาษามอญในประเทศพม่า  ทัง้นี้อาจเนื่องมาจากการที่ประเทศ
พมา่มกีารพบจารกึภาษามอญโบราณมากกวา่ทีพ่บในประเทศไทย และขณะนัน้นักวชิาการชาว
ฝรัง่เศส เช่น Cœdès ก าลงัให้ความสนใจกบัภาษาเขมรมากกว่า  บทความของ Cœdès ที่
ผู้วจิยัได้ใช้ศึกษาอ้างองิเกี่ยวกบัจารกึและภาษามอญโบราณมดีงันี้  3.1 "Documents sur 
l'histoire politique et religieuse du Laos occidental" (ค.ศ.1925)  เป็นบทความที่เสนอค า
อ่านและค าแปลจารกึภาษามอญโบราณจ านวน 7 ชิ้นที่พบบรเิวณ จ.ล าพูน (ตรงกบั M.40-46 
ในงานวจิยันี้)  และจารึกหนึ่งหลกัจาก จ.ลพบุรี คอื จารึกเสาแปดเหลี่ยม (ลพบุร)ี (M.02)     
3.2 ประชุมศิลาจารึก ภาคท่ี 2  จารึกกรงุทวารวดี เมืองละโว้ และเมืองประเทศราชขึ้นแก่
กรงุศรีวิชยั (พ.ศ.2472) และ Recueil des Inscriptions du Siam, Deuxième partie: 

                                                
  44 Hla, An Introduction to Mon Language, i. 
  45 Charles Otto Blagden, "Notes on Talaing epigraphy," 42. 
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Inscriptions de Dvāravatī, de Çrīvijaya, et de Lāvo (ค.ศ.1929)  Cœdès ได้ศกึษาจารกึ
ภาษามอญโบราณจ านวน 2 ชิ้น คอื จารกึฐานพระพุทธรูปยนืวดัข่อย (M.01)  และจารกึเสา 
แปดเหลี่ยม (ลพบุร)ี (M.02)  3.3 "A propos de deux fragments d'inscription récemment 
découverts à P'ra Pathom (Thaïlande)" (ค.ศ.1952)  เป็นบทความเกี่ยวกบัจารกึภาษามอญ
โบราณพบที่เมอืงนครปฐม คอื จารกึวดัโพธิร์้าง (M.04)  3.4 ประชุมศิลาจารึก ภาคท่ี 2: 
จารึก ทวารวดี ศรีวิชัย ละโว้ (พ.ศ.2504) และ Recueil des Inscriptions du Siam, 
Deuxième partie: Inscriptions de Dvāravatī, de Çrīvijaya, et de Lāvo (ค.ศ. 1961)  เป็น
การพมิพค์รัง้ทีส่อง แต่มกีารเพิม่จารกึภาษามอญโบราณทีพ่บใหม่จากฉบบัทีต่พีมิธคืร ัง้แรก คอื 
จารกึวดัโพธิร์า้ง (M.04)   
 4. Ferlus, Michel  เขยีนบทความ "Essai de Phonétique Historique de Môn" 
(ค.ศ.1983)  เป็นการเปรยีบเทยีบภาษามอญโบราณและภาษามอญสมยักลางจากจารกึภาษา
มอญ กบัภาษาญฮักรุ หรอืทีเ่รยีกกนัวา่ ภาษาชาวบน 
 5. Griswold, A. B. และ Prasert na Nagara ได้ร่วมกนัน าเสนอบทความ "An 
Inscription in Old Mon from Wieng Mano in Chieng Mai Province" (ค.ศ.1992) ซึ่งอ่าน 
ถ่ายถอด และแปลความของจารึกภาษามอญโบราณหนึ่งหลกัที่พบบริเวณ จ.เชียงใหม่ คือ 
จารกึแม่หนิบดเวยีงมะโน (M.47) 
 6. Halliday, Robert  ได้เขยีนบทความหลายเรื่องเกี่ยวกบัภาษามอญ รวมถึง
พจนานุกรมภาษามอญปจัจุบนั ซึง่ผลงานของ Halliday ทีผู่ว้จิยัศกึษาในงานวจิยันี้มอียู่ 1 เรื่อง 
คอื  6.1 "Les inscriptions môn du Siam" (ค.ศ.1930)  เป็นบทความที่ศกึษาจารกึภาษามอญ
โบราณในประเทศไทยจ านวน 8 หลกั คอื จารกึเสาแปดเหลี่ยม (M.02) และจารกึภาษามอญ
โบราณ 7 หลกัจาก จ.ล าพูน คอื จารกึพระเจ้าสววาธิสทิธิ 1 (วดัดอนแก้ว) (M.40) จารึก     
พระเจ้าสววาธสิทิธ ิ2 (วดักู่กุด)  (M.41) จารกึวดัดอนแก้ว (M.42) จารกึวดับ้านหลวย (M.43)   
จารกึวดัมหาวนั (ล าพูน) (M.44)  จารกึวดัแสนขา้วห่อ (ตะจุ๊มหาเถร) (M.45) และจารึก
อาณาจกัรปุนไชย (วดักู่กุด 2) (M.46)     
 7. Hla, Nai Pan   เป็นนกัวชิาการชาวมอญซึง่เขยีนบทความและหนงัสอืหลายเรื่อง
ที่เกี่ยวกบัภาษามอญ หนังสอืและบทความที่ใช้ในการศกึษานี้ มดีงันี้  7.1 "A Comparative 
Study of Old Mon Epigraphy and Modern Mon" (ค.ศ.1976)  เป็นบทความที่อธบิายถึงการ
เปลี่ยนแปลงของภาษามอญโดยสงัเขป  Hla ได้ศกึษาววิฒันาการของภาษามอญ จากสมยั
โบราณถึงปจัจุบนั โดยเปรยีบเทยีบภาษามอญสามยุค คอื มอญโบราณ มอญสมยักลาง และ
มอญสมยัปจัจุบนั  ในเรื่องของความแตกต่างและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง พร้อมตวัอย่าง
จากจารกึภาษามอญทีพ่บทัง้ในประเทศไทย และประเทศพม่า  7.2 An Introduction to Mon 
Language (ค.ศ.1988-1989)  เป็นหนังสอืเกี่ยวกบัภาษามอญเบื้องต้น  ที่ส าคญั คือ มีการ
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วเิคราะห์จารกึภาษามอญโบราณจ านวน 1 ชิ้นที่พบในประเทศไทย คือ จารึกถ ้านารายณ์ 
(M.03)  7.3 The Significant Role of the Mon Language and Culture in Southeast 
Asia: Part 1 (ค.ศ.1992)  เป็นหนังสอืเกี่ยวกบัเรื่องทัว่ไปของมอญ เช่นประวตั ิประเพณี และ
วฒันธรรม รวมถงึภาษา และมกีารวเิคราะหจ์ารกึภาษามอญโบราณหนึ่งชิน้ทีพ่บในประเทศไทย 
คอื จารกึถ ้านารายณ์ (M.03)   
 8. Shorto, Harry Leonard เป็นผูเ้ชีย่วชาญดา้นภาษามอญโบราณทีเ่ขยีนบทความ
และพจนานุกรมซึ่งผู้วจิยัได้ใช้ในงานวจิยันี้  คอื 8.1 "Notes on Mon Epigraphy" (ค.ศ.1956) 
เป็นบทความทีศ่กึษาค าศพัทม์อญบางค า  ในบรบิทของการใชท้ีป่รากฏอยูใ่นจารกึภาษามอญที่
พบในประเทศพม่า 8.2 "Mon Labial Clusters" (ค.ศ.1969) เป็นบทความทีศ่กึษาพยญัชนะควบ
กล ้าที่เกดิจากฐานกรณ์ที่รมิฝีปาก โดย Shorto สบืสร้างเสยีงจากค าศพัท์ภาษามอญโบราณ 
และมกีารเปรยีบเทยีบค าศพัท์ระหว่างยุคสมยัของภาษามอญ  กบัภาษาอื่นๆ ในตระกูลภาษา
มอญ-เขมร  8.3 A Dictionary of the Mon Inscriptions from the sixth to the sixteenth 
centuries (ค.ศ.1971) เป็นพจนานุกรมที่รวบรวมค าศพัท์ภาษามอญโบราณที่  Blagden มี
ความประสงคจ์ะจดัท า แต่ได้เสยีชวีติลงก่อน ซึ่งต่อมา Shorto ได้ด าเนินการต่อจาก Blagden  
จนท าใหพ้จนานุกรมเสรจ็46     
 ผลงานของนักวิชาการไทย 
 นักวชิาการไทยที่ศึกษาจารกึภาษามอญโบราณในประเทศไทยส่วนใหญ่จะอ่าน  
ถ่ายถอด และแปลความจากจารกึเท่านัน้ และผลวจิยัที่เกี่ยวขอ้งมกัจะเป็นการรวบรวมขอ้มูล
กลุ่มจารกึ และน าเสนอค าอ่านและค าแปลของจารกึ 
 1. กรรณิการ์ วมิลเกษม เป็นผู้เชี่ยวชาญทางอกัขรวทิยา น าเสนอบทความที่
เกีย่วขอ้งกบัอกัขรวทิยาภาษามอญโบราณที่ผู้วจิยัน าเสนอในงานวจิยันี้ ดงันี้  1.1 “พฒันาการ
ของอกัษรโบราณในประเทศไทย” (พ.ศ.2542) เป็นบทความทีก่ล่าวถงึตน้ก าเนิดจารกึในบรเิวณ
เอเชียใต้และเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้  และน าเสนอรูปแบบตวัอกัษรของภาษาต่างๆ รวมทัง้
รูปแบบอกัษรสามสมยัที่พบในจารกึภาษามอญโบราณที่ศกึษาในงานวจิยันี้  1.2 "อกัษรและ
ภาษาในจารึกสมยัทวารวดี" (พ.ศ.2544) เป็นบทความที่กล่าวถึงจารึกจากสมยัทวารวดี
โดยทัว่ไป รวมทัง้ประเภทของจารกึที่พบ และภาษาต่างๆ ที่ใช้บนัทกึขอ้ความ  1.3 "หลกัการ
ปรวิรรตอกัษรโบราณที่พฒันามาจากอกัษรของอนิเดยี" (พ.ศ.2548) เป็นบทความที่กล่าวถึง
หลกัเกณฑใ์นการถ่ายถอดจารกึ ซึง่ผูว้จิยัไดน้ ามาใชใ้นงานวจิยันี้ 

                                                
  46 Shorto, A Dictionary of the Mon Inscriptions from the sixth to the sixteenth 
centuries, vii. 
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 2. กรรณิการ์ วมิลเกษม และ พงศ์เกษม สนธิไทย ได้ร่วมกนัเขยีนบทความชื่อ 
"จารกึทีฐ่านสถูปดนิเผาวดัหนองกระโดน” (พ.ศ.2542)  เป็นบทความที่อ่าน ถ่ายถอด และแปล
ความ จารกึฐานสถูปดนิเผาวดัหนองกระโดน (M.10)     
 3. ก่องแกว้ วรีะประจกัษ์  เขยีนบทความ "จารกึมอญในประเทศไทย" (พ.ศ. 2529) 
ซึง่เป็นบทน าของหนงัสอื  จารึกในประเทศไทย เล่ม 2 (พ.ศ.2529)  ที่รวบรวมขอ้มูลเกี่ยวกบั
จารกึภาษามอญที่พบในประเทศไทย   ก่องแก้วได้กล่าวถึงอารยธรรมจากอินเดยีและประวตัิ
ของชาวมอญ   ในบทความมกีารน าเสนอจารกึ 25 ชิ้น คอื จารกึฐานพระพุทธรูปยนืวดัข่อย 
(M.01) จารกึเสาแปดเหลีย่ม (ลพบุร)ี (M.02) จารกึถ ้านารายณ์ (M.03) จารกึวดัโพธิร์้าง (M.04) 
จารึกเมืองบงึคอกช้าง 2 (M.05) จารกึเมอืงบึงคอกช้าง 3 (M.06) จารึกสถูปดินเผาเมอืง       
ทพัชุมพล 1 (M.11) จารกึวดัมหาธาตุ เมอืงนครศรธีรรมราช (M.13) จารกึหลงัพระพมิพ์ดนิเผา
เมอืงฟ้าแดดสูงยาง 1 (M.16) จารกึหลงัพระพมิพ์ดนิเผาเมอืงฟ้าแดดสูงยาง 2 (M.17)  จารกึ 
วดัโพธิช์ยัเสมาราม  (M.21) จารกึหลงัพระพมิพ์ดนิเผานาดูน 1 (M.27) จารกึหลงัพระพมิพ์   
ดนิเผานาดนู 2 (M.28) จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา 1 (M.37) จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา 2 (M.38) 
จารกึพระเจา้สววาธสิทิธ ิ1 (วดัดอนแก้ว) (M.40) จารกึพระเจ้าสววาธสิทิธ ิ2 (วดักู่กุด) (M.41) 
จารกึวดัดอนแกว้ (M.42)  จารกึวดับ้านหลวย (M.43)  จารกึวดัมหาวนั (ล าพูน) (M.44)  จารกึ
วดัแสนข้าวห่อ (ตะจุ๊มหาเถร) (M.45) จารึกอาณาจกัรปุนไชย (วดักู่กุด 2) (M.46) จารึก       
แม่หนิบดเวยีงมะโน (M.47) จารกึวหิารโพธิล์งักา (M.52) และจารกึสมงิสริมิะโนราชา (M.53)     
 4. คมข า ศิลปชยั  เขยีนบทความ "จารึกบนก้อนดินเผา พบที่เมอืงจนัเสน 2"  
(พ.ศ.2524) (M.07)  ในหนังสือ จารึกโบราณรุ่นแรกพบท่ีลพบุรีและใกล้เคียง โดยอ่าน   
ถ่ายถอด และแปลความในจารกึทีพ่บทีโ่บราณสถานเมอืงจนัเสน  
 5. จ าปา เยือ้งเจรญิ  ชะเอม แกว้คลา้ย และก่องแกว้ วรีะประจกัษ์  ไดร้่วมกนัเขยีน
บทความ "ศลิาจารกึเมอืงบงึคอกชา้ง" (พ.ศ.2525) ซึ่งเป็นการอ่าน ถ่ายถอด และแปลความใน
จารกึเมอืงบงึคอกชา้ง 2 (M.05)  
 6. จ าปา เยือ้งเจรญิ และชะเอม แกว้คลา้ย  ไดร้่วมกนัเขยีนบทความ "จารกึใบเสมา
วดัโนนศิลา พุทธศตวรรษที่ 14" (พ.ศ.2528) ซึ่งเป็นการอ่าน ถ่ายถอด และแปลความใน    
จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา 1 (M.37) และจารกึใบเสมาวดัโนนศลิา 2 (M.38) 
 7. จ าปา เยื้องเจรญิ  เทมิ มีเตม็  และคงเดช ประพฒัน์ทอง  ได้ร่วมกนัอ่าน      
ถ่ายถอด และแปลความในจารกึที่พบที่เมอืงล าพูนหลายหลกัในหนังสอื  วิเคราะห์ศิลาจารึก
ในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ หริภญุไชย (พ.ศ.2520)  โดยน าเสนอขอ้มูลเกี่ยวกบัจารกึภาษา
มอญโบราณ 7 หลักจากล าพูน คือ จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ 1 (วดัดอนแก้ว) (M.40)         
จารกึพระเจ้าสววาธสิทิธ ิ2 (วดักู่กุด) (M.41) จารกึวดัดอนแก้ว (M.42) จารกึวดับ้านหลวย 
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(M.43)  จารกึวดัมหาวนั (ล าพนู) (M.44) จารกึวดัแสนขา้วห่อ (ตะจุ๊มหาเถร) (M.45) และจารกึ
อาณาจกัรปุนไชย (วดักู่กุด 2) (M.46) 
 8. ชะเอม แกว้คลา้ย และจ าปา เยือ้งเจรญิ ได้ร่วมกนัเขยีนบทความเกี่ยวกบัจารกึ
ภาษามอญโบราณที่พบที่ โบราณสถานเมืองบึงคอกช้าง   ในงานวิจ ัยนี้  ผู้วจิ ัยได้อ้างอิง     
ขอ้มูลจารึกจากบทความ 2 ชิ้น คอื "จารึกเมอืงบงึคอกช้าง 2" (พ.ศ.2524) และ "จารึก             
เมอืงบงึคอกชา้ง 2" (พ.ศ.2529)  
 9. เทิม มีเต็ม และจ าปา เยื้องเจริญ ได้ร่วมกนัเขยีนบทความหลายบทความ       
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการอ่าน ถ่ายถอด และแปลความจารกึ ดงัต่อไปนี้  9.1 ในหนังสอื จารึก
โบราณรุ่นแรกพบท่ีลพบรุีและใกล้เคียง (พ.ศ.2524) ท่านทัง้สองไดเ้สนอทบความสองเรื่องที่
ศกึษาจารกึภาษามอญโบราณ 2 ชิ้น คอื "จารกึถ ้าเขาวงหรอืจารกึถ ้านารายณ์" (M.03) และ 
"จารกึเมอืงทพัชุมพล 1" (M.11)  9.2 ใน วารสารศิลปากร (พ.ศ. 2527) ท่านทัง้สองได้เสนอ
บทความที่ศกึษาจารกึ 1 ชิ้น คอื "จารกึบนผนังปากถ ้านารายณ์"  (M.03)  9.3 ในหนังสอื  
จารึกในประเทศไทย เล่ม 2 (พ.ศ. 2529)  ท่านทัง้สองไดศ้กึษาจารกึภาษามอญโบราณจ านวน 
10 ชิ้น คอื จารกึฐานพระพุทธรูปยนืวดัข่อย (M.01) จารึกเสาแปดเหลี่ยม (M.02) จารึก        
ถ ้านารายณ์ (M.03)  จารกึวดัโพธิร์้าง (M.04) จารกึหลงัพระพมิพ์ดนิเผาเมอืงฟ้าแดดสูงยาง 1 
(M.16) จารึกหลงัพระพมิพ์ดนิเผาเมอืงฟ้าแดดสูงยาง 2 (M.17) จารึกวดัโพธิช์ยัเสมาราม 
(M.21) จารึกใบเสมาวดัโนนศลิา 1 (M.37) จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา 2 (M.38) และจารึก       
แม่หนิบดเวยีงมะโน (M.47) 
 10. เทมิ มเีตม็  จ าปา เยือ้งเจรญิ และแยม้ ประพฒัน์ทอง (พ.ศ.2529) เขยีน
บทความซึง่อ่าน ถ่ายถอด และแปลความจาก จารกึสถูปดนิเผาเมอืงทพัชุมพล 1 (M.11) 
 11. นพชยั แดงดเีลศิ  เขยีนวทิยานิพนธ์ เรื่อง  จารึกทวารวดี: การศึกษาเชิง
อกัษรวิทยา (พ.ศ. 2542)  ซึง่ไดอ้ธบิายถงึววิฒันาการรปูตวัอกัษร และถ่ายถอดการเขยีนจาก
จารึกทวารวดี  ซึ่งจารึกในงานของนพชยัที่ผู้วจิยัได้ศกึษามีจ านวน 42 ชิ้น คอื จารึกฐาน
พระพุทธรปูยนืวดัขอ่ย (M.01) จารกึเสาแปดเหลี่ยม (ลพบุร)ี (M.02) จารกึถ ้านารายณ์ (M.03)  
จารกึวดัโพธิร์้าง (M.04) จารกึเมอืงบงึคอกช้าง 2 (M.05) จารกึเมอืงบงึคอกช้าง 3 (M.06)  
จารกึสถูปดินเผาเมอืงทพัชุมพล 1 (M.11) จารกึหลงัพระพมิพ์ดนิเผาเมอืงฟ้าแดดสูงยาง 1 
(M.16)  จารกึหลงัพระพมิพ์ดนิเผาเมอืงฟ้าแดดสูงยาง 2 (M.17) จารกึเมอืงฟ้าแดดสูงยาง 
(M.20)  จารกึวดัโพธิช์ยัเสมาราม  (M.21)  จารกึวดัสว่างวฒันาราม (M.22) จารกึวดัพระธาตุ
หนองสามหมื่น 1 (M.23) จารกึวดัพระธาตุหนองสามหมื่น 2 (M.24) จารกึวดัผาพระนอน 
พฒันาราม (M.26) จารกึหลงัพระพมิพ์ดนิเผานาดูน 1 (6 ชิ้นจากนาดูน ซึ่งอาจสมัพนัธ์กบั 
M.27-32 จารกึหลงัพระพิมพ์ดนิเผานาดูน 1-6) จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา 1 (M.37) จารึก      
ใบเสมาวดัโนนศลิา 2 (M.38) จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา 3 (M.39) จารกึพระเจ้าสววาธสิทิธ ิ1  
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(วดัดอนแก้ว) (M.40) จารกึพระเจ้าสววาธสิทิธ ิ2 (วดักู่กุด) (M.41) จารกึวดัดอนแก้ว (M.42)  
จารกึวดับา้นหลวย (M.43) จารกึวดัมหาวนั (ล าพนู) (M.44) จารกึวดัแสนขา้วห่อ (ตะจุ๊มหาเถร) 
(M.45) จารกึอาณาจกัรปุนไชย (วดักู่กุด 2) (M.46) จารกึแม่หนิบดเวยีงมะโน (M.47) จารกึบา้น
ดอนแก้ว (M.54) จารกึบ้านคอนสวรรค์ 1 (M.55) จารกึบ้านคอนสวรรค์ 2 (M.56) จารึก      
บา้นกุดโงง้ 3 (M.57) จารกึนารอด (กุดโงง้) (M.60) จารกึบา้นพนัล า 2 (M.61) จารกึบ้านยาง 2 
(M.62) จารกึชายจวีรพระพุทธรปูยนื (M.64) จารกึวดัปา่มชัฌมิวาส (M.65) และจารกึเวยีงเถาะ 
(M.66)   
 12. ประสาร บุญประคอง และฉ ่า ทองค าวรรณ  ไดน้ าเสนอบทความ "ค าอ่านจารกึ
ทีฐ่านพระพุทธรปู อกัษรและภาษามอญโบราณ ไดม้าจากเมอืงฟ้าแดดสูงยาง ต าบลหนองแปน
อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์" (พ.ศ. 2511) ซึ่งอ่าน ถ่ายถอด และแปลความใน จารกึบน
พระพมิพด์นิเผาเมอืงฟ้าแดดสูงยาง 1 (M.14) จารกึบนพระพมิพ์ดนิเผาเมอืงฟ้าแดดสูงยาง 2 
(M.15)  จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผาเมอืงฟ้าแดดสงูยาง 3 (M.18) และจารกึหลงัพระพมิพ์ดนิเผา
เมอืงฟ้าแดดสงูยาง 4 (M.19)  
 13. พลาดศิยั สทิธธิญักจิ  เขยีนบทความ "ศลิาจารกึเมอืงบงึคอกชา้ง" (พ.ศ. 2525) 
ซึง่เป็นการอ่าน ถ่ายถอด และแปลความใน จารกึเมอืงบงึคอกชา้ง 2 (M.05) 
 14. อุไรศร ีวรศะริน (Uraisi Varasarin) ได้เสนอบทความ "Les Inscriptions 
Mones découvertes dans le Nord-Est de la Thaïlande" (ค.ศ.1988) ซึง่กล่าวถงึจารกึจ านวน 
19 ชิ้นที่ได้พบใหม่ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  คอื  จารกึวดัโพธิช์ยัเสมาราม (M.21) จารกึ  
วดัสว่างวฒันาราม (M.22) จารึกวดัพระธาตุหนองสามหมื่น 1 (M.23) จารึกวดัพระธาตุ     
หนองสามหมื่น 2 (M.24) จารกึวดัพระธาตุหนองสามหมื่น 3 (M.25) จารกึวดัผาพระนอน 
พฒันาราม (M.26) จารกึหลงัพระพมิพ์ดนิเผานาดูน 1 (M.27) จารกึหลงัพระพมิพ์ดนิเผา      
นาดนู 2 (M.28) จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดูน 3 (M.29) จารกึหลงัพระพมิพ์ดนิเผานาดูน 4 
(M.30)  จารกึหลงัพระพมิพ์ดนิเผานาดูน 5 (M.31) จารกึหลงัพระพมิพ์ดนิเผานาดูน 6 (M.32) 
จารึกหลงัพระพิมพ์ดินเผานาดูน 7 (M.33) จารึกหลงัพระพิมพ์ดินเผานาดูน 8 (M.34)       
จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 9 (M.35) จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 10 (M.36) จารกึใบ
เสมาวดัโนนศลิา 1 (M.37) จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา 2 (M.38) และจารกึบา้นดอนแกว้ (M.54) 
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บทท่ี 3 
วิธีด าเนินการวิจยั  

 
 ในบทนี้ ผูว้จิยัจะกล่าวถงึวธิกีารศกึษาและขัน้ตอนต่างๆ ทีใ่ชใ้นการด าเนินงานวจิยั 
รวมถงึหลกัเกณฑท์ีใ่ชใ้นการเกบ็ขอ้มลูและในการก าหนดชื่อและเลขทะเบยีนจารกึ   นอกจากนี้ 
ผูว้จิยัยงัจะกล่าวถงึประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  ขอ้ก าหนดทีใ่ชใ้นการเลอืกจารกึในการวเิคราะห์
ค าศพัท ์และวธินี าเสนอขอ้มลูจากงานวจิยั 
 
วิธีการศึกษา 
 ในงานวจิยันี้  การด าเนินงานแบ่งออกเป็นสองส่วน ได้แก่ การรวบรวมขอ้มูลจารกึ
ภาษามอญโบราณทีพ่บในประเทศไทย และการศกึษาค าศพัทแ์ละเนื้อหาในจารกึ  ซึง่สองส่วนมี
ข ัน้ตอนยอ่ยดงันี้ 
  1. การรวบรวมขอ้มลูจารกึภาษามอญโบราณทีพ่บในประเทศไทย 
       1.1 รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัเอกสารทีเ่กีย่วขอ้ง 
       1.2 รวบรวมขอ้มลูภาคสนาม 
             1.2.1 ส ารวจสถานทีท่ีเ่ป็นทีต่ ัง้ปจัจุบนัของจารกึ 
             1.2.2 ถ่ายภาพจากจารกึหรอืส าเนาจารกึ 
             1.2.3 บนัทกึขอ้มลูของจารกึแต่ละชิน้ 
 2. การศกึษาค าศพัทแ์ละเนื้อหาในจารกึ 
       2.1 อ่านจารกึหรอืส าเนาจารกึเพื่อถ่ายถอดเป็นอกัษรโรมนั 
       2.2 ตรวจสอบรปูแบบการสะกดค าศพัทแ์ละจ านวนครัง้ทีพ่บค าศพัทน์ัน้ 
       2.3 วเิคราะหค์ าศพัทจ์ากจารกึ 
       2.4 เปรยีบเทยีบการแปรรปูสะกดค าระหวา่งยคุ 
       2.5 จดักลุ่มค าศพัทต์ามลกัษณะการแปรรปูสะกด 
 
เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจยั 
 1. ภาพถ่ายจากจารกึและจากส าเนาจารกึ ซึง่ปรากฏอยูใ่นภาคผนวก ค   
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การเกบ็ข้อมลู 
 ผูว้จิยัไดเ้กบ็รวบรวมขอ้มลูที่เกี่ยวกบัจารกึภาษามอญโบราณที่พบในประเทศไทย 
โดยค้นหาจากแหล่งขอ้มูลต่างๆ เช่น  บทความและหนังสอืที่ศกึษาเกี่ยวกบัจารกึภาษามอญ
โบราณ และพจนานุกรมภาษามอญโบราณ    เมื่อผู้วจิยัได้เริม่ศกึษาเกี่ยวกบัจารกึภาษามอญ
โบราณในประเทศไทย ผูว้จิยัไดม้โีอกาสสมัภาษณ์รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ วมิลเกษม1 ซึ่ง
ผู้ว ิจ ัยได้ร ับค าแนะน าว่าผู้ว ิจ ัยสามารถตรวจสอบข้อมูลจารึกภาษามอญโบราณได้จาก 
ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ของศูนย์มานุษยวทิยาสริินธร2  ซึ่งเป็นที่รวบรวมขอ้มูล
เกีย่วกบัจารกึภาษามอญโบราณส่วนหนึ่งไวแ้ลว้   
 เมื่อผูว้จิยัตรวจสอบขอ้มลูพืน้ฐานของ ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ผู้วจิยัได้
พบขอ้มลูจารกึภาษามอญโบราณจ านวน 36 ชิน้   ซึง่ผูว้จิยัคดิวา่ขอ้มูลจารกึภาษามอญโบราณ
ในฐานขอ้มูลนัน้ยงัไม่สมบูรณ์ เพราะผู้วจิยัยงัพบจารกึภาษามอญโบราณในประเทศไทยที่ไม่
ปรากฏในฐานขอ้มลู เช่น ส าเนาจารกึภาษามอญโบราณอกี 17 ชิ้น ที่ภาควชิาภาษาตะวนัออก 
คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร  จารกึภาษามอญโบราณอกีหลายชิ้นที่มกีารกล่าวถึงใน
บทความต่างๆ  และจารึกอีกจ านวนหนึ่ งที่ เก็บไว้ในพิพิธภัณฑ์ ต่างๆ โดยเฉพาะที่
พพิิธภณัฑสถานแห่งชาติ สมเด็จพระนารายณ์  จ.ลพบุรี และที่พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ
ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
   ในการเกบ็ขอ้มลูจารกึต่างๆ ผูว้จิยัไดล้งภาคสนามตาม มหาวทิยาลยั  พพิธิภณัฑ์ฯ 
วดั  และโบราณสถานต่างๆ ซึ่งผู้ว ิจ ัยได้ใช้เวลามากกว่าหนึ่งปีเนื่ องจากสถานที่ซึ่งเป็น
แหล่งขอ้มลูกระจายอยูท่ ัว่ประเทศไทย   ผูว้จิยัไดต้รวจสอบและถ่ายภาพส าเนาจารกึที่ภาควชิา
ภาษาตะวนัออกระหวา่งเดอืนกนัยายนถึงเดอืนตุลาคม พ.ศ.2555  และได้ส ารวจและถ่ายภาพ
จารกึในพพิธิภณัฑ์ และแหล่งขอ้มูลอื่นๆ ระหว่างเดอืนตุลาคม พ.ศ.2555 ถึงเดอืนสงิหาคม        
พ.ศ.2556   หลงัจากไดถ่้ายภาพจารกึทัง้หมดเสรจ็แล้ว ผู้วจิยัได้ศกึษาและถ่ายถอดจารกึ เพื่อ
รวบรวมค าศพัทท์ีพ่บในจารกึ     
 
การก าหนดเลขทะเบียนและช่ือจารึก 
 ในการกล่าวถึงจารึกแต่ละชิ้น นักวชิาการที่รวบรวมจารึกจะนิยมตัง้ชื่อและท า
ทะเบยีนจารกึเพื่อไม่ใหเ้กดิความสบัสน  ผูว้จิยัพบปญัหาในการอา้งองิชื่อและเลขทะเบยีนจารกึ

                                                   
 1 สัมภาษณ์ กรรณิการ์ วิมลเกษม, รองศาสตราจารย์ ประจะภาควิชาภาษาตะวนัออก          
คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร, 20 พฤศจกิายน 2553. 
 2 ศนูย์มานุษยวทิยาสรินิธร (องค์การมหาชน), ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, เขา้ถึงเมื่อ 
25 พฤศจกิายน 2553, เขา้ถงึไดจ้าก http://www.sac.or.th/databases/inscriptions/. 
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ภาษามอญโบราณเนื่องจากว่าจารกึภาษามอญโบราณที่พบในประเทศไทยปรากฏอยู่ในระบบ
ทะเบยีนหลายระบบ และจารกึหนึ่งชิน้อาจมชีื่อมากกวา่หนึ่งชื่อ   
  นอกจากนี้ ผู้วจิยัไม่พบระบบทะเบียนใดที่ครอบคลุมจารึกทัง้หมดที่ผู้วจิยัใช้ใน
การศกึษาครัง้นี้ แต่ผูว้จิยัพบจารกึจ านวนหนึ่งในระบบทะเบยีนหนึ่ง อกีจ านวนหนึ่งในอกีระบบ
ทะเบยีนหนึ่ง เช่นระบบทะเบยีน K.# เป็นระบบทะเบยีนจารกึที่นักวชิาการฝรัง่เศสใช้ส าหรบั
จารกึทีพ่บในประเทศกมัพชูาแลว้น ามาใชก้บัจารกึทีพ่บที่ประเทศไทยโดยอกัษรย่อ K. ใช้แทน
ค าวา่ Khmère (เขมร)   ระบบทะเบยีนของส านักหอสมุดแห่งชาตทิี่ใช้วธิจีดัท าทะเบยีนโดยใช้
อกัษรยอ่ของจงัหวดัทีพ่บจารกึ   ผู้วจิยัยงัพบจารกึภาษามอญโบราณอกีหลายชิ้นที่ปรากฏใน
ระบบทะเบยีนของพิพธิภณัฑ์ฯ แต่ละแห่ง ซึ่งเป็นที่เกบ็รกัษาโบราณวตัถุนัน้ๆ  แต่ว่าระบบ
ทะเบียนโบราณวตัถุในพิพิธภัณฑ์ฯแต่ละแห่งได้มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา   ดังนัน้     
เพื่อความสะดวกในการอา้งองิ ผูว้จิยัจงึก าหนดชื่อและทะเบยีนส าหรบัจารกึภาษามอญโบราณที่
รวบรวมอยูใ่นงานวจิยันี้ใหม่ 
  ระบบทะเบยีนส าหรบัจารกึภาษามอญโบราณที่สร้างไวส้ าหรบัใช้ในงานวจิยันี้ใช้
อกัษรย่อ M. แทนค าว่า Mon (มอญ) และก าหนดหมายเลขล าดบัจารึกที่ผู้วจิยัรวบรวมไว ้     
ในการก าหนดล าดบัที่ของจารกึนัน้ เลขล าดบัมไิด้บ่งบอกถึงยุคสมยัของจารกึหรอืสถานที่พบ 
แมว้า่ในบางกรณีจารกึอาจมลี าดบัทีต่่อเนื่องกนัและอาจสะทอ้นถึงกลุ่มของจารกึ  ส าหรบัจารกึ
ในล าดบั M.01-M.50 ซึง่ผูว้จิยัไดร้วบรวมไวเ้มื่อเริม่ตน้งานวจิยั ผูว้จิยัไดเ้รยีงล าดบัตามยุคสมยั
และจดัเป็นกลุ่มตามสถานทีพ่บ  แต่ส าหรบัจารกึที่ผู้วจิยัรวบรวมหลงัจากนัน้ ผู้วจิยัเรยีงล าดบั
จารกึตามช่วงเวลาทีผู่ว้จิยัพบจารกึ        
  ผูว้จิยัพบปญัหาในการก าหนดชื่อจารกึเนื่องจากว่าจารกึชิ้นหนึ่งอาจปรากฏอยู่ใน
ผลงานของนักวชิาการหลายท่านโดยมีชื่อเรียกที่แตกต่างกนั และมจีารกึอกีหลายชิ้นที่เก็บ
รกัษาไว้ตามพิพิธภณัฑ์ฯ ซึ่งมีชื่อตามที่พิพิธภณัฑ์ก าหนด  พิพิธภณัฑ์มกัก าหนดชื่อและ
ทะเบยีนของวตัถุโบราณทีค่น้พบโดยไม่ไดใ้หค้วามส าคญัวา่วตัถุโบราณชิน้นัน้มขีอ้ความจารไว้
หรอืไม่   ผูว้จิยัจงึพจิารณาเลอืกชื่อจารกึที่ปรากฏในผลงานของนักวชิาการท่านอื่นที่เผยแพร่
จารึกนัน้ๆ  หรือใช้ชื่อตามที่ปรากฏอยู่บนส าเนาจารึก แต่ไม่ได้ใช้ชื่อที่พิพิธภณัฑ์ก าหนด   
ส าหรบัจารกึทีย่งัไม่เคยได้รบัการตพีมิพ์ ผู้วจิยัได้ตัง้ชื่อจารกึตามสถานที่พบและลกัษณะของ
วตัถุโบราณ   
 
ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 ในงานวจิยันี้ ผูว้จิยัรวบรวมจารกึได้ทัง้หมดจ านวน 93 ชิ้น  แต่จ านวนนี้ไม่ได้เป็น
จารกึภาษามอญโบราณอยา่งเดยีวเท่านัน้  ผู้วจิยัพบจารกึบางชิ้นที่เคยมกีารสนันิษฐานว่าเป็น
จารึกภาษามอญโบราณ  แต่ภายหลงันักวชิาการท่านอื่นยกหลกัฐานว่าเป็นจารึกภาษาอื่น  
นอกจากนี้ ยงัมจีารกึบางชิน้ทีไ่ม่สามารถยนืยนัไดว้า่เป็นภาษาใดเนื่องจากตวัวตัถุโบราณมกีาร
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เสื่อมสภาพมาก   ดงันัน้ ในการศกึษาค าศพัท์ของผู้วจิยั ผู้วจิยัจงึเลอืกเฉพาะจารกึและส าเนา
จารกึทีย่นืยนัไดว้า่เป็นภาษามอญโบราณ และทีอ่่านไดช้ดัเจน    
 จารึกภาษามอญโบราณที่ผู้วจิยัน ามาใช้เป็นกลุ่มตวัอย่างในงานวจิยันี้มีจ านวน
ทัง้หมด 55 ชิ้นซึ่งผู้วจิยัแบ่งเป็น 3 ยุค  คอืยุคที่ 1 มจี านวน 5 ชิ้น  ยุคที่ 2 มจี านวน 37 ชิ้น 
และยคุที ่3 มจี านวน 13  ชิน้3  ดงัต่อไปนี้ 
 ยคุท่ี 1     
 M.01  จารกึฐานพระพุทธรปูยนืวดัขอ่ย  จ.ลพบุร ี
 M.03  จารกึถ ้านารายณ์    จ.สระบุร ี
 M.04  จารกึวดัโพธิร์า้ง    จ.นครปฐม 
 M.05  จารกึเมอืงบงึคอกชา้ง 2   จ.อุทยัธานี 
 M.07  จารกึบนกอ้นดนิเผา พบทีเ่มอืงจนัเสน 2  จ.นครสวรรค ์
 ยคุท่ี 2     
 M.02  จารกึเสาแปดเหลีย่ม (ลพบุร)ี   จ.ลพบุร ี
 M.10  จารกึฐานสถูปดนิเผาวดัหนองกระโดน  จ.นครสวรรค ์
 M.11  จารกึสถูปดนิเผาเมอืงทพัชุมพล 1  จ.นครสวรรค ์
 M.14  จารกึบนพระพมิพด์นิเผาเมอืงฟ้าแดดสงูยาง 1 จ.กาฬสนิธุ ์
 M.15  จารกึบนพระพมิพด์นิเผาเมอืงฟ้าแดดสงูยาง 2 จ.กาฬสนิธุ ์
 M.16  จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผาเมอืงฟ้าแดดสงูยาง 1 จ.กาฬสนิธุ ์
 M.17  จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผาเมอืงฟ้าแดดสงูยาง 2 จ.กาฬสนิธุ ์
 M.18  จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผาเมอืงฟ้าแดดสงูยาง 3 จ.กาฬสนิธุ ์
 M.19  จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผาเมอืงฟ้าแดดสงูยาง 4 จ.กาฬสนิธุ ์
 M.20  จารกึเมอืงฟ้าแดดสงูยาง *   จ.กาฬสนิธุ ์
 M.21  จารกึวดัโพธิช์ยัเสมาราม   จ.กาฬสนิธุ ์
 M.22  จารกึวดัสวา่งวฒันาราม   จ.กาฬสนิธุ ์
 M.23  จารกึวดัพระธาตุหนองสามหมื่น 1  จ.ชยัภมู ิ
 M.24  จารกึวดัพระธาตุหนองสามหมื่น 2  จ.ชยัภมู ิ
 M.27  จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 1  จ.มหาสารคาม 
 M.28  จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 2  จ.มหาสารคาม 
 M.29  จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 3  จ.มหาสารคาม 
 M.30  จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 4  จ.มหาสารคาม 

                                                   
 3 ชือ่จารกึทีม่เีครือ่งหมาย * ก ากบั คอื จารกึที่พบใหม่และผูว้จิยัอ่านและแปลเอง ซึ่งมจี านวน 
12 ชิน้ 
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 M.31  จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 5  จ.มหาสารคาม 
 M.32  จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 6  จ.มหาสารคาม 
 M.35  จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 9  จ.มหาสารคาม 
 M.37  จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา 1   จ.ขอนแก่น 
 M.38  จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา 2   จ.ขอนแก่น 
 M.39  จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา 3   จ.ขอนแก่น 
 M.54  จารกึบา้นดอนแกว้   จ.อุดรธานี 
 M.56  จารกึบา้นคอนสวรรค ์2 *   จ.ชยัภมู ิ
 M.57  จารกึบา้นกุดโงง้ 3    จ.ชยัภมู ิ
 M.61  จารกึบา้นพนัล า 2 *   จ.ชยัภมู ิ
 M.63  จารกึพระพมิพด์นิเผาพนสันิคม  จ.ชลบุร ี
 M.64  จารกึชายจวีรพระพุทธรปูยนื   จ.นครราชสมีา 
 M.65  จารกึวดัปา่มชัฌมิวาส   จ.กาฬสนิธุ ์
 M.68  จารกึสถูปดนิเผา 4 *   จ.นครสวรรค ์
 M.69  จารกึสถูปดนิเผา 5 *   จ.นครสวรรค ์
 M.78  จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 13 *  จ.มหาสารคาม 
 M.79  จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 14 *  จ.มหาสารคาม 
 M.80  จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 15 *  จ.มหาสารคาม 
 M.84  จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 19 *  จ.มหาสารคาม 
 ยคุท่ี 3    
 M.40  จารกึพระเจา้สววาธสิทิธ ิ1 (วดัดอนแกว้) จ.ล าพนู 
 M.41  จารกึพระเจา้สววาธสิทิธ ิ2 (วดักู่กุด)  จ.ล าพนู 
 M.43  จารกึวดับา้นหลวย   จ.ล าพนู 
 M.44  จารกึวดัมหาวนั (ล าพนู)   จ.ล าพนู 
 M.45  จารกึวดัแสนขา้วห่อ (ตะจุ๊มหาเถร)  จ.ล าพนู 
 M.46  จารกึอาณาจกัรปุนไชย (วดักู่กุด 2)  จ.ล าพนู 
 M.47  จารกึแม่หนิบดเวยีงมะโน   จ.เชยีงใหม่ 
 M.48  จารกึอกัษรมอญโบราณบนพระพมิพ ์1  จ.เชยีงใหม่ 
 M.49  จารกึอกัษรมอญโบราณบนพระพมิพ ์2  จ.เชยีงใหม่ 
 M.50  จารกึอกัษรมอญโบราณบนพระพมิพ ์3  จ.เชยีงใหม่ 
 M.67  จารกึพระพมิพด์นิเผาวดัประตลูี ้*   จ.ล าพนู 
 M.71  จารกึพระพมิพด์นิเผา 5 *   จ.เชยีงใหม่ 
 M.73  จารกึพระพมิพด์นิเผา 7 *   จ.เชยีงใหม่ 
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 ส าหรบัจารกึทีผู่ว้จิยัไม่ไดน้ ามาศกึษาค าศพัทใ์นครัง้นี้ มจี านวน 38 ชิน้ ดงันี้ 
 M.06  จารกึเมอืงบงึคอกชา้ง 3   จ.อุทยัธานี 
 M.08  จารกึบนกอ้นดนิเผา พบทีเ่มอืงจนัเสน 3  จ.นครสวรรค ์
 M.09  จารกึบนกอ้นดนิเผา พบทีเ่มอืงจนัเสน 4  จ.นครสวรรค ์
 M.12  จารกึสถูปดนิเผาเมอืงทพัชุมพล 2  จ.นครสวรรค ์
 M.13  จารกึวดัมหาธาตุ เมอืงนครศรธีรรมราช  จ.นครศรธีรรมราช 
 M.25  จารกึวดัพระธาตุหนองสามหมื่น 3  จ.ชยัภมู ิ
 M.26  จารกึวดัผาพระนอนพฒันาราม  จ.ขอนแก่น 
 M.33  จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 7  จ.มหาสารคาม 
 M.34  จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 8  จ.มหาสารคาม 
 M.36  จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 10  จ.มหาสารคาม 
 M.42  จารกึวดัดอนแกว้    จ.ล าพนู 
 M.51  จารกึใบเสมาบา้นพนันา   จ.สกลนคร 
 M.52  จารกึวหิารโพธิล์งักา   จ.นครศรธีรรมราช 
 M.53  จารกึสมงิสริมิะโนราชา   ไม่ปรากฏหลกัฐาน 
 M.55  จารกึบา้นคอนสวรรค ์1   จ.ชยัภมู ิ
 M.58  จารกึเสมาทีห่กั  (กุดโงง้)   จ.ชยัภมู ิ
 M.59  จารกึไม่มชีื่อ บา้นกุดโงง้   จ.ชยัภมู ิ
 M.60  จารกึนารอด  (กุดโงง้)   จ.ชยัภมู ิ
 M.62  จารกึบา้นยาง 2    จ.ชยัภมู ิ
 M.66  จารกึเวยีงเถาะ    จ.เชยีงใหม่ 
 M.70  จารกึอกัษรมอญโบราณบนพระพมิพ ์4  จ.เชยีงใหม่ 
 M.72  จารกึอกัษรมอญโบราณบนพระพมิพ ์6  จ.เชยีงใหม่ 
 M.74  จารกึอกัษรมอญโบราณบนพระพมิพ ์8  จ.เชยีงใหม่ 
 M.75  จารกึอกัษรมอญโบราณบนพระพมิพ ์9  จ.เชยีงใหม่ 
 M.76  จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 11  จ.มหาสารคาม 
 M.77  จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 12  จ.มหาสารคาม 
 M.81  จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 16  จ.มหาสารคาม 
 M.82  จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 17  จ.มหาสารคาม 
 M.83  จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 18  จ.มหาสารคาม 
 M.85  จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 20  จ.มหาสารคาม 
 M.86  จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 21  จ.มหาสารคาม 
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 M.87  จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 22  จ.มหาสารคาม 
 M.88  จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 23  จ.มหาสารคาม 
 M.89  จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 24  จ.มหาสารคาม 
 M.90  จารกึวดัโพธิช์ยัเสมาราม 2   จ.กาฬสนิธุ ์
 M.91  จารกึวดัโพธิช์ยัเสมาราม 3   จ.กาฬสนิธุ ์
 M.92  จารกึอกัษรมอญโบราณบนพระพมิพ ์10  จ.เชยีงใหม่  
 M.93  จารกึสถูปดนิเผา 6   จ.นครสวรรค ์
 
การน าเสนอข้อมลู 
  ผูว้จิยัแบ่งการน าเสนอขอ้มลูค าศพัท์ภาษามอญโบราณออกเป็น 2 บท  คอืบทที่ 4 
น าเสนอค าอ่านและค าแปลของจารกึภาษามอญโบราณทีใ่ชเ้ป็นกลุ่มตวัอย่างในงานวจิยั   บทที ่
5 เปรยีบเทยีบและวเิคราะหค์ าศพัทท์ีป่รากฏการแปรรปู  
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บทท่ี 4 
ข้อมลูค าศพัท์จากจารึกภาษามอญโบราณ 

 
  บทนี้เป็นการน าเสนอข้อมูลจากการศึกษาจารึกภาษามอญโบราณที่เป็นกลุ่ม
ตวัอย่างในการวจิยันี้  ผู้วจิยัได้แบ่งจารึกที่ศกึษาเป็นยุค และแต่ละยุค ผู้วจิยัได้เรยีงจารึก
ตามล าดบัทีก่ าหนดในระบบทะเบยีนทีใ่ชใ้นงานวจิยันี้   ในการน าเสนอขอ้มลูจากจารกึแต่ละชิ้น 
ผูว้จิยัแบ่งการน าเสนอขอ้มลูเป็น 2 ส่วน คอื ค าอ่าน และค าแปล   ในส่วนค าอ่าน ผูว้จิยัน าเสนอ
ค าอ่านจารึกโดยให้ข้อมูลอ้างอิงของค าอ่านจารึกของนักวิชาการท่านอื่นประกอบในส่วน
เชงิอรรถ   ผูว้จิยัก าหนดใชอ้กัษร "บ." แทนบรรทดัในจารกึ และระบุตวัเลขของบรรทดั  จารกึที่
ศกึษามทีัง้ทีม่ขีอ้ความอยู่เพยีงด้านเดยีวหรอืมากถึงแปดด้าน และมจีารกึที่เขยีนเป็นขอ้ความ
เดยีวหรอืหลายขอ้ความ   ผู้วจิยัใช้อกัษรโรมนั  A  B  C  D  แทนด้านหรอืขอ้ความในจารกึ  
เช่น ในจารกึทีม่สีองดา้น ผูว้จิยัเรยีกดา้นแรกวา่ A และดา้นทีส่องเป็น B  ส่วนจารกึทีม่ขีอ้ความ
เขยีนจากดา้นหนึ่งต่อไปอกีดา้นหนึ่ง ผูว้จิยัใช้ตวัโรมนั  A  B  C  D  เช่นกนัเพื่อแทนขอ้ความ
ในจารกึ   
  ในส่วนค าอ่านจารกึ ผู้วจิยัจะถ่ายถอดค าในจารึกและให้ความหมายของค าศพัท์  
แต่ละค า  ส าหรบัชื่อเฉพาะของคนหรอืสถานที่ ผู้วจิยัจะระบุเพยีงว่าเป็นชื่อคนหรอืชื่อสถานที ่ 
ในส่วนค าแปลจารกึ ผูว้จิยัจะแปลความหมายเป็นภาษาไทยโดยรวม และจะถ่ายถอดชื่อเฉพาะ
ของคนและสถานทีเ่ป็นอกัษรไทย   ค าอ่านและค าแปลของจารกึทีน่กัวชิาการท่านอื่นๆ ไดเ้สนอ
ไวอ้าจมขีอ้แตกต่างกนับา้ง   ผูว้จิยัจะน าเสนอค าอ่านจารกึทีผู่ว้จิยัเหน็วา่เหมาะสมที่สุด และให้
ขอ้มลูอา้งองิส าหรบัค าอ่านซึง่แตกต่างจากค าอ่านทีผู่ว้จิยัเสนอไว ้ 
 
จารึกภาษามอญโบราณจากยคุท่ี 1 
 ในส่วนนี้ ผูว้จิยัน าเสนอจารกึภาษามอญโบราณที่อยู่ในยุคที่ 1 จ านวน 5 ชิ้น ซึ่งมี
อายอุยูป่ระมาณพุทธศตวรรษที่ 12-13 และเขยีนด้วยรูปแบบอกัษรปลัลวะ  คอื จารกึบนแผ่น
หินจ านวน 2 ชิ้นซึ่งพบหนึ่งชิ้นที่ อ.เมือง จ.นครปฐม และอีกหนึ่งชิ้นที่ อ.สว่างอารมณ์           
จ.อุทยัธานี   จารกึบนฐานบวัของพระพุทธรปูจ านวน 1 ชิน้ซึง่พบที ่อ.เมอืง จ.ลพบุร ี  จารกึบน
ผนงัถ ้าหนึ่งขอ้ความทีอ่ยู ่อ.พระพุทธบาท จ.สระบุร ี  และจารกึบนก้อนดนิเผาจ านวน 1 ชิ้นซึ่ง
พบที ่อ.ตาคล ีจ.นครสวรรค ์ 
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 M.01  จารึกฐานพระพทุธรปูยืนวดัข่อย  
ค าอ่าน1 
บ.1 [ta]rlla 

2
   . . .ṅ’ kauñ’ vijhāy’ cyāga 

3 
       พระราชา  (ชื่อคน?)  ลกู     ชื่อคน  ถวาย 

                                                   
 1 เทิม มเีต็ม และจ าปา เยื้องเจริญ , “จารกึฐานพระพุทธรูปยืนวดัข่อย ,"  ใน จารึกใน     
ประเทศไทย เล่ม 2: อกัษรปัลลวะ อกัษรมอญ พุทธศตวรรษท่ี 12 - 21, ก่องแก้ว วีระประจักษ์ , 
บรรณาธกิาร (กรงุเทพฯ: หอสมดุแห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2529), 37; ยอรช์ เซเดส์, ประชุมศิลาจารึกสยาม 
ภาคท่ี 2: จารึกกรุงทวารวดี เมืองละโว้ และ ประเทศราชขึ้นแก่กรุงศรีวิชยั (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์พิ
พรรฒธนากร, 2472), 19; ยอรช์ เซเดส,์ ประชุมศิลาจารึก ภาคท่ี 2: จารึก ทวารวดี ศรีวิชยั ละโว้, พิมพ์
คร ัง้ที่ 2 (กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2504), 7; George Cœdès. "Documents sur l'histoire politique et 
religieuse du Laos occidental," Bulletin de l'École Française d'Extrême-Orient 25 (1925): 186; 
Georges Cœdès, Recueil des Inscriptions du Siam, Deuxième partie: Inscriptions de Dvāravatī, 
de Çrīvijaya, et de Lāvo (Bangkok: Bangkok Times Press, 1929), 15; Georges Cœdès, Recueil des 
Inscriptions du Siam, Deuxième partie: Inscriptions de Dvāravatī, de Çrīvijaya, et de Lāvo, 2nd 
ed. (Bangkok: Department of  Silpakorn, 1961), 6. 
 2 สว่นแรกของค านี้แตกหายไป แต่นกัวชิาการหลายท่านสนบัสนุนขอ้คดิว่าค านี้เป็นค าว่า tarlla  
ดูใน เทิม มเีต็ม และจ าปา เยื้องเจรญิ , “จารกึฐานพระพุทธรูปยืนวดัข่อย," 37; ยอร์ช เซเดส์, ประชุมศิลา
จารึกสยาม ภาคท่ี 2: จารึกกรุงทวารวดี เมืองละโว้ และ ประเทศราชขึ้นแก่กรุงศรีวิชยั, 19; ยอร์ช     
เซเดส,์ ประชุมศิลาจารึก ภาคท่ี 2: จารึก ทวารวดี ศรีวิชยั ละโว้, 7; Cœdès. "Documents sur l'histoire 
politique et religieuse du Laos occidental," 186; Cœdès, Recueil des Inscriptions du Siam, 
Deuxième partie: Inscriptions de Dvāravatī, de Çrīvijaya, et de Lāvo, 15; Cœdès, Recueil des 
Inscriptions du Siam, Deuxième partie: Inscriptions de Dvāravatī, de Çrīvijaya, et de Lāvo, 2nd 
ed., 6.  
 3 ส าหรบัค านี้ เซเดส์ไม่ได้เสนอค าอ่าน และบอกว่าน่าจะเป็นชื่อคน  ดูใน ยอร์ช เซเดส์,   
ประชุมศิลาจารึกสยาม ภาคท่ี 2: จารึกกรุงทวารวดี เมืองละโว้ และ ประเทศราชขึ้นแก่กรุงศรีวิชยั, 
19; ยอร์ช เซเดส์, ประชุมศิลาจารึก ภาคท่ี 2: จารึก ทวารวดี ศรีวิชยั ละโว้, 7; Cœdès, Recueil des 
Inscriptions du Siam, Deuxième partie: Inscriptions de Dvāravatī, de Çrīvijaya, et de Lāvo, 15; 
Cœdès, Recueil des Inscriptions du Siam, Deuxième partie: Inscriptions de Dvāravatī, de 
Çrīvijaya, et de Lāvo, 2nd ed., 6.  เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิอ่านค านี้เป็นค าว่า kyākʼ ดูใน เทิม มี
เตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิ, “จารกึฐานพระพุทธรปูยนืวดัขอ่ย," 37.  บ ารงุ ค าเอก กล่าววา่ค านี้น่าจะเป็นค ายืม
ภาษาบาล-ีสนัสกฤตซึง่แปลวา่ "การบรจิาค, การมอบให,้ การถวาย" ดใูน บ ารงุ ค าเอก, "ภาษาและวฒันธรรม
ประเพณีมอญในจารึกและเอกสารโบราณไทย ," เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการ "วิชาการ
ตะวนัออก" ประจ าปี 2557 เรื่อง "นานาภาษาในจารึกและเอกสารโบราณไทย" เน่ืองในโอกาส
เกษียณอายุราชการ 66 ปี รองศาสตราจารยก์รรณิการ ์วิมลเกษม (เสนอทีค่ณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยั
ศลิปากร, 18 กรกฎาคม 2557), 37.  
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ค าแปล 
 พระราชา ..  โอรส (ทรงพระนามวา่) วฌิาย ์ (ได)้ ถวาย (พระพุทธรปูองคน์ี้)  
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 M.03  จารึกถ า้นารายณ์   
ค าอ่าน4 
บ.1 ||  kmun’ 5

 anurādhapura klauª’ ka 
6
  kandar’ 

7
      

            ผูป้กครอง ชื่อเมอืง     ทัง้หมด      กบั ภรรยา    
 jan’ jih’ 
 รอ้งเพลง 

                                                   
 4 เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิ, "จารกึถ ้าเขาวงหรอืจารกึถ ้านารายณ์," ใน จารึกโบราณรุ่น
แรกพบท่ีลพบุรีและใกล้เคียง , ภูธร ภูมะธน และสมชาย ณ นครพนม, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ :          
กรมศลิปากร, 2524), 53; เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิ, "จารกึบนผนังปากถ ้านารายณ์," ศิลปากร 28, 3 
(กรกฎาคม  2527): 56; เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิ, "จารกึถ ้านารายณ์," ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 
2: อกัษรปัลลวะ อกัษรมอญ พุทธศตวรรษท่ี 12 - 21, ก่องแกว้ วรีะประจกัษ์, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: 
หอสมุดแห่งชาติ กรมศลิปากร, 2529), 45; Christian Bauer, "Notes on Mon Epigraphy II," Journal of 
the Siam Society 79, 2 (1991): 64;  Nai Pan Hla, An Introduction to Mon Language (Kyoto: The 
Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, 1988-1989,) 85. 
 5 ส าหรบัค านี้ เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิ อ่านและถ่ายถอดเป็น  kratanʼ  ดูใน เทิม มเีต็ม 
และจ าปา เยื้องเจรญิ, "จารกึถ ้าเขาวงหรอืจารกึถ ้านารายณ์," 53.  ที่หลงั เทิม มเีต็ม และจ าปา เยื้องเจรญิ 
เปลีย่นค าถ่ายถอดเป็น karatanʼ  ดใูน เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิ, "จารกึบนผนังปากถ ้านารายณ์," 56.  
และในบทความที่เขยีนต่อมา เทิม มเีต็ม และจ าปา เยื้องเจรญิ ถ่ายถอดเป็น kmun’ ดูใน เทิม มเีต็ม และ
จ าปา เยื้องเจรญิ, "จารกึถ ้านารายณ์," 45.  Hla อ่านและถ่ายถอดเป็น klanʼ ซึ่งแปลว่า "เจ้าเมอืง" ดูใน Hla, 
An Introduction to Mon Language, 121; Hla, The Significant Role of The Mon Language and 
Culture in Southeast Asia: Part 1 (Tokyo: Institute for the study of languages and cultures in Asia 
and Africa, 1992), 85.  Bauer อ่านและถ่ายถอดเป็น kmun’  ดูใน Bauer, "Notes on Mon Epigraphy II," 
64.  จากส าเนาจารกึ ผูว้จิยัอ่านและถ่ายถอดเป็น kmun’  
 6 ส าหรบัค านี้  เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิ อ่านและถ่ายถอดเป็น ka  ดูใน เทิม มเีต็ม และ
จ าปา เยื้องเจรญิ, "จารกึถ ้าเขาวงหรอืจารกึถ ้านารายณ์," 53; เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิ, "จารกึบนผนัง
ปากถ ้านารายณ์," 56; เทิม มเีต็ม และจ าปา เยื้องเจรญิ, "จารกึถ ้านารายณ์," 45.  Bauer ถ่ายถอดเป็น k-      

ดูใน Bauer, "Notes on Mon Epigraphy II," 64.  Hla อ่านและถ่ายถอดเป็น ku ซึ่งแปลว่า "กบั"  ดูใน Hla, 
An Introduction to Mon Language, 121; Hla, The Significant Role of The Mon Language and 
Culture in Southeast Asia: Part 1, 85.  ผูว้จิยัอ่านและถ่ายถอดค านี้เป็น ka และเหน็วา่ควรแปลวา่ "กบั" 
 7 ส าหรบัค านี้  เทิม มีเต็ม และจ าปา เยื้องเจริญ ไม่น าเสนอค าอ่าน ดูใน เทิม มีเต็ม และ    
จ าปา เยื้องเจรญิ, "จารกึถ ้าเขาวงหรอืจารกึถ ้านารายณ์," 53; เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิ, "จารกึบนผนัง
ปากถ ้านารายณ์," 56; เทิม มเีต็ม และจ าปา เยื้องเจรญิ, "จารกึถ ้านารายณ์," 45.  Hla และ Bauer ทัง้สอง
ท่านอ่านและถ่ายถอดเป็น kandar’ ซึ่งแปลว่า "ภรรยา"  ดูใน Bauer, "Notes on Mon Epigraphy II," 64; 
Hla, An Introduction to Mon Language, 121; Hla, The Significant Role of The Mon Language and 
Culture in Southeast Asia: Part 1, 85.   
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บ.2 ran’ lehʼ 
8
 kau mñaḥ  ḍoṅ’   aja   . t’     nāya             

         ร า       กบั    คน   เมอืง ท่าน  นาย    
 sinādh’ 
 ต าแหน่งพระภกิษุ 

บ.3 hān-naḥ  
9
  toy’     laupa  ḍey’  vauᵃ’  || 

        (สถาน ?)  ..   แลว้     เขา้    ใน  นี้ 
 
ค าแปล 
 ผูป้กครองเมอืง อนุราธปุระ ทัง้หมดกบัภรรยารอ้งเพลง(และ)ร ากบัชาวเมอืง ... 
ท่าน . นายสนิาธ ์ ... แลว้เขา้ไปในทีน่ี่ (ในถ ้า)  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 8 ส าหรบัค าสองค านี้  jan’jih’  ran’lehʼ   นักวชิาการทุกท่านที่ศกึษาจารกึชิ้นนี้ไดเ้สนอค าแปล
เป็น "รอ้งเพลง" กบั "ร า" เหมอืนกนั  แต่แยกค าไมเ่หมอืนกนั กล่าวคอื เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิ แยก
ค าเป็น jih’ran’  "รอ้งเพลง" กบั lehʼ "ร า"  ดใูน เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิ, "จารกึถ ้าเขาวงหรอืจารกึถ ้า
นารายณ์," 53; เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิ, "จารกึบนผนังปากถ ้านารายณ์," 56; เทิม มเีต็ม และจ าปา 
เยื้องเจรญิ, "จารกึถ ้านารายณ์," 45.  Hla และ Bauer ทัง้สองท่านแยกค าเป็น  jan’jih’   "รอ้งเพลง"  กบั  
ran’lehʼ "ร า"  ดูใน Bauer, "Notes on Mon Epigraphy II," 64; Hla, An Introduction to Mon Language, 
121; Hla, The Significant Role of The Mon Language and Culture in Southeast Asia: Part 1, 85. 
 9 ส าหรบัค านี้  เทิม มีเต็ม และจ าปา เยื้องเจรญิ อ่านและถ่ายถอดเป็น hān-naḥ และเสนอ
ความหมายวา่ "ตวัแทน"  ดใูน เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิ, "จารกึถ ้าเขาวงหรอืจารกึถ ้านารายณ์," 53; 
เทิม มเีต็ม และจ าปา เยื้องเจรญิ , "จารกึบนผนังปากถ ้านารายณ์," 56; เทิม มเีต็ม และจ าปา เยื้องเจรญิ , 
"จารกึถ ้านารายณ์," 45.  Hla อ่านและถ่ายถอดเป็น  hān-gaḥ และเสนอความหมายว่า "พูดพรอ้มกนั" ดูใน 
Hla, An Introduction to Mon Language, 121; Hla, The Significant Role of The Mon Language and 
Culture in Southeast Asia: Part 1, 85.  Bauer อ่านและถ่ายถอดเป็น hān-naḥ  โดย  hān มคีวามหมายวา่ 
"สถาน" แต่ Bauer กล่าวว่าไม่ทราบความหมายของค าว่า naḥ  ดูใน Bauer, "Notes on Mon Epigraphy II," 
64.   ผูว้จิยัเหน็ดว้ย แต่ค าแปลยงัมปีญัหาเนื่องจากว่าความหมายของค าว่า naḥ ยงัไม่ชดัเจน และ hān-naḥ 
อาจเป็นค าเดยีวกนั  
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 M.04  จารึกวดัโพธ์ิร้าง  
ค าอ่าน10 
ดา้น A 

11 
บ.1 ___  duṃp(au)h(ʼ) cva(sʼ) ___ 

            เจด็        -สบิ  

บ.2 ___  mauy’          dnauv’ ___ 

                  หนึ่ง   ค าลกัษณนาม 

บ.3 ___ -hāṅ’ 
12

 klam’   ti      ḍey’ ___ 

                        รอ้ย   ทีด่นิ  ใน 

บ.4 ___ (-ā)ᵃ’  sraṅ’   kyāk’   vi(h)ā[r’]  ___ 

                       สรา้ง   พระ    วหิาร 

ค าแปล 
  ... เจด็สบิ ..... หนึ่ง (อนั) ..... รอ้ย  ทีด่นิใน ..... สรา้งพระวหิาร ... 
 

                                                   
 10 George Cœdès, "A propos de deux fragments d'inscription récemment découverts à 
P'ra Pathom (Thaïlande)," in Académie des Inscriptions et Belles-Lettres 96, 1 (1952): 149-150; 
เทิม  มเีต็ม และจ าปา เยื้องเจรญิ, "จารกึวดัโพธิร์า้ง," ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 2: อกัษรปัลลวะ 
อกัษรมอญ พุทธศตวรรษท่ี 12 - 21, ก่องแกว้ วรีะประจกัษ์, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาต ิ
กรมศลิปากร, 2529), 31-33; ยอรช์ เซเดส,์ ประชุมศิลาจารึก ภาคท่ี 2: จารึก ทวารวดี ศรีวิชยั ละโว้, 57. 
 11 ส าหรบัค าศพัท์ในจารกึนี้ทุกค าที่ผูว้จิยัถ่ายถอดเป็นรูปสระ au  ตามการถ่ายถอดของเซเดส ์ 
ดูใน Cœdès, "A propos de deux fragments d'inscription récemment découverts à P'ra Pathom 
(Thaïlande)," 149-150; ยอร์ช เซเดส์, ประชุมศิลาจารึก ภาคท่ี 2: จารึกทวารวดี ศรีวิชยั ละโว้, 57.   
เทิม มเีต็ม และจ าปา เยื้องเจรญิ ถ่ายถอดเป็นสระ o ดูใน เทิม มเีต็ม และจ าปา เยื้องเจรญิ , "จารกึวดัโพธิ ์ 
รา้ง," 33.  แต่ผูว้จิยัเหน็วา่ควรถา่ยถอดเป็นสระ au เนื่องจากลกัษณะตวั ā ในค าวา่ mauy’ และ dnauv’ มสี่วน
รปูอกัษรทีข่ ึน้สงูกอ่นลงมา จงึท าใหส้ระตวันี้มสีามสว่น  เชน่ 

  dnauv’  M.04 A/บ.2   แตต่วั ā ทีเ่ขยีนตดิกบัตวั h ในบรรทดัที ่3 และตวั ā ที่เขยีนติดกบัตวั 
k ในค าวา่ kyākʼ ในบรรทดัที ่4 ไมไ่ดม้สีว่นทีข่ ึน้สงู เชน่ 

  kyākʼ    M.04 A/บ.4  ซึง่แสดงวา่ผูจ้ารตัง้ใจบนัทกึรปูสระเอา ไมใ่ชส่ระโอ 
 12 ผูว้จิยัไม่เสนอค าแปลส าหรบัค านี้เนื่องจากว่าอกัษรตวัแรกของค าแตกหายไป ดงันัน้ผูว้จิยั
ยนืยนัค าอ่านไมไ่ด ้  
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ดา้น B 
บ.1 ___  la(ṃ) urʼ    sra(ñʼ) 

13
  .u  ___ 

                (ของถวาย) เงนิ 

บ.2 ___ -doṅ’ 
14 ḅār’  || avauᵃ’  ___ 

                    สอง     นี้ 
บ.3 ___ -r’  taṃ brāv’  bihā[r]’  ___ 

                    ตน้   มะพรา้ว วหิาร 

 
ค าแปล 
 ของทีถ่วาย(เป็นวตัถุ)เงนิ ..... สอง   ||   นี้ ..... ตน้มะพรา้ว วหิาร ...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 13 ส าหรบัค านี้ Cœdès อ่านและถ่ายถอดพยญัชนะสะกดเป็นตวั ñ   ดูใน Cœdès, "A propos 
de deux fragments d'inscription récemment découverts à P'ra Pathom (Thaïlande)," 150; ยอร์ช      
เซเดส,์ ประชุมศิลาจารึก ภาคท่ี 2: จารึก ทวารวดี ศรีวิชยั ละโว้, 57.  เทิม มเีต็ม และจ าปา เยื้องเจรญิ 
อ่านและถ่ายถอดพยญัชนะสะกดเป็นตวั r  ดใูน เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิ, "จารกึวดัโพธิร์า้ง," 33. 
 14 ผูว้จิยัไมเ่สนอค าแปลส าหรบัค านี้เนื่องจากว่าอกัษรตวัแรกของค าแตกหายไป ในพจนานุกรม
ของ Shorto  มคี าว่า doṅ’ ซึ่งเป็นค ากรยิาที่แปลว่า "กระโดด" (ในพิธีร าผ)ี ดูใน Shorto, A Dictionary of 
the Mon Inscriptions from the sixth to the sixteenth centuries (London: Oxford University Press, 
1971), 200.  แต่ผูว้จิยัเหน็วา่ความหมายนี้ไม่เหมาะกบัขอ้ความนี้ และค าต่อไปในขอ้ความเป็นค าว่า "สอง"  
ฉะนัน้ค านี้น่าจะเป็นค านามมากกวา่ทีจ่ะเป็นค ากรยิา 
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 M.05  จารึกเมืองบึงคอกช้าง 2  
ค าอ่าน15 
บ.1 puña sidhaglau 

16
 

         บุญ   ชื่อคน  
 
ค าแปล 
 บุญ(ของ)สธิเคฺลา 
 
 M.07  จารึกบนก้อนดินเผา พบท่ีเมืองจนัเสน 2  
ค าอ่าน17 
บ.1 kmunʼ  

18
      ya- 

         พระราชา    ชื่อคน 

บ.2 -śovitā(nʼ) 
19

 

                                                   
 15 ชะเอม แกว้คล้าย และจ าปา เยื้องเจรญิ, "จารกึเมอืงบงึคอกชา้ง 2,"  ใน จารึกโบราณรุ่น
แรกพบท่ีลพบุรีและใกล้เคียง , ภูธร ภูมะธน และสมชาย ณ นครพนม, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ :          
กรมศิลปากร, 2524), 43-45; พลาดิศยั สิทธิธัญกิจ, "ศลิาจารกึเมืองบึงคอกช้าง ," ศิลปากร 26, 4   
(กนัยายน 2525): 90; จ าปา เยื้องเจริญ , ชะเอม แก้วคล้าย และ  ก่องแก้ว วรีะประจักษ์, "ศิลาจารึก        
เมอืงบงึคอกชา้ง," ศิลปากร 26, 4 (กนัยายน 2525): 96-103; ชะเอม แกว้คล้าย และจ าปา เยื้องเจรญิ, 
"จารกึเมอืงบงึคอกชา้ง 2,"  ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 2: อกัษรปัลลวะ อกัษรมอญ พุทธศตวรรษท่ี 
12 - 21, กอ่งแกว้ วรีะประจกัษ์, บรรณาธกิาร (กรงุเทพฯ: หอสมดุแห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2529), 48-52. 
 16 ส าหรบัจารกึชิ้นนี้ มนีักวชิาการหลายท่านที่แปลขอ้ความเป็น "บุญ(ย่อม)ส่งเสรมินักพรต"    
ดูใน ชะเอม แกว้คล้าย และจ าปา เยื้องเจรญิ , "จารกึเมืองบึงคอกชา้ง 2,"  44; พลาดิศยั สทิธิธัญกิจ ,       
"ศลิาจารกึเมอืงบงึคอกชา้ง," 90; จ าปา เยื้องเจรญิ, ชะเอม แกว้คล้าย และก่องแกว้ วรีะประจกัษ์, "ศลิาจารกึ
เมอืงบงึคอกชา้ง," 52.  อย่างไรกต็าม บ ารุง ค าเอก อธิบายให้ผูว้จิยัว่าค าว่า sidha มคีวามหมายว่า "ให้เกดิ
ความส าเรจ็" และค าวา่ glau มคีวามหมายวา่ "สง่เสรมิ" จงึอาจแปลไดว้่า "ขอบุญจงส่งเสรมิให้มคีวามส าเรจ็" 
สมัภาษณ์ บ ารุง ค าเอก, รองศาสตราจารย์ ประจ าภาควชิาภาษาตะวนัออก คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยั
ศลิปากร, 7 พฤษภาคม 2557.  แตผู่ว้จิยัเหน็วา่จารกึภาษามอญโบราณหลายชิน้มกักล่าวถึงบุญที่ไดร้บั ซึ่งจะ
ปรากฏค าวา่ "บญุ" ตามดว้ยชื่อของท่านที่ไดท้ าบุญ  ฉะนัน้ในกรณีของขอ้ความในจารกึนี้ ผูว้จิยัเห็นว่าควร
พจิารณาเป็นชือ่คน 
 17 คมข า ศลิปชยั, "จารกึบนกอ้นดนิเผา พบที่เมอืงจนัเสน 2," ใน จารึกโบราณรุ่นแรกพบท่ี
ลพบรุีและใกล้เคียง, ภธูร ภมูะธน และสมชาย ณ นครพนม, บรรณาธกิาร (กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร, 2524), 
85; Christian Bauer, "Notes on Mon Epigraphy," Journal of the Siam Society 79, 1 (1991): 36. 
 18 ส าหรบัค านี้ คมข า ศลิปชยั อ่านและถ่ายถอดเป็น kdunʼ ซึ่งแปลว่า "สรา้ง" ดูใน คมข า   
ศลิปชยั, "จารกึบนกอ้นดนิเผา พบทีเ่มอืงจนัเสน 2," 85.  Bauer อ่านเป็น kmunʼ  ซึง่แปลวา่ "พระราชา" ดูใน 
Bauer, "Notes on Mon Epigraphy," 36.   ผูว้จิยัอ่านและถ่ายถอดเป็น kmunʼ  
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ค าแปล 

 พระราชา(ทรงพระนามวา่) ยโศวติา(น์) 
 
สรปุข้อมลูจากยคุท่ี 1 
 จากการศกึษากลุ่มจารกึยคุที ่1 นี้ ผูว้จิยัน าเสนอจารกึภาษามอญโบราณจ านวน 5 
ชิน้    พบค าศพัทจ์ านวน 38 ค า   ซึ่งในจ านวนนี้ ผู้วจิยัพบค าศพัท์จ านวน 17 ค าที่ปรากฏอยู่
เพยีงครัง้เดยีว  และพบค าศพัท์จ านวน 4 ค าที่ปรากฏอยู่มากกว่าหนึ่งครัง้  โดยพบ 2 ค าที่
ปรากฏการแปรรูปสะกดเฉพาะในยุคที่ 1   ในจ านวนค าศพัท์ 38 ค าที่ผู้วจิยัพบในยุคที่ 1 พบ 
21 ค าทีป่รากฏในจารกึจากยคุอื่น ซึง่ในจ านวนนี้ ผู้วจิยัพบค าศพัท์จ านวน 17 ค าที่ปรากฏการ
แปรรปู และจ านวนอกี 4 ค าซึง่ไม่ปรากฏการแปรรปูสะกดระหวา่งยคุ 
 
จารึกภาษามอญโบราณจากยคุท่ี 2 
 ในส่วนนี้ ผูว้จิยัน าเสนอจารกึภาษามอญโบราณทีอ่ยูใ่นยคุที ่2 จ านวน 37 ชิ้น ซึ่งมี
อายอุยูป่ระมาณพุทธศตวรรษที ่14-15 และเขยีนดว้ยรปูแบบอกัษรหลงัปลัลวะ   จากภาคกลาง
ของประเทศไทย ประกอบด้วยจารึกบนสถูปดินเผาจ าลองจ านวน 4 ชิ้นซึ่งพบที่ อ.เมือง              
จ.นครสวรรค์  จารกึบนเสาแปดเหลี่ยมจ านวน 1 ชิ้นซึ่งพบที่ อ.เมอืง จ.ลพบุร ีและจารกึบน 
พระพมิพด์นิเผาจ านวน 1 ชิ้นซึ่งพบที่ อ.พนัสนิคม จ.ชลบุร ี  ส าหรบัจารกึภาษามอญโบราณ
จากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้วจิยัศกึษาจารกึบนพระพุทธรูปยนืจ านวน 1 
ชิ้น   จารึกบนพระพิมพ์ดินเผาจ านวน 17 ชิ้น ประกอบด้วยจารึกจ านวน 11 ชิ้นซึ่งพบที ่       
อ.นาดูน จ.มหาสารคาม และอกี 6 ชิ้น ซึ่งพบที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ์   นอกจากนี้ ผู้วจิยั
ศกึษาจารกึบนใบเสมาจ านวน 13 หลกั จารกึจ านวน 3 หลกัซึ่งพบที่ อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ ์ 
จ านวน 1 หลกัซึ่งพบที่ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์   จ านวน 2 หลกัซึ่งพบที่ อ.ภูเขยีว จ.ชัยภูม ิ 
จ านวน 1 หลกัซึ่งพบที่ อ.เมือง จ.ชยัภูมิ  จ านวน 1 หลกัซึ่งพบที่ อ.คอนสวรรค์ จ.ชยัภูม ิ 
จ านวน 1 หลักซึ่งพบที่ อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชยัภูมิ   จ านวน 3 หลักซึ่งพบที่ อ.ชุมแพ           
จ.ขอนแก่น  และจ านวนอกี 1 หลกัซึง่พบที ่อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี   
  
 
 
 

                                                                                                                                                  
 19 ส าหรบัค านี้  คมข า ศลิปชยั แบ่งเป็นสองค าและแปลเป็น "ผู้มียศ" ดูใน คมข า ศิลปชยั,  
"จารกึบนกอ้นดนิเผา พบทีเ่มอืงจนัเสน 2," 85.  Bauer อ่านและถ่ายถอดเป็นค าเดยีวและกล่าวว่าเป็นชื่อคน  
ดใูน Bauer, "Notes on Mon Epigraphy," 36. 
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 M.02  จารึกเสาแปดเหล่ียม (ลพบรุี)  
ค าอ่าน20  
ขอ้ความ A21 
บ.1 vauᵃ’  puṇya upājhāy’ (vau)ᵃ’ ey’ 

        นี้       บุญ    อุปชัฌาย ์  นี้      ฉนั 

บ.2 prajñāvanta ḍek’  mun’ jun’ ta   kyā- 

        ชื่อคน       ผูร้บัใช ้ ซึง่     ถวาย   ต่อ  พระ 

บ.3 -k’ || vudradā . || sīlapā(la)  ||  grela   ||  
22

 

                  ชื่อคน       ชื่อคน       ชื่อคน 

 
 

                                                   
 20 เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิ, "จารกึเสาแปดเหลีย่ม," ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 2: 
อกัษรปัลลวะ อกัษรมอญ พุทธศตวรรษท่ี 12 - 21, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ : 
หอสมุดแห่งชาติ กรมศลิปากร, 2529), 60-66; ยอร์ช เซเดส์, ประชุมศิลาจารึกสยาม ภาคท่ี 2: จารึก    
กรุงทวารวดี เมืองละโว้ และ ประเทศราชขึ้นแก่กรุงศรีวิชยั, 22-24; ยอร์ช เซเดส,์ ประชุมศิลาจารึก 
ภาคท่ี 2: จารึก ทวารวดี ศรีวิชยั ละโว้, 9-10; George Cœdès, "Documents sur l'histoire politique et 
religieuse du Laos occidental," 186-187; Cœdès, Recueil des Inscriptions du Siam, Deuxième 
partie: Inscriptions de Dvāravatī, de Çrīvijaya, et de Lāvo, 18; Cœdès, Recueil des Inscriptions 
du Siam, Deuxième partie: Inscriptions de Dvāravatī, de Çrīvijaya, et de Lāvo, 2nd ed., 8; 
Halliday and Blagden, "Les inscriptions môn du Siam," 83-85. 
 21 ขอ้ความ A สมัพนัธ์กบั เรือ่งที ่1 ใน เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิ, 2529, 60. สมัพนัธ์กบั 
เรือ่งที ่2 ใน ยอรช์ เซเดส,์ ประชุมศิลาจารึกสยาม ภาคท่ี 2: จารึกกรงุทวารวดี เมืองละโว้ และ ประเทศ
ราชขึน้แก่กรงุศรีวิชยั, 22-23; ยอรช์ เซเดส์, ประชุมศิลาจารึก ภาคท่ี 2: จารึก ทวารวดี ศรีวิชยั ละโว้, 

9-10. สมัพนัธ์กบั Texte I ใน George Cœdès. "Documents sur l'histoire politique et religieuse du Laos 

occidental," 186. สมัพนัธ์กบั Texte II ใน Cœdès, Recueil des Inscriptions du Siam, Deuxième 
partie: Inscriptions de Dvāravatī, de Çrīvijaya, et de Lāvo, 18; Cœdès, Recueil des Inscriptions 
du Siam, Deuxième partie: Inscriptions de Dvāravatī, de Çrīvijaya, et de Lāvo, 2nd ed., 8. และ

สมัพนัธ์กบั Texte I ใน Halliday and Blagden, "Les inscriptions môn du Siam," 83-84. 
 22 ส าหรบั  vudradā .  || sīlapā(la)  || grela   เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิแปลค าวา่ vudradā 

sīlapā(la) เป็นชื่อของพระพุทธรูป และแปลค าว่า grela  เป็น "ครอบครวั" ดูใน เทิม มีเต็ม และจ าปา       
เยื้องเจรญิ, "จารกึเสาแปดเหลีย่ม," 62.  แต่ผูว้จิยัเหน็วา่มเีครือ่งหมายเวน้วรรคขอ้ความระหวา่งแต่ละค า และ
ขอ้ความนี้เป็นการแสดงรายชื่อผูร้บัใชท้ี่ถูกน ามาถวายให้พระ ซึ่ง Shorto กล่าวว่าทัง้สามค าว่า vudradā . 

sīlapā(la)  และ  grela  เป็นชือ่คน ดูใน Shorto, A Dictionary of the Mon Inscriptions from the sixth to 
the sixteenth centuries, 87, 268, 350, 378.  
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บ.4 sīlakumāra   || ñeᵃ’  || kḅaḥ   || laṅkaḥ  
23

 

        ชื่อคน        ชื่อคน   ชื่อคน  ชื่อคน 

บ.5 glīk’  kyāk’  kuṃ  ||   naᵃ’ 
24

 rāñ’  jlau- 

       ผา้    พระ   ดว้ย    ทรพัย ์ ซือ้    ววั 

บ.6 -v’  moy’  laṅgur’  ||    kvel’ moy’  || 

                หนึ่ง   คู่      เกวยีน   หนึ่ง 

บ.7 khāḥca   puṇya [c]ā[p’] sumbaṅ’ 
25

  ḍek’   mun’ 

           เวลานัน้   บุญ   ถงึ    ชื่อคน    ผูร้บัใช ้ ซึง่ 

บ.8 jun’  ta  kyā[k’]  . vu[ddha] ..ʼ.  ||  duṅa  

 ถวาย  ต่อ   พระ      ชื่อคน  ? 

บ.9 sāsnapāla  || ....  mo-  

       ชื่อคน         หนึ่ง 

บ.10 -y’ ||  jlauv(’) moy(’) [laṅgur] 
26

 ||  kve- 

                  ววั       หนึ่ง    คู่      เกวยีน 

บ.11 -l’  moy’  ||  saddhā  ka .u .. 

               หนึ่ง     ศรทัธา 
 

                                                   
 23  เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิแปลค าวา่  ñeᵃ’ เป็น "เชญิ" แปลค าว่า kḅaḥ เป็น "เปลี่ยน" 
และแปลค าวา่ laṅkaḥ  เป็น "เครื่องประดบั" ดูใน เทิม มเีต็ม และจ าปา เยื้องเจรญิ , "จารกึเสาแปดเหลี่ยม," 
62  แต่ Shorto แปลทัง้สามค าเป็นชื่อเฉพาะบุคคล ดูใน Shorto, A Dictionary of the Mon Inscriptions 
from the sixth to the sixteenth centuries, 67, 133, 329. 
 24 เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิเสนอวา่ค านี้มคีวามหมายว่า "นี่" ดูใน เทิม มเีต็ม และจ าปา 
เยื้องเจรญิ, "จารกึเสาแปดเหลีย่ม," 62. แต่ผูว้จิยัเหน็วา่น่าจะเป็นชือ่คนมากกวา่ 

 25 เทิม มเีต็ม และจ าปา เยื้องเจรญิอ่านเป็น sumuṅ’ ดูใน เทิม มเีต็ม และจ าปา เยื้องเจรญิ , 
"จารกึเสาแปดเหลีย่ม," 62. และ Cœdès เคยอ่านเป็น sumuṅ’ ดูใน ยอร์ช เซเดส์, ประชุมศิลาจารึกสยาม 
ภาคท่ี 2: จารึกกรงุทวารวดี เมืองละโว้ และ ประเทศราชขึ้นแก่กรุงศรีวิชยั, 23; Cœdès, Recueil des 
Inscriptions du Siam, Deuxième partie: Inscriptions de Dvāravatī, de Çrīvijaya, et de Lāvo, 18. 
ภายหลงั Cœdès เปลี่ยนค าถ่ายถอดเป็น sumbaṅ’ ดูใน ยอร์ช เซเดส์, ประชุมศิลาจารึก ภาคท่ี 2: จารึก 
ทวารวดี ศรีวิชัย ละโว้, 9; Cœdès, Recueil des Inscriptions du Siam, Deuxième partie: 
Inscriptions de Dvāravatī, de Çrīvijaya, et de Lāvo, 2nd ed., 8.  Halliday and Blagden  อ่านและถ่าย
ถอดเป็น sumbaṅ’ เชน่กนั  ดใูน Halliday and Blagden, "Les inscriptions môn du Siam," 83. 

 26 ปจัจุบนัส่วนของจารกึที่เป็นค านี้แตกหายไปแล้ว แต่ Halliday and Blagden  เสนอว่าค าที่
หายไปนี้น่าจะเป็นค าว่า laṅgur’ ซึ่งแปลว่า "คู่" เพราะวลีที่มคี านี้ปรากฏแล้วในบรรทดัที่ 6  ดูใน Halliday 
and Blagden, "Les inscriptions môn du Siam," 83. 
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ค าแปล 
 นี้(เป็น)บุญ(ของ)พระอุปชัฌายน์ี้  ฉัน(ซึ่งมชีื่อว่า) ปรฺชฺญาวนฺต  ผู้รบัใช้ที่(ท่านได้)
ถวายต่อพระ  ||  (มชีื่อวา่) วทฺุรทา . ||  สลีปา(ล)  ||  คฺเรล  ||  สลีกุมาร  ||  เญอ์  ||  กฺบะ  ||  ลงฺ
กะ  ||  (และถวาย) ผา้(ส าหรบั)พระพุทธรปูดว้ย  ||  (และให)้ทรพัย(์เพื่อ)ซือ้ววัหนึ่งคู่  ||  เกวยีน
หนึ่ง(คนั)  ||  หลงัจากนัน้(เป็น)บุญถงึ สุมฺพง ์ผูร้บัใชท้ี(่ท่าน)ถวายต่อพระ(มชีื่อวา่) ว[ุทฺธ] . . .  || 
.. สาสฺนปาล  ||  . . . หนึ่ง  ||  ววัหนึ่ง (คู่)  ||  เกวยีนหนึ่ง(คนั)  ||  ศรทัธา ... 
 
ขอ้ความ B27 
บ.1 vauᵃʼ  puṇya  ju    smac’ 

28
 yu 

29
        grāh’  

         นี้      บุญ   ปู ่  ชื่อคน   ยา่   ชื่อคน 

บ.2 ḍek’   mun’   jun’  ta  k’yāk’ ||  sa- 

           ผูร้บัใช ้ ซึง่     ถวาย   ต่อ  พระ      ชื่อคน 

บ.3 -ddhācarita  
30

 yamoᵃ’  ñaḥ || 

                            เป็นชื่อ     เขา 

 
 
 
 
                                                   
 27 ขอ้ความ B สมัพนัธ์กบั เรื่องที่ 2 ดูใน เทิม มเีต็ม และจ าปา เยื้องเจรญิ, "จารกึเสาแปด
เหลีย่ม," 63.  สมัพนัธ์กบั เรือ่งที ่3 ใน ยอรช์ เซเดส,์ ประชุมศิลาจารึกสยาม ภาคท่ี 2: จารึกกรุงทวารวดี 
เมืองละโว้ และ ประเทศราชขึน้แก่กรงุศรีวิชยั, 23-24; ยอร์ช เซเดส์, ประชุมศิลาจารึก ภาคท่ี 2: จารึก
ทวารวดี ศรีวิชยั ละโว้, 10. สมัพนัธ์กบั Texte II ใน Cœdès, "Documents sur l'histoire politique et 
religieuse du Laos occidental," 187. สมัพนัธ์กบั Texte III ใน Cœdès, Recueil des Inscriptions du 
Siam, Deuxième partie: Inscriptions de Dvāravatī, de Çrīvijaya, et de Lāvo, 18; Cœdès, Recueil 
des Inscriptions du Siam, Deuxième partie: Inscriptions de Dvāravatī, de Çrīvijaya, et de Lāvo, 
2nd ed., 8.  และสมัพนัธ์กบั Texte II ใน Halliday and Blagden, "Les inscriptions môn du Siam," 84. 
 28 เทิม มเีต็ม และจ าปา เยื้องเจรญิ เสนอว่าค านี้แปลว่า "โดยแท้จริง" ดูใน เทิม มเีต็ม และ
จ าปา เยื้องเจรญิ, "จารกึเสาแปดเหลีย่ม," 64. 
 29 ผูว้จิยัเหน็วา่ค านี้อาจเป็นค าเดยีวกนักบัค าว่า ya  (M.47 - บ.3)  ซึง่มคีวามหมายวา่ "ย่า" 
 30 เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิไมไ่ดม้องวา่ค านี้เป็นชือ่คน แต่แปลเป็น "ศรทัธาจรติ  ความ
เชือ่โดยไมม่คีวามสงสยั" ดูใน เทิม มเีต็ม และจ าปา เยื้องเจรญิ, "จารกึเสาแปดเหลี่ยม," 64. อย่างไรกต็าม 
ผูว้จิ ัยเห็นว่าค าว่า yamoᵃ’ แปลว่า "ชื่อ" และค าว่า ñaḥ แปลว่า "เขา"  ดงันัน้ผูว้ ิจยัพิจารณาว่าค าว่า 
saddhācarita เป็นชื่อคน ดูใน Shorto, A Dictionary of the Mon Inscriptions from the sixth to the 
sixteenth centuries, 301, 307. 



61 
 

บ.4 khāḥc’  puṇya   cāp’ 
31

 īnda 

     เวลานัน้  บุญ   ถงึ  ชื่อคน 

บ.5 ḍek’  mun’   jun’   ta    kyāk’ 

           ผูร้บัใช ้ ซึง่     ถวาย    ต่อ  พระ 

บ.6 ||  vuddharakkha 
32

  ||  la(ṅ)  piᵃʼ ||  jlau- 

                 ชื่อคน                  สาม    ววั 

บ.7 -v’  piᵃ’   plaḥ 
33

 || 

               สาม    ? 

 
ค าแปล 
 นี้(เป็น)บุญ(ของ)ปู่ สฺมจ์ (และ)ย่า คฺราห์ ผู้รบัใช้ที่(ท่านทัง้สอง)ถวายต่อพระ   ||  
เขามชีื่อวา่สทธาจรติ  ||  หลงัจากนัน้(เป็น)บุญถึง อนฺีท  ผู้รบัใช้ที่(ท่าน)ถวายต่อพระ (มชีื่อว่า)  
||  วทฺุธรกฺข  ||  ..  สาม  ||  ววัสาม(ตวั) .. 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 31 ส าหร ับค าว่า  cāp’  Shorto ให้ความหมายว่า เป็นค าน าหน้าชื่อคน ดูใน Shorto,                
A Dictionary of the Mon Inscriptions from the sixth to the sixteenth centuries, 97.  เทิม มเีต็ม 
และจ าปา เยื้องเจรญิ ใหค้วามหมายว่า "ถึง" ดูใน เทิม มเีต็ม และจ าปา เยื้องเจรญิ , "จารกึเสาแปดเหลี่ยม," 
64.   ผูว้จิยัเหน็วา่ค าวา่ cāp’ น่าจะสมัพนัธ์กบัค าว่า cup, cip  ในพจนานุกรม ซึ่งมคีวามหมายว่า "ถึง" ดูใน 
Shorto, A Dictionary of the Mon Inscriptions from the sixth to the sixteenth centuries, 104. 
 32 เทิม มเีต็ม และจ าปา เยื้องเจรญิ  ระบุความหมายของค าว่า vuddharakkha เป็นชื่อของ
พระพุทธรปู ดใูน เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิ, "จารกึเสาแปดเหลีย่ม," 65. แต่ผูว้จิยัเหน็วา่ควรเป็นชื่อคน
เนื่องจากวา่ในบรรทดักอ่นนัน้ไดบ้อกวา่มกีารถวายผูร้บัใช ้

 33 Halliday and Blagden  ไม่ระบุความหมายส าหรบัค าว่า plaḥ  ดูใน Halliday and Blagden, 
"Les inscriptions môn du Siam," 84.  Cœdès กล่าวว่าเป็นพาหนะชนิดหนึ่ง ดูใน Cœdès, "Documents 
sur l'histoire politique et religieuse du Laos occidental," 187; ยอรช์ เซเดส์, ประชุมศิลาจารึก ภาคท่ี 2: 
จารึกทวารวดี ศรีวิชยั ละโว้, 11; Cœdès, Recueil des Inscriptions du Siam, Deuxième partie: 
Inscriptions de Dvāravatī, de Çrīvijaya, et de Lāvo, 2nd ed., 9.  เทมิ มเีตม็กบัจ าปา เยื้องเจรญิ กล่าว
วา่มคีวามหมายวา่ "ปลดปล่อย  บรสิทุธิ"์ ดใูน เทมิ มเีต็ม และจ าปา เยื้องเจรญิ, "จารกึเสาแปดเหลี่ยม," 65.  
อย่างไรกต็าม ผูว้จิยัยงัไมพ่บความหมายทีช่ดัเจนและเหมาะสม 
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ขอ้ความ C34 
บ.1         ||  vauᵃ’  puṇya cāp’ 

              นี้    บุญ   ถงึ 

บ.2 d’yaṅgan’ 
35

  ||  ryīdayya  
36

  ||  sa- 

        ชื่อคน        ชื่อคน      ชื่อคน 

บ.3 -ṅghapathāk’ 
37

  ||  kan’daṃ puñ’ 

                              สรา้ง       บุญ 

บ.4 || 
 
ค าแปล 

   ||  นี้(เป็น)บุญถงึ ทฺยงฺคน์  ||  รฺยทียฺย  ||  (และ) สงฺฆปฐาก ์  ||  (ท่านทัง้สามได)้
สรา้งบุญ  ||  
 
 
 
 

                                                   
 34 ขอ้ความ C สมัพนัธ์กบั เรื่องที่ 3 ใน เทิม มเีต็ม และจ าปา เยื้องเจรญิ, "จารกึเสาแปด 
เหลีย่ม," 65). สมัพนัธ์กบั เรือ่งที ่1 ใน ยอรช์ เซเดส,์ ประชุมศิลาจารึกสยาม ภาคท่ี 2: จารึกกรุงทวารวดี 
เมืองละโว้ และ ประเทศราชขึ้นแก่กรุงศรีวิชยั, 22; ยอร์ช เซเดส์, ประชุมศิลาจารึก ภาคท่ี 2: จารึก
ทวารวดี ศรีวิชยั ละโว้, 9. สมัพนัธ์กบั Texte III ใน Cœdès, "Documents sur l'histoire politique et 
religieuse du Laos occidental," 187. สมัพนัธ์กบั Texte I ใน Cœdès, Recueil des Inscriptions du 
Siam, Deuxième partie: Inscriptions de Dvāravatī, de Çrīvijaya, et de Lāvo, 18; Cœdès, Recueil 
des Inscriptions du Siam, Deuxième partie: Inscriptions de Dvāravatī, de Çrīvijaya, et de Lāvo, 
2nd ed., 8. และสมัพนัธ์กบั Texte III ใน Halliday and Blagden, "Les inscriptions môn du Siam," 85. 
 35 เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิแปลค านี้เป็น "นักฟ้อนร า" ดูใน เทิม มเีต็ม และจ าปา เยื้อง
เจรญิ, "จารกึเสาแปดเหลี่ยม," 65. แต่ Cœdès และ Halliday and Blagden เห็นว่าค านี้เป็นชื่อคนเหมอืน
ค าศพัท์ต่อมาของขอ้ความ ดูใน ยอร์ช เซเดส์, ประชุมศิลาจารึก ภาคท่ี 2: จารึกทวารวดี ศรีวิชยั ละโว้, 
10; Cœdès, "Documents sur l'histoire politique et religieuse du Laos occidental," 188; Cœdès, 
Recueil des Inscriptions du Siam, Deuxième partie: Inscriptions de Dvāravatī, de Çrīvijaya, et 
de Lāvo, 2nd ed., 9; Halliday and Blagden, "Les inscriptions môn du Siam," 85.  ผูว้จิยัจดัให้เป็นชื่อ
คนเนื่องจากวา่ค านี้ปรากฏตามหลงัค าวา่ "นี้(เป็น)บญุถงึ" จงึน่าจะเป็นชือ่คน 
 36 เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิแปลค านี้เป็น "เครือ่งถวาย" ดใูน เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้อง
เจรญิ, "จารกึเสาแปดเหลีย่ม," 65. 
 37 เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิแปลค านี้เป็น "ปฏบิตัสิงฆ"์ ดใูน เรือ่งเดยีวกนั. 
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ขอ้ความ D38
 

บ.1 yul’  no 
39

    (j)ñaḥ  savighna ___ 

    ถ้า    ?     ?        ? 

บ.2 -y’   goᵃ’  puṇya   tnas’            su ___ 

                 ได ้/ ม ี บุญ    โดยมคีวามตัง้ใจ 

บ.3 khaḥp’      poª’  .  pañcānʼ ___ 

           เวลานัน้   ส่ง  (ชื่อคน ?)     
 
ค าแปล 
 ถ้าจาก ... ไดร้บับุญ  โดยมคีวามตัง้ใจ .. หลงัจากนัน้ไดส้่ง ...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 38 ขอ้ความ D  สมัพนัธ์กบั เรื่องที่ 4 ใน เทิม มเีต็ม และจ าปา เยื้องเจรญิ , "จารกึเสาแปด
เหลีย่ม," 66; ยอรช์ เซเดส,์ ประชุมศิลาจารึกสยาม ภาคท่ี 2: จารึกกรงุทวารวดี เมืองละโว้ และประเทศ
ราชขึ้นแก่กรุงศรีวิชยั, 24.  สมัพนัธ์กบั เรื่องที่ 4 ใน ยอร์ช เซเดส์, ประชุมศิลาจารึก ภาคท่ี 2: จารึก 
ทวารวดี ศรีวิชยั ละโว้, 10. สมัพนัธ์กบั Texte IV ใน Cœdès, "Documents sur l'histoire politique et 
religieuse du Laos occidental," 187; Cœdès, Recueil des Inscriptions du Siam, Deuxième partie: 
Inscriptions de Dvāravatī, de Çrīvijaya, et de Lāvo, 18; Cœdès, Recueil des Inscriptions du 
Siam, Deuxième partie: Inscriptions de Dvāravatī, de Çrīvijaya, et de Lāvo, 2nd ed., 8. และ
สมัพนัธ์กบั Texte IV ใน Halliday and Blagden, "Les inscriptions môn du Siam," 85. 
 39 ส าหรบัค านี้ เทิม มเีต็ม และจ าปา เยื้องเจรญิ แปลเป็น "เมื่อ" ดูใน เทิม มเีต็ม และจ าปา  
เยื้องเจรญิ, "จารกึเสาแปดเหลีย่ม," 66.   
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 M.10  จารึกฐานสถปูดินเผาวดัหนองกระโดน  
ค าอ่าน40 
บ.1 ||  (เขยีนเป็นภาษาบาล)ี 
บ.2 (ภาษาบาล ี...) neª  kyāka  puña   taralaª  41

  
                นี้    พระ    บุญ   ผูเ้ป็นเจา้ของ 
 jrapa vihāra    ~  
 ศาลา   วหิาร 

ค าแปล 
 นี้(เป็น)พระบุญ(ของ)ผูเ้ป็นเจา้ของศาลาวหิาร  ~ 
 
 M.11  จารึกสถปูดินเผาเมืองทพัชุมพล 1   
ค าอ่าน42 
บ.1 neª  kyāka  puña  tara[la]ª  jrapa 

43
 vihāra || 

       นี้    พระ   บุญ   ผูเ้ป็นเจา้ของ ศาลา   วหิาร 

                                                   
 40 กรรณิการ ์วมิลเกษม และพงศเ์กษม สนธไิทย, "จารกึฐานสถูปดนิเผาวดัหนองกระโดน,”  ใน 
ภาษา - จารึก ฉบบัท่ี 6: คุรุบูชา คุรุร  าลึก (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคด ี
มหาวทิยาลยัศลิปากร, 2542), 143-149. 
 41 กรรณิการ์ วมิลเกษม และ พงศ์เกษม สนธิไทย ถ่ายถอดเป็น  tara traª  ดูใน กรรณิการ ์ 
วมิลเกษม และพงศ์เกษม สนธิไทย, "จารกึฐานสถูปดนิเผาวดัหนองกระโดน,” 145.  แต่ผูว้จิยัอ่านและถ่าย
ถอดค านี้เป็น taralaª  เชน่เดยีวกนักบัรปูค าเชน่นี้ที่พบในจารกึอีก 5 ชิ้นที่อยู่กลุ่มจารกึกลุ่มเดยีวกนั ซึ่งทัง้ 6 
ชิน้มดีงัต่อไปนี้ (1) M.10 จารกึฐานสถูปดนิเผาวดัหนองกระโดน (2) M.11 จารกึสถูปดนิเผาเมอืงทพัชุมพล 1  
(3) M.12 จารกึสถูปดนิเผาเมอืงทพัชุมพล 2  (4) M.68 จารกึสถูปดนิเผา 4  (5) M.69 จารกึสถูปดนิเผา 5    
(6) M.93 จารกึสถูปดนิเผา 6 
 42 เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิ, "จารกึเมอืงทพัชุมพล 1," ใน จารึกโบราณรุ่นแรกพบท่ี
ลพบรุีและใกล้เคียง, ภธูร ภมูะธน และสมชาย ณ นครพนม, บรรณาธกิาร (กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร, 2524), 
33-37; เทิม มเีต็ม  จ าปา เยื้องเจรญิ  และแย้ม ประพฒัน์ทอง, "จารกึสถูปดนิเผาเมอืงทพัชุมพล 1," ใน 
จารึกในประเทศไทย เล่ม 2: อกัษรปัลลวะ อกัษรมอญ พุทธศตวรรษท่ี 12 - 21, ก่องแกว้ วรีะประจกัษ์, 
บรรณาธกิาร (กรงุเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศลิปากร, 2529), 95-99; Bauer, "Notes on Mon Epigraphy 
II," 65-66. 
 43 ส าหรบัค านี้ เทิม มเีต็ม  จ าปา เยื้องเจรญิ  และแย้ม ประพฒัน์ทอง อ่านและถ่ายถอดเป็น 
prap  ดูใน เทิม มเีต็ม และจ าปา เยื้องเจรญิ , "จารกึเมอืงทพัชุมพล 1," 35; เทิม มเีต็ม  จ าปา เยื้องเจรญิ  
และแย้ม ประพฒัน์ทอง, "จารกึสถูปดนิเผาเมอืงทพัชุมพล 1," 98.  Bauer ไม่ไดเ้สนอค าอ่าน ดูใน Bauer, 
"Notes on Mon Epigraphy II," 65.  ผูว้จิยัเห็นว่าค านี้ควรอ่านเป็น jrapa เช่นที่พบใน M.10 จารกึฐานสถูป
ดนิเผาวดัหนองกระโดน 
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บ.2 (เขยีนเป็นภาษาบาล)ี 
 
ค าแปล 
 นี้(เป็น)พระบุญ(ของ)ผูเ้ป็นเจา้ของศาลาวหิาร 
 
 M.14  จารึกบนพระพิมพดิ์นเผาเมืองฟ้าแดดสงูยาง 1   
ค าอ่าน44 
บ.1 kyāka talaª āditya  

  พระ   พระเจา้ ชื่อพระราชา 
 
ค าแปล 
 พระราชา(ทรงพระนามวา่) อาทตฺิย 
 
 M.15  จารึกบนพระพิมพดิ์นเผาเมืองฟ้าแดดสงูยาง 2   
ค าอ่าน45 
บ.1 kyāka      talaª         āditya 

         พระ   พระเจา้    ชื่อพระราชา 

 
ค าแปล 
 พระราชา(ทรงพระนามวา่) อาทตฺิย 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 44 ประสาร บญุประคอง และฉ ่า ทองค าวรรณ, "ค าอ่านจารกึทีฐ่านพระพุทธรูป อกัษรและภาษา
มอญโบราณ  ไดม้าจากเมอืงฟ้าแดดสงูยาง ต าบลหนองแปน อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์,"  ศิลปากร 
11, 6  (มนีาคม 2511): 108-109. 
 45 เรือ่งเดยีวกนั, 109. 
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 M.16  จารึกหลงัพระพิมพดิ์นเผาเมืองฟ้าแดดสงูยาง 1   
ค าอ่าน46 
บ.1 voªʼ  kyākʼ   piñʼ pajhāyʼ 

       นี้    พระ   บุญ   อุปชัฌาย ์

บ.2 ācāryya     gunavikhyāt(ʼ) 

           อาจารย ์     ชื่อพระภกิษุ 
 
ค าแปล 
 นี้(เป็น)พระบุญ(ของ)พระอุปชัฌายอ์าจารย ์คุณวขฺิยาต์ 
 
 M.17  จารึกหลงัพระพิมพดิ์นเผาเมืองฟ้าแดดสงูยาง 2   
ค าอ่าน47 
บ.1 (vau  kyākʼ)  piñʼ      pajhāy(ʼ) 

      นี้     พระ   บุญ   อุปชัฌาย ์

บ.2 ācāryya  gunavikhyā(tʼ) 

           อาจารย ์     ชื่อพระภกิษุ 
 
ค าแปล 
 (นี้เป็นพระ)บุญ(ของ)พระอุปชัฌายอ์าจารย ์คุณวขฺิยาต์ 
 
 
 
 

                                                   
 46 เทิม มเีต็ม และจ าปา เยื้องเจรญิ , "จารกึหลงัพระพิมพ์ดนิเผาเมอืงฟ้าแดดสูงยาง 1,"  ใน 
จารึกในประเทศไทย เล่ม 2: อกัษรปัลลวะ อกัษรมอญ พุทธศตวรรษท่ี 12 - 21, ก่องแกว้ วรีะประจกัษ์, 
บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 85-89; Bauer, "Notes on Mon 
Epigraphy," 66.  จารกึนี้อยู่ในกลุ่มจารกึ 4 ชิน้ทีม่ขีอ้ความเดยีวกนั คือ (1) M.16 จารกึหลงัพระพิมพ์ดนิเผา
เมอืงฟ้าแดดสูงยาง 1  (2) M.17 จารกึหลงัพระพิมพ์ดนิเผาเมอืงฟ้าแดดสูงยาง 2  (3) M.18 จารกึหลงัพระ
พมิพ์ดนิเผาเมอืงฟ้าแดดสงูยาง 3  (4) M.19 จารกึหลงัพระพมิพ์ดนิเผาเมอืงฟ้าแดดสงูยาง 4 
 47 เทิม มเีต็ม และจ าปา เยื้องเจรญิ , "จารกึหลงัพระพิมพ์ดนิเผาเมอืงฟ้าแดดสูงยาง 2,"  ใน 
จารึกในประเทศไทย เล่ม 2: อกัษรปัลลวะ อกัษรมอญ พุทธศตวรรษท่ี 12 - 21, ก่องแกว้ วรีะประจกัษ์, 
บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร, 2529), 90-94; Bauer, "Notes on Mon 
Epigraphy," 66. 
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 M.18  จารึกหลงัพระพิมพดิ์นเผาเมืองฟ้าแดดสงูยาง 3   
ค าอ่าน48 
บ.1 vau  kyākʼ  (piñʼ pajhā)yʼ 

        นี้    พระ   บุญ   อุปชัฌาย ์

บ.2 ācā(ryya    gunavikhyātʼ) 

           อาจารย ์     ชื่อพระภกิษุ 
 
ค าแปล 
 นี้(เป็น)พระ(บุญของพระอุปชัฌายอ์าจารย ์คุณวขฺิยาต)์ 
 
 
 M.19  จารึกหลงัพระพิมพดิ์นเผาเมืองฟ้าแดดสงูยาง 4   
ค าอ่าน49 
บ.1 vau  kyākʼ  piñʼ  pajhāyʼ 

          นี้    พระ  บุญ   อุปชัฌาย ์

บ.2 ācāryya      gunavikhyātʼ 

         อาจารย ์     ชื่อพระภกิษุ 
 
ค าแปล 
 นี้(เป็น)พระบุญ(ของ)พระอุปชัฌายอ์าจารย ์คุณวขฺิยาต์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 48 ประสาร บญุประคอง และฉ ่า ทองค าวรรณ, "ค าอ่านจารกึทีฐ่านพระพุทธรูป อกัษรและภาษา
มอญโบราณ ไดม้าจากเมอืงฟ้าแดดสงูยาง ต าบลหนองแปน อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์," 110. 
 49 เรือ่งเดยีวกนั, 111. 
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 M.20  จารึกเมืองฟ้าแดดสงูยาง     
ค าอ่าน50 
บ.1 693 

51
  vau...( l)ʼ 

                   นี้ 
บ.2 (-la) praga(ta) (m)h(ā)vihārʼ liñʼ 

                 ปกป้อง     มหาวหิาร    ถูกท าลาย 

บ.3 puṇya  pragata 
52

  pma 
53

 mhāvihārā ḍaḥ ba 
54

        
 บุญ   ปกป้อง   การสรา้ง  มหาวหิาร   มนั   และ     
 pma [t]moªʼ    voᵃʼ 
 การสรา้ง หนิ       นี้ 
 
 

                                                   
 50 จารกึชิน้นี้ปรากฏในงานวจิยัชิ้นหนึ่ง ดูใน นพชยั แดงดเีลิศ, "จารกึทวารวด:ี การศกึษาเชงิ
อกัษรวิทยา" (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบณัฑติ สาขาวชิาจารึกภาษาไทย คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศลิปากร, 2542), 214.  อย่างไรกต็าม งานวจิยัดงักล่าวเพียงคดัลอกจารกึและเปรยีบเทียบตวัอกัษร  และยงั
ไมเ่คยมกีารน าเสนอค าแปลของจารกึชิน้นี้  
 51 ผูว้จิยัเห็นว่าตวัเลขในจารกึนี้ควรอ่านเป็น 693  ซึ่งหมายความว่าปีมหาศกัราช 693 หรือ     
พ.ศ.1314  ซึง่อยู่ในชว่งของยุคที ่2  นอกจากนี้ จารกึหลกันี้เป็นเพียงหลกัเดยีวในจารกึที่น ามาศกึษาที่มกีาร
บนัทกึดว้ยตวัเลขแทนทีจ่ะเป็นการบอกศกัราชดว้ยค าศพัท์ 
 52 ค าว่า pragata  ปรากฏในจารกึภาษามอญโบราณในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเท่านัน้ และ 
Bauer สนันิษฐานวา่ค านี้เป็นค าทีย่มืมาจากภาษาเขมรโบราณ ดใูน Bauer "Notes on Mon Epigraphy," 43. 
 53 ค าวา่ pma ไมป่รากฏในพจนานุกรมของ Shorto  ผูว้จิยัเห็นว่าค านี้น่าจะเป็นรูปค าที่แปรมา
จากค าว่า puma ซึ่งมคีวามหมายว่า "การกระท า"  รากศพัท์ของค านี้เป็นค าว่า pa "กระท า" และมกีารเติม
หน่วยค าเตมิกลาง -um-  ท าใหเ้ป็นค านาม ดูใน Shorto, A Dictionary of the Mon Inscriptions from the 
sixth to the sixteenth centuries, 217-218, 237. แต่ในจารกึนี้ค าดงักล่าวปรากฏรปูเป็น pma 
 54 Shorto ระบุว่าค านี้เป็นชื่อบุคคล ดูใน Shorto, A Dictionary of the Mon Inscriptions 
from the sixth to the sixteenth centuries, 257. แต่ Bauer  ระบุว่าเป็นค าที่ใชก้บัชื่อคน ดูใน Bauer 
"Notes on Mon Epigraphy," 80.  ผูว้จิยัมคีวามคดิที่ต่างกนั  ผูว้จิยัเสนอว่าค าว่า ba ควรมคีวามหมายว่า 
"และ, กบั"   เนื่องจากว่าในบรรทดัที่พบค านี้ มกีารกล่าวถึงสองอย่าง คอืวดั mhāvihārā  และจารกึ [t]moªʼ 
โดยค าว่า ba อยู่ระหว่างสองค านี้  แล้วยงัมีการกล่าวถึงสองอย่าง คือ มหาวิหาร และหินที่เป็นใบเสมา  
นอกจากนี้ ผูว้จิยัยงัพบค านี้อกีสองครัง้ในจารกึ  บา้นดอนแกว้ (M.54 บ.2, 5)  ซึ่งทัง้สองครัง้ผูว้จิยัแปลเป็น 
"และ" เชน่กนักบัจารกึเมอืงฟ้าแดดสงูยาง (M.20)  บ ารงุ ค าเอก ไดส้นบัสนุนค าแปลทีผู่ว้จิยัเสนอไว ้เพราะว่า
ในภาษามอญสมยัปจัจุบนัใช้ค าว่า ba  ในความหมายว่า "และ, กบั" แต่เขยีนโดยรูปสะกดเป็น ḅārʼ ซึ่ง
หมายความว่า "สอง"  ซึ่งค านี้ไดใ้ชเ้ป็นค าเชื่อมว่า "ดว้ยกนั"  สมัภาษณ์ บ ารุง ค าเอก, รองศาสตราจารย์  
ประจ าภาควชิาภาษาตะวนัออก คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร, 7 พฤษภาคม 2557. 
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บ.4 koᵃʼ   kasʼsmuṅʼ  kandarʼ  kyākʼ  ca. .sʼ  velʼ 

    กบั    พระราชา   ภรรยา   พระ            ดว้ย 

บ.5 . . .  (vau)   velʼ     kau   ruhʼ ta 

                  นี้    ดว้ย   พีช่าย เคารพ ต่อ    
 cakkravāllʼ 
 จกัรวาล 

บ.6 . .  

 
ค าแปล 
 (มหาศกัราช) 693 (พ.ศ.1314)  นี้ ... ปกป้องมหาวหิาร(จากการ)ถูกท าลาย   บุญ
ปกป้องการสร้าง(ที่)มหาวหิาร(แห่ง)นัน้ และการสร้างศลิา(จารึกหลกั)นี้  กบัพระราชา(และ)
ภรรยา(และ)พระ  .. ดว้ย ... นี้(และ)ดว้ย พีช่าย(ได)้เคารพต่อจกัรวาล 
 
 M.21  จารึกวดัโพธ์ิชยัเสมาราม     
ค าอ่าน55 
บ.1 puṇya pragata kanmunʼ  kasmuṅʼ       kyākʼ   caga 

56
 

       บุญ ปกป้อง รชักาล   พระราชา   พระ   ชื่อคน 

 
ค าแปล 
 บุญปกป้องรชักาล(ของ)พระราชา(ทรงพระนามวา่) จค  
 
 
 
 

                                                   
 55 เทิม มเีต็ม และจ าปา เยื้องเจรญิ , "จารกึวดัโพธิช์ยัเสมาราม,"  ใน จารึกในประเทศไทย 
เล่ม 2: อกัษรปัลลวะ อกัษรมอญ พุทธศตวรรษท่ี 12 - 21, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, บรรณาธิการ 
(กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศลิปากร, 2529), 103; Bauer, "Notes on Mon Epigraphy," 43; Uraisi 
Varasarin, "Les Inscriptions Mones Découvertes dans le Nord-Est de la Thaïlande," in Le Premier 
Symposium Franco-Thaï: La Thaïlande des débuts de son histoire jusqu'au xv  siecle (Bangkok: 
Silpakorn University, 1988), 200. 
 56 ทัง้ Bauer และ Varasarin อ่านและถ่ายถอดเป็น cak  ดูใน Bauer, "Notes on Mon 
Epigraphy," 43; Varasarin, "Les Inscriptions Mones Découvertes dans le Nord-Est de la Thaïlande," 
200.  แต่ผูว้จิยัอ่านและถ่ายถอดเป็น caga 
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 M.22  จารึกวดัสว่างวฒันาราม    
ค าอ่าน57 
บ.1 avauᵃʼ  puṇyʼ  ksmaṅ(a) 

58
 

      นี้   บุญ    พระราชา 
 
ค าแปล 
 นี้(เป็น)บุญ(ของ)พระราชา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 57 Varasarin, "Les Inscriptions Mones Découvertes dans le Nord-Est de la Thaïlande," 
200. 
 58 Varasarin อ่านและถ่ายถอดเป็น  kasmuṅʼ  เหมอืนในจารกึ M.21 จารกึวดัโพธิช์ยัเสมาราม 
ดูใน Varasarin, "Les Inscriptions Mones Découvertes dans le Nord-Est de la Thaïlande," 200.  แต่
จากส าเนาจารกึ ผูว้จิยัเหน็วา่ ตวั sm เป็นอกัษรตวัเชงิต่อจาก k และไมม่สีระ u ในค านี้ 
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 M.23  จารึกวดัพระธาตหุนองสามหม่ืน 1   
ค าอ่าน59 
ขอ้ความ A 
บ.1           ☼   vauª  puṇya 

                 นี้    บุญ 

บ.2 . (v) .   koª     (ḅā) 

                   กบั 

บ.3 ta . ji . guna . 

ค าแปล 
 ☼  นี้(เป็น)บุญ .. กบั .... 
 
ขอ้ความ B 
บ.1 __ . .  jra(pʼ) 

                   ศาลา 

บ.2 __ . .  juna   .oṅʼ 

                    ถวาย 

ค าแปล 
 ... ศาลา ... ถวาย ... 
 
ขอ้ความ C 
บ.1 vauªʼ  puṇya kuruṅʼ  pra(ga)[ta] 

 นี้      บุญ    ผูป้กครอง    (ปกป้อง) 
บ.2 . . . ṇa . . rʼ  yoṅʼ 

60
 

                           (ค าเสรมิ) 
ค าแปล 
 นี้(เป็น)บุญ(ของ)พระราชา (ปกป้อง) .... 
 
                                                   
 59 Bauer เสนอค าอ่านเพียงข้อความ A และข้อความ C ดูใน Bauer, "Notes on Mon 
Epigraphy," 60.  Varasarin เสนอค าอ่านเพียงข้อความ C เท่านัน้ ดูใน Varasarin, "Les Inscriptions 
Mones Découvertes dans le Nord-Est de la Thaïlande," 201. 
 60 ส าหรบัค านี้ Bauer อ่านและถ่ายถอดเป็น  yāṅʼ  ดูใน Bauer, "Notes on Mon Epigraphy," 
60.  Varasarin อ่านและถ่ายถอดเป็น  yān  ดูใน Varasarin, "Les Inscriptions Mones Découvertes dans 
le Nord-Est de la Thaïlande," 201. 
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 M.24  จารึกวดัพระธาตหุนองสามหม่ืน 2 
ค าอ่าน61 
บ.1 ___  śrī  rāja 

                 ศร ี ราช 

บ.2 . . . (ta)  loṅʼ  (ta)  kyā- 

               ?     ต่อ   พระ 

บ.3 (-kʼ) _____ 

บ.4 vauªʼ  puṇya ... 

     นี้    บุญ 

บ.5 ___ 

บ.6 -j (n) . (lo)ṅʼ ta  kyā- 

                           ต่อ  พระ 

บ.7 -kʼ . . ṅʼ ___ 

บ.8 ___ 

บ.9 ___ 

บ.10 -ṅʼ ___ 

บ.11 .ye. . ___ 

 
ค าแปล 
 ศรรีาช ... (ต่อ)พระ ... นี้(เป็น)บุญ .... ต่อพระ ..... 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 61 Bauer น าเสนอค าอ่าน 9 บรรทดั ดูใน Bauer, "Notes on Mon Epigraphy," 60.  Varasarin 
นับขอ้ความในจารกึนี้เพียง 7 บรรทดั ดูใน Varasarin, "Les Inscriptions Mones Découvertes dans le 
Nord-Est de la Thaïlande," 201.  แต่ผูว้จิยัพบว่าจารกึนี้มี 11 บรรทดั คอื มบีางบรรทดัที่ไม่สามารถอ่าน
ออกได ้
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 M.27  จารึกหลงัพระพิมพดิ์นเผานาดนู 1    
ค าอ่าน62 
บ.1  naiªʼ  vauªʼ 

63
 puṇya 

       นี้ นี้     บุญ 
บ.2 kaṃmrateṅʼ pdai ka-  

      พระเจา้แผ่นดนิ 

บ.3 -romʼ 
64

  aur  ̓  skuṃ   da- 

               ก่อ   ร่วม   เป็น 

บ.4  -sʼ 
65

 jāti       smarʼ 

               ชาต ิ  ทศิเหนือ 
 
                                                   
 62 ประสาร บุญประคอง, จ าปา เยื้องเจรญิ และเทิม มเีต็ม, “จารกึหลงัพระพิมพ์ดนิเผานาดูน 
เลขทะเบยีน 712/2522 และ 1106/2522,” ศิลปากร 25, 1 (มนีาคม 2524): 51-55; เทิม มเีต็ม และจ าปา 
เยื้องเจรญิ, "จารกึหลงัพระพมิพ์ดนิเผานาดนู," ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 2: อกัษรปัลลวะ อกัษรมอญ 
พทุธศตวรรษท่ี 12 - 21, กอ่งแกว้ วรีะประจกัษ์, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศลิปากร, 
2529), 77-81; Bauer, "Notes on Mon Epigraphy," 66; Varasarin, "Les Inscriptions Mones 
Découvertes dans le Nord-Est de la Thaïlande," 197-198. 
 63 สองค านี้ว่า naiªʼ กบั vauªʼ ทัง้สองค ามคีวามหมายว่า "นี้" โดยเป็นค าซ้อน และควรแปล
เพียงคร ัง้เดียว   ค าว่า vauªʼ เป็นค าภาษามอญโบราณ และ Bauer กล่าวว่าค าว่า naiªʼ เป็นค าที่ยืมจาก
ภาษาเขมรโบราณ ดูใน Bauer, "Notes on Mon Epigraphy," 42; Bauer, "Numismatics, dialectology and 
the periodization of Old Mon," 164. 
 64 วลี  kaṃmrateṅʼ pdai karomʼ เป็นวลีที่ยืมจากภาษาเขมรโบราณซึ่งแปลว่า "พระเจ้า
แผ่นดนิ" ดูใน Jenner, A Dictionary of Pre-Angkorian Khmer (Canberra: Pacific Linguistics, 2009), 
28. แต่ ประสาร บญุประคอง, จ าปา เยื้องเจรญิ และเทิม มเีต็ม เสนอว่าค าว่า kaṃmrateṅʼ มคีวามหมายว่า 
"สมยั คร ัง้ ชื่อเฉพาะ"  ค าว่า pdai มหีมายความว่า "ใน" และค าว่า karomʼ มีหมายความว่า "พรอ้ม" ดูใน 
ประสาร บุญประคอง, จ าปา เยื้องเจรญิ และเทิม มเีต็ม , “จารึกหลงัพระพิมพ์ดนิเผานาดูน เลขทะเบยีน 
712/2522 และ 1106/2522,” 54. และ เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิ เสนอค าอ่านและความหมายเดยีวกนั
อีกคร ัง้ ดูใน เทิม มเีต็ม และจ าปา เยื้องเจรญิ, "จารกึหลงัพระพิมพ์ดินเผานาดูน," 81.   อย่างไรก็ตาม       
ทัง้ Bauer และ Varasarin กล่าวว่าวลี  kaṃmrateṅʼ pdai karomʼ  มาจากภาษาเขมรโบราณ ดูใน Bauer, 
"Notes on Mon Epigraphy," 46; Varasarin, "Les Inscriptions Mones Découvertes dans le Nord-Est de 
la Thaïlande," 198. 
 65 ส าหรบัค านี้  Varasarin  กล่าวว่ามคีวามหมายว่า "สบิ" ซึ่งเป็นค ายืมภาษาสนัสกฤต ดูใน 
Varasarin, "Les Inscriptions Mones Découvertes dans le Nord-Est de la Thaïlande," 198.  อย่างไรก็
ตาม Shorto ระบุความหมายส าหรบัค าว่า  dasʼ เป็น  "ก. เป็น, กลายเป็น"  ดูใน Shorto, A Dictionary of 
the Mon Inscriptions from the sixth to the sixteenth centuries, 18. 
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ค าแปล 
 นี้ (เป็น)บุญ(ของ)พระเจา้แผ่นดนิ  (จง)ใหเ้กดิทางทศิเหนือ 

66
 

 
 M.28  จารึกหลงัพระพิมพดิ์นเผานาดนู 2    
ค าอ่าน67 
บ.1 naiªʼ  vauª(ʼ)  [pu-] 

        นี้      นี้ (บุญ) 
บ.2 (-ṇya)  kaṃmra __ 

68
 

                   พระเจา้ ... 
 
ค าแปล 
 นี้ (เป็นบุญของ) พระเจา้(แผ่นดนิ) ... 
 
 
 
 
 
 
                                                   
 66 ความหมายไม่แน่ชดั ในบริบทนี้ค าว่า smarʼ อาจเป็นชื่อของตระกูล หรืออาจเป็นการ
กล่าวถึงทิศทางหรอืเทวดา  Bauer เสนอไวว้่าขอ้ความนี้ควรจะแปลเป็น "may [I] not be born to a mean 
existence" ดูใน Bauer, "Notes on Mon Epigraphy," 66. ซึ่งแปลว่า "จงให้(ฉัน)ไม่เกดิดว้ยชวีติล าบาก"  
Varasarin  แปลเป็น "Puisse-t-il, ici-bas, posséder les Dix Naissances" ดูใน Varasarin, "Les 
Inscriptions Mones Découvertes dans le Nord-Est de la Thaïlande," 198.  ซึ่งแปลว่า "จงให้ท่านมสีบิ
ชาตบินโลกนี้ "  แต่วา่ชาวมอญสมยัปจัจุบนัมธีรรมเนียมเรือ่งการสรา้งบา้นใหม่ ซึ่งเรยีกว่า "มอญขวาง"  คอื
ซึ่งเป็นธรรมเนียมในการสรา้งบา้นให้หนัหน้าไปทางทิศเหนือ เพื่อระลึกถึงถิ่นเดมิของชาวมอญในทางทิศ
เหนือ ดใูน สเุอด็ คชเสนี, "วฒันธรรมประเพณีมอญ,"  เมืองโบราณ 10, 3 (กรกฎาคม-กนัยายน 2527): 51.  
ผูว้จิยัเหน็วา่ขอ้ความในจารกึนี้อาจสะทอ้นถงึธรรมเนียมในการระลกึถงึถิน่ฐานทางทศิเหนือ 
 67 ประสาร บุญประคอง, จ าปา เยื้องเจรญิ และเทิม มเีต็ม, “จารกึหลงัพระพิมพ์ดนิเผานาดูน 
เลขทะเบยีน 712/2522 และ 1106/2522,” 51-55; เทิม มเีต็ม และจ าปา เยื้องเจรญิ , "จารกึหลงัพระพิมพ์   
ดนิเผานาดูน 2," ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 2: อกัษรปัลลวะ อกัษรมอญ พุทธศตวรรษท่ี 12 - 21, 
กอ่งแกว้ วรีะประจกัษ์, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศลิปากร, 2529), 82-84; Varasarin, 
"Les Inscriptions Mones Découvertes dans le Nord-Est de la Thaïlande," 198. 
 68 ข้อความที่เลือนในจารกึนี้น่าจะเป็นวลี  kaṃmrateṅʼ pdai karomʼ  ซึ่งแปลว่า "พระเจ้า
แผน่ดนิ" ดใูน Jenner, A Dictionary of Pre-Angkorian Khmer, 28.  
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 M.29  จารึกหลงัพระพิมพดิ์นเผานาดนู 3    
ค าอ่าน69 
บ.1 puñʼ 

70  (ca)krava(rt)i 
71

 ja- 

    บุญ     จกัรวรรต ิ     (ชน?) 
บ.2 (-n)ʼ ..   tarla       vraḥ 

72
     sva- 

                  ผูเ้ป็นทีพ่ึง่ พระ   ชื่อพระภกิษุ 

บ.3 -yāga           
 
ค าแปล 
 บุญ(ของ)จกัรวรรด ิ... ผูเ้ป็นทีพ่ึง่ พระสฺวยาค ..  
 
 M.30  จารึกหลงัพระพิมพดิ์นเผานาดนู 4    
ค าอ่าน73 
บ.1 puñʼ   tarlla      (va)-  

           บุญ   ผูเ้ป็นทีพ่ึง่  
บ.2 (-kʼ) ti (j.e.)         
 
ค าแปล 
 บุญ(ของ)ผูเ้ป็นทีพ่ึง่  ... 
                                                   
 69 Bauer, "Notes on Mon Epigraphy," 66; Varasarin, "Les Inscriptions Mones 
Découvertes dans le Nord-Est de la Thaïlande," 198. 
 70 Varasarin อ่านและถ่ายถอดเป็น puñña  ดูใน Varasarin, "Les Inscriptions Mones 
Découvertes dans le Nord-Est de la Thaïlande," 199.  แต่ผูว้จิยัอ่านและถ่ายถอดเป็น  puñʼ  

  M.29 บ.1 
 71 ค าว่า cakravarti เป็นค ายืมจากภาษาสนัสกฤตซึ่งแปลว่า "จักรพรรติ"์  ดูใน Jenner,         
A Dictionary of Pre-Angkorian Khmer, 111.  ค านี้ปรากฏในจารกึภาษามอญโบราณที่พบในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือเท่านัน้ และดงันัน้น่าเป็นค าศพัท์ทีย่มืผา่นทางภาษาเขมรโบราณ 
 72 ค าว่า vraḥ แปลว่า "พระ"  ดูใน Jenner, A Dictionary of Pre-Angkorian Khmer, 477.  
ค านี้ปรากฏในจารกึภาษามอญโบราณที่พบในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเท่านัน้ และดงันัน้น่าเป็นค ายืมจาก
ภาษาเขมรโบราณ 

 73 Varasarin, "Les Inscriptions Mones Découvertes dans le Nord-Est de la Thaïlande," 
198. 
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 M.31  จารึกหลงัพระพิมพดิ์นเผานาดนู 5    
ค าอ่าน74 
บ.1 kyākʼ  puñʼ  kyākʼ pāravati 

    พระ   บุญ    พระ   ชื่อเฉพาะ(ของรปูเทวดา ?)75
 

 
ค าแปล 
 พระบุญ(ของ)พระปารวต ิ
 
 M.32  จารึกหลงัพระพิมพดิ์นเผานาดนู 6 76 
ค าอ่าน77 
บ.1 kyākʼ  ..  puñʼ  k_ 

        พระ     บุญ 

บ.2 . . .   eyʼ     koªʼ 

                 ฉนั    กบั 

บ.3 ___ ªʼ e.  k.. 

 
ค าแปล 
 พระ .. บุญ .. ฉนักบั ___ 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 74 Ibid. 
 75 ค าวา่ pāravati เป็นชือ่เฉพาะของผูห้ญิง  แต่ที่ไม่ชดัเจนคอืค านี้ควรพิจารณาเป็นชื่อเทวดา
หรอืชือ่คน 
 76 จารกึชิน้นี้ถูกเรยีกชือ่เป็น "จารกึหลงัพระพมิพ์ดนิเผากูส่นัถรตัน์" ดใูน จ าปา เยื้องเจรญิ, “ค า
อ่านและค าแปล อกัษรตวัเขียนดา้นหลงัพระพิมพ์ดนิเผากู่สนัถรตัน์ กิง่อ าเภอนาดูน จงัหวดัมหาสารคาม ,” 
ศิลปากร 23, 6 (มกราคม 2523): 63-66. 
 77 เรื่องเดยีวกนั; Varasarin, "Les Inscriptions Mones Découvertes dans le Nord-Est de la 
Thaïlande," 198-199. 
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 M.35  จารึกหลงัพระพิมพดิ์นเผานาดนู 9    
ค าอ่าน78 
บ.1 ..   tarla         v ... 

              ผูเ้ป็นทีพ่ึง่ 

 
ค าแปล 
 .. ผูเ้ป็นทีพ่ึง่ ...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 78 Bauer, "Notes on Mon Epigraphy," 66; Varasarin, "Les Inscriptions Mones 
Découvertes dans le Nord-Est de la Thaïlande," 199. 
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 M.37  จารึกใบเสมาวดัโนนศิลา 1    
ค าอ่าน79 
บ.1 vau  tmauªʼ 

80
 puñʼ 

81
 māṅʼ darʼ nāmʼ    kauªʼ   

 นี้    หนิ    บุญ    ชายหนุ่ม    ชื่อคน     กบั     
 naḥ 

82
  pu- 

 ค าน าหน้าชื่อ ชื่อคน 

บ.2 -sʼ  rāvʼ   || kauªʼ    māṅʼ   daraṅʼ    || kauªʼ     māṅʼ  su-    

  กบั   ชายหนุ่ม  ชื่อคน       กบั   ชายหนุ่ม   ชื่อคน 

บ.3 -bāhu  ||    kauªʼ     māṅʼ      mraiṅʼ   ||    vauªʼ  puñʼ 

                    กบั   ชายหนุ่ม   ชื่อคน        นี้     บุญ 

 
 

                                                   
 79 จ าปา เยื้องเจรญิ และชะเอม แกว้คล้าย, "จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา พุทธศตวรรษที่ 14,"  
ศิลปากร 29, 5 (พฤศจกิรยน 2528): 86-88; เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิ, "จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา 1," 
ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 2: อกัษรปัลลวะ อกัษรมอญ พุทธศตวรรษท่ี 12 - 21, ก่องแก้ว วีระ
ประจกัษ์, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศลิปากร, 2529), 67-72; Bauer, "Notes on Mon 
Epigraphy," 65; Varasarin, "Les Inscriptions Mones Découvertes dans le Nord-Est de la Thaïlande," 
199. 
 80 ส าหรบัค าว่า  vau  tmauªʼ  Varasarin อ่านและถ่ายถอดเป็น  vau  avauªʼ ดูใน Varasarin, 
"Les Inscriptions Mones Découvertes dans le Nord-Est de la Thaïlande," 199.  Bauer อ่านและถ่าย
ถอดเป็น  avo voª  ดูใน Bauer, "Notes on Mon Epigraphy," 65.  แต่ใน M.38 จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา 2 
Varasarin อ่านและถ่ายถอดเป็น tmaªʼ ดูใน Varasarin, "Les Inscriptions Mones Découvertes dans le 
Nord-Est de la Thaïlande," 200.   จ าปา เยื้องเจรญิ และชะเอม แกว้คล้าย อ่านและถ่ายถอดสองค านี้เป็น  
ravo voª  โดยค าว่า  ravo  เป็นชื่อคน  ดูใน จ าปา เยื้องเจรญิ และชะเอม แก้วคล้าย , "จารกึใบเสมา          
วดัโนนศลิา พุทธศตวรรษที่ 14," 86.  เทิม มเีต็ม และจ าปา เยื้องเจรญิ อ่านและถ่ายถอดเป็น   ravo voª  
เหมอืนกนั  ดใูน เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิ, "จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา 1," 71.  แต่ผูว้จิยัเห็นว่าจารกึนี้
ควรอ่านและถ่ายถอดเป็น  vau  tmauªʼ  ซึง่แปลวา่ "หนินี้" โดยมคีวามหมายวา่ "ศลิาจารกึหลกันี้"   
 81 ส าหรบัค านี้ Varasarin  อ่านและถ่ายถอดเป็น  puñña ดูใน Varasarin, "Les Inscriptions 
Mones Découvertes dans le Nord-Est de la Thaïlande," 199.   แต่ผูว้จิยัอ่านและถ่ายถอดเป็น puñʼ 

  M.37 บ.1  เชน่กนักบั M.29 บ.1 
 82 ส าหรบัค าวา่ naḥ ผูว้จิยัเหน็ว่าเป็นค าน าหน้าชื่อคน แต่ผูว้จิยัไม่สามารถระบุความหมายได ้
และในค าแปล ผูว้จิยัถ่ายถอดเป็น "นะ" 
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บ.4 aʼtʼ      garaluṅʼ 
83

  |    ācʼ 
84    kanʼtāpʼ 

85
   ta    kyākʼ 

           ทัง้หมด จ านวน      ขอ    ท าเสรจ็   ต่อ  พระ 

บ.5 buddha aryyamaiyʼtrīyyʼ    . ā   kyākʼ . 

           พระพุทธเจา้อารยไมตรยี          พระ 
 
ค าแปล 
 ศลิา(จารกึหลกั)นี้(เป็น)บุญ(ของ)ชายหนุ่ม ทรฺน์าม ์กบั นะ ปุส์ราว ์  ||  กบัชายหนุ่ม 
ทรง์  ||  กบัชายหนุ่ม สุพาหุ  ||  กบัชายหนุ่ม ไมฺรง์  ||  บุญนี้จ านวนทัง้หมด  |  ขอท าส าเรจ็ต่อ
พระพุทธเจา้อารยไมตรยี .. พระ . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 83 ส าหรบัค าวา่ garaluṅʼ จ าปา เยื้องเจรญิ และชะเอม แกว้คล้าย ให้ความหมายว่า "น าส่ง" ดู
ใน  จ าปา เยื้องเจรญิ และชะเอม แกว้คลา้ย, "จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา  พุทธศตวรรษที่ 14,"  ศิลปากร 29, 
5 (พฤศจกิายน 2528): 86.   แต่ Shorto ระบุความหมายเป็น "จ านวน"  ดูใน Shorto, A Dictionary of the 
Mon Inscriptions from the sixth to the sixteenth centuries, 77, 86. 
 84 ส าหรบัค านี้  จ าปา เยื้องเจรญิ และชะเอม แกว้คล้าย เสนอค าอ่านและถ่ายถอดเป็น  avʼ 
และให้ความหมายว่า "ให้"  ดูใน จ าปา เยื้องเจริญ และชะเอม แก้วคล้าย, "จารึกใบเสมาวดัโนนศิลา             
พุทธศตวรรษที่ 14," 86.  และ Varasarin  ให้ความหมายว่า  "pouvoir" ซึ่งแปลว่า "สามารถ" ดูใน 
Varasarin, "Les Inscriptions Mones Découvertes dans le Nord-Est de la Thaïlande," 199.   แต่ Shorto 
แปลค านี้เป็น "ขอ" ดใูน Shorto, A Dictionary of the Mon Inscriptions from the sixth to the sixteenth 
centuries, 13-14. 
 85 ส าหรบัค านี้ Varasarin แปลเป็น "มเีวลา" ดูใน Varasarin, "Les Inscriptions Mones 
Découvertes dans le Nord-Est de la Thaïlande," 199.  Shorto ให้ความหมายว่า "มเีวลาพอท า" หรอืว่า 
"ท าเสรจ็" ดูใน Shorto, A Dictionary of the Mon Inscriptions from the sixth to the sixteenth 
centuries, 38.  ซึง่ในจารกึนี้ ผูว้จิยัเหน็วา่ความหมายวา่ "ท าเสรจ็" จะเขา้กบับรบิทมากกวา่ 
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 M.38  จารึกใบเสมาวดัโนนศิลา 2    
ค าอ่าน86 
บ.1 vau  tmaªʼ 

87
 pūñʼ 

88    naḥ      mahā- 

   นี้   หนิ    บุญ  ค าน าหน้าชื่อ   ชื่อพระภกิษุ 

บ.2 -yutʼ draṅʼ gana ||       
บ.3 koªʼ     kūruṅʼ    ||  koªʼ   me- 

       กบั    พระราชา    กบั  ชื่อคน 

บ.4 -jhāyʼ 89
 vrahma || . . 

                  พราหมณ์ 

บ.5 koªʼ  māṅʼ      . vʼ  || 

         กบั    ชายหนุ่ม (ชื่อคน) 
บ.6 vipāka  tmaªʼ 90

 vo ... 

          ผล      หนิ    (นี้) 
บ.7 -nʼ  gulau .      
บ.8 kṣe . ___ 

 
ค าแปล 

 ศลิา(จารกึหลกั)นี้(เป็น)บุญ(ของ)ท่าน มหายุต์ทฺรง์คน  ||  กบัพระราชา  ||  กบั  
เมฌาย ์พราหมณ์   || กบัชายหนุ่ม  ..  ||  ผลจากศลิาจารกึ(นี้)  ... 
                                                   
 86 จ าปา เยื้องเจรญิ และชะเอม แกว้คลา้ย, "จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา  พุทธศตวรรษที่ 14," 89;  
เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิ, "จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา 2," ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 2, ก่องแกว้   
วรีะประจกัษ์, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศลิปากร, 2529), 73-76; Bauer, "Notes on 
Mon Epigraphy," 65; Varasarin, "Les Inscriptions Mones Découvertes dans le Nord-Est de la 
Thaïlande," 200. 
 87 จ าปา เยื้องเจรญิ และชะเอม แกว้คล้าย ไม่ไดแ้ปลค านี้ ดูใน จ าปา เยื้องเจรญิ และชะเอม 
แกว้คลา้ย, "จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา  พุทธศตวรรษที่ 14," 89.   Bauer กล่าวว่าเป็นค าแสดงพหูพจน์ ดูใน 
Bauer, "Notes on Mon Epigraphy," 65.  Varasarin อ่านและถ่ายถอดเป็น tmaª และแปลเป็น "หิน" ดูใน 
Varasarin, "Les Inscriptions Mones Découvertes dans le Nord-Est de la Thaïlande," 200.  ผูว้จิยัเห็น
วา่สองค าแรกควรอ่านและถ่ายถอดเป็น vau  tmaªʼ  ซึง่แปลวา่ "หนินี้" โดยมคีวามหมายวา่ "ศลิาจารกึหลกันี้" 
 88 Varasarin ถ่ายถอดค านี้ เป็น  puñña  ดูใน Varasarin, "Les Inscriptions Mones 
Découvertes dans le Nord-Est de la Thaïlande," 200.  
 89 Bauer ถ่ายถอดค านี้เป็น  (u)pajhāy ดูใน Bauer, "Notes on Mon Epigraphy," 65.  
อย่างไรกต็าม จากจารกึตวัจรงิผูว้จิยัเหน็ไดช้ดัวา่ควรอ่านเป็น  mejhāyʼ ซึง่ผูว้จิยัเหน็วา่เป็นชือ่เฉพาะบคุคล     
 90 Bauer เสนอวา่ค านี้เป็นค าแสดงพหูพจน์ ดใูน Ibid. 
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 M.39  จารึกใบเสมาวดัโนนศิลา 3     
ค าอ่าน91 
บ.1 puñʼ  jivʼ pālʼ  . .i . 

       บุญ   ชื่อคน 

บ.2 (māṅ)  .n . 
92

   ñaḥ       koª     (aja . .) 

                          คน    กบั 

บ.3 garʼluṅʼ     kanʼtāpʼ  ta  kyā[kʼ] 

     จ านวน    ท าเสรจ็    ต่อ  พระ 

บ.4 . . . triyʼ  || 

 
ค าแปล 
 บุญ(ของ) ชวิป์าล ์.. คนกบั .. จ านวนท าเสรจ็ต่อพระ ..  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 91 Bauer, "Notes on Mon Epigraphy," 65-66. 
 92 ส าหรบัค านี้ Bauer  อ่านและถ่ายถอดเป็น  bnaḥ  ดูในเรื่องเดยีวกนั.  แต่ผูว้จิยัไม่สามารถ
ยนืยนัค าอ่านไดจ้ากจารกึหรอืส าเนาจารกึ 
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 M.54  จารึกบ้านดอนแก้ว   
ค าอ่าน93 
บ.1 (vauª)ʼ   pu(ña)  .ªʼ dhamma 

94
 

          นี้      บุญ     (ชื่อคน) 
บ.2 tmauªʼ  vau(ª)   ñaḥ   ba  eyʼ (su-) 

          หนิ      นี้     เขา   กบั   ฉนั 

บ.3 (-lutʼ)  pma 
95

   (pu)tʼ  n .. (j)  matʼ  (ka) 

                     การกระท า    (สลกั?)            มดี 

บ.4 -yʼ  kaḥ     naumʼ  (ne)ªʼ  kyākʼ 
96

 .ṅʼ  

               ไม่   ม ี    (นี้)    พระ       .. 
 gaṃ 
 นอกจากนี้ 
บ.5 ñaḥ  ba     eyʼ ymauªʼ  eyʼ  me(te)- 

         เขา   กบั   ฉนั    ชื่อ      ฉนั    ชื่อคน 

บ.6 -yya  ymauªʼ eyʼ  tmautʼ 

                   ชื่อ      ฉนั     ชื่อคน 
 
ค าแปล 
 (นี้เป็น)บุญ(ของ) ... ศลิา(จารกึหลกั)นี้ เขากบัฉัน ..การกระท า .... ด้วยมดี .. ไม่มี
พระองคอ์ื่นทีเ่หมอืนพระองคน์ี้เลย เขาและฉนั ฉนัมชีื่อวา่ เม(เต)ยฺย (และ) ฉนัมชีื่อวา่ เตฺมาต ์97 
 
 
 

                                                   
 93 Varasarin, "Les Inscriptions Mones Découvertes dans le Nord-Est de la Thaïlande," 
200; Bauer "Notes on Mon Epigraphy," 66. 
 94 ทัง้ Bauer และ Varasarin อ่านและถ่ายถอดค านี้เป็น dharmma ดูใน Bauer, "Notes on 
Mon Epigraphy," 66; Varasarin, "Les Inscriptions Mones Découvertes dans le Nord-Est de la 
Thaïlande," 200.  อย่างไรกต็าม ผูว้จิยัไมเ่หน็ร่องรอยของตวั -r- บนจารกึหรอืส าเนาจารกึ จึงถ่ายถอดเป็น 
dhamma 
 95 ผูว้จิยัเหน็วา่ค านี้อาจอ่านไดเ้ป็น pʼma  แต่จากการส ารวจจารกึ ผูว้จิยัพจิารณาว่าเสน้ดา้นบน
ค านี้ไมน่่าจะเป็นเครือ่งหมายวริาม แต่น่าจะเป็นขดีทีเ่กดิขึน้ทหีลงั 

 96 ผูว้ ิจยัเห็นว่าค านี้อาจอ่านได้เป็น kʼyākʼ  แต่จากการส ารวจจารกึ ผูว้จิยัพิจารณาว่าเส้น
ดา้นบนพยญัชนะควบตน้ค าไมน่่าจะเป็นเครือ่งหมายวริาม แต่น่าจะเป็นรอยทีเ่กดิขึน้โดยบงัเอญิเท่านัน้ 

 97 ขอ้ความนี้กล่าวถงึสองคน และในจารกึใชค้ าว่า "ฉนั" กอ่นชือ่ของทัง้สองคน 
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 M.56  จารึกบ้านคอนสวรรค ์2   
ค าอ่าน98 
บ.1 avauªʼ  tmoªʼ  . . ʼ    viṇayʼ  bi. . (c)enʼ 

          นี้      หนิ            ชื่อคน 

บ.2 ācʼ  sa . . kʼ . . . jña . jā . 

           ขอ 
 
ค าแปล 
 นี้(เป็น)ศลิา(จารกึ) .. วณิย ์... ขอ ... 
 
 M.57  จารึกบ้านกดุโง้ง 3     
ค าอ่าน99 
บ.1 avauªʼ  puñʼ        .īha ... kr .... koªʼ    mā.āyʼ  koªʼ  (la) . . 

          นี้      บุญ                กบั    ชื่อคน  กบั     

บ.2 deva    atʼ      voªʼ tāvʼ    krovʼ    .motʼ   ācʼ           
 เทพ   ทัง้หลาย   นี้   อยู ่ ดา้นหลงั      ขอ 
 kanʼ.āªʼ ta(la) . 
  
ค าแปล 
 นี้(เป็น)บุญ(ของ) ..... กบั .. กบั .. เทวดาทัง้หลายนี้อยูด่า้นหลงั .. ขอ ... 
 
 M.61  จารึกบ้านพนัล า 2   
ค าอ่าน100 
บ.1           ☼   (a)voªʼ (puñʼ)  ñaḥ  śrī  sa .au 

           นี้ (บุญ) คน   ศร ี (ชื่อพระราชา) 
บ.2 . saṅa . 

 
ค าแปล 
 ☼  นี้ (เป็นบุญของ) ท่านศร ี...  

                                                   
 98 จารกึชิน้นี้ยงัไมเ่คยไดร้บัการตพีมิพ์ค าอ่านและค าแปล 
 99 Bauer, "Notes on Mon Epigraphy," 60. 
 100 จารกึชิน้นี้ยงัไมเ่คยไดร้บัการตพีมิพ์ค าอ่านและค าแปล 
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 M.63  จารึกพระพิมพดิ์นเผา พนัสนิคม ชลบรุ ี  
ค าอ่าน101 
บ.1 kyākʼ  puñʼ 

         พระ  บุญ 

บ.2 (ci) prala . 
102

 

 (ชื่อคน) 
 
ค าแปล 
 พระบุญ(ของ) ...  
 
 M.64  จารึกชายจีวรพระพทุธรปูยืน  
ค าอ่าน103 
บ.1 kyākʼ  puṇya 

 พระ บุญ 

 
ค าแปล 
 พระบุญ 
 

 
 
 
 

                                                   
 101 Bauer, "Notes on Mon Epigraphy II," 63. 
 102 ส าหรบัค านี้  Bauer อ่านเป็น [t]rala ดูใน Ibid.  แต่ผูว้จิยัเห็นว่าอกัษรขา้งหน้าตวั la ใน
บรรทดัที ่2 ไมน่่าจะอ่านเป็น  tra และผูว้จิยัถ่ายถอดเป็น pra 

 
 103 นพชยั แดงดเีลิศ, "จารกึทวารวด:ี การศึกษาเชงิอกัษรวิทยา," 167; Nicolas Revire, 
"Glimpses of Buddhist Practices and Rituals in Dvāravatī and its Neighbouring Cultures," in Before 
Siam: Essays in Art and Archaeology, ed. Nicolas Revire and Stephen A. Murphy (Bangkok: River 
Books and The Siam Society, 2014), 246. 
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 M.65  จารึกวดัป่ามชัฌิมวาส  
ค าอ่าน104 
บ.1 avauª  puṇya  śrī  yaranāvi 

               นี้     บุญ    ศร ี  ชื่อพระราชา 

บ.2 kaṃ  koªʼ      vunaḅura  juna  .. 

           ร่วม กบั ชื่อคน ถวาย 

บ.3 mahauprakā    kṣetra  ḅār 

           มหาอุปการะ ไร่นา  สอง 

 
ค าแปล 
 นี้(เป็น)บุญ(ของ)ศร ียรนาว ิ ร่วมกบั วนุบุร ถวาย ..ทีม่อุีปการะมาก (และ) ไร่นา
สอง(ที)่ 
 
 M.68  จารึกสถปูดินเผา 4    
ค าอ่าน105 
บ.1 ||  (เขยีนเป็นภาษาบาล)ี 
บ.2 (ภาษาบาล)ี  neª  kʼyāka  puña     ta- 

                                      นี้    พระ    บุญ   ผูเ้ป็นเจา้ของ 

บ.3 -ralaª   jrapa    vihāra 

                  ศาลา   วหิาร 

 
ค าแปล 
 นี้(เป็น)พระบุญ(ของ)ผูเ้ป็นเจา้ของศาลาวหิาร 
 
 
 
 
 

                                                   
 104 จารกึชิน้นี้ปรากฏในงานวจิยัชิน้หนึ่ง ดูใน นพชยั แดงดเีลิศ, "จารกึทวารวด:ี การศกึษาเชงิ
อกัษรวทิยา," 202.   อย่างไรกต็าม งานวจิยัดงักล่าวเพียงคดัลอกจารกึและเปรยีบเทียบตวัอกัษร  และยงัไม่
เคยมกีารน าเสนอค าแปลของจารกึชิน้นี้ 
 105 จารกึชิน้นี้ยงัไมเ่คยไดร้บัการตพีมิพ์ค าอ่านและค าแปล 
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 M.69  จารึกสถปูดินเผา 5   
ค าอ่าน106 
บ.1 (เขยีนเป็นภาษาบาล)ี 
บ.2 (ภาษาบาล)ี  [neª]  kyāka  puña   taralaª   

                           (นี้)   พระ    บุญ   ผูเ้ป็นเจา้ของ
 jrapa vihāra 
 ศาลา   วหิาร 

 
ค าแปล 
 [นี้](เป็น)พระบุญ(ของ)ผูเ้ป็นเจา้ของศาลาวหิาร 
 
 M.78  จารึกหลงัพระพิมพดิ์นเผานาดนู 13 
ค าอ่าน107 
บ.1 puñʼ  kyākʼ . .  

          บุญ   พระ 

บ.2 ___ cʼ 

บ.3 ___ 

 
ค าแปล 
 บุญ(ของ)พระ ... 
 
 M.79  จารึกหลงัพระพิมพดิ์นเผานาดนู 14 
ค าอ่าน108 
บ.1 [p]uñʼ  kyākʼ . 

          บุญ    พระ 

บ.2 .  eyʼ . 

             ฉนั 

ค าแปล 
 (บุญของ)พระ ... ฉนั .. 
 
                                                   
 106 จารกึชิน้นี้ยงัไมเ่คยไดร้บัการตพีมิพ์ค าอ่านและค าแปล 
 107 จารกึชิน้นี้ยงัไมเ่คยไดร้บัการตพีมิพ์ค าอ่านและค าแปล 
 108 จารกึชิน้นี้ยงัไมเ่คยไดร้บัการตพีมิพ์ค าอ่านและค าแปล 
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 M.80  จารึกหลงัพระพิมพดิ์นเผานาดนู 15 
ค าอ่าน109 
บ.1 __  kyākʼ  vraḥ 

110
 mra- 

                พระ   พระ  

บ.2 __ k(o) . aj(ñ)a    
บ.3 .rīyʼ || 

 
ค าแปล 
 .. พระ พระ ... 
 
 M.84  จารึกหลงัพระพิมพดิ์นเผานาดนู 19 
ค าอ่าน111 
บ.1 __  amarapura 

                ชื่อเมอืง    
 
ค าแปล 
 .. (เมอืง) อมรปุระ 
 
สรปุข้อมลูจากยคุท่ี 2 
 จากการศกึษากลุ่มจารกึยคุที ่2 ผูว้จิยัไดน้ าเสนอจารกึภาษามอญโบราณจ านวน 37 
ชิน้   พบค าศพัทจ์ านวน 123 ค า   ซึง่ในจ านวนนี้ ผู้วจิยัพบค าศพัท์จ านวน 66 ค าที่ปรากฏอยู่
เพยีงครัง้เดยีวในทัง้สามยคุ และจ านวนอกี 16 ค าซึ่งพบเพยีงครัง้เดยีวในยุคที่ 2 แต่ยงัปรากฏ
อยู่ในยุคอื่น   ผู้วจิยัพบค าศพัท์จ านวน 41 ค าที่ปรากฏอยู่มากกว่าหนึ่งครัง้ในยุคที่ 2 ซึ่งจาก
จ านวนนี้ ผูว้จิยัพบ 16 ค าทีป่รากฏการแปรรูปสะกดเฉพาะในยุคที่ 2 และจ านวนอกี 25 ค าซึ่ง
ไม่ปรากฏการแปรรปู   จากจ านวน 123 ค าทีผู่ว้จิยัพบทัง้หมดจากยุคที่ 2 นี้ ผู้วจิยัพบ 36 ค าที่

                                                   
 109 จารกึชิน้นี้ยงัไมเ่คยไดร้บัการตพีมิพ์ค าอ่านและค าแปล 
 110 ค าว่า kyākʼ เป็นค าภาษามอญโบราณและมีความหมายว่า "พระ" ดูใน Shorto, A 
Dictionary of the Mon Inscriptions from the sixth to the sixteenth centuries, 59.  และค าว่า vraḥ 
เป็นค ายืมจากภาษาเขมรโบราณและมคีวามหมายว่า "พระ" เช่นกนั ดูใน Jenner, A Dictionary of Pre-
Angkorian Khmer, 477.  ซึง่ในจารกึใชส้องค านี้เป็นค าซอ้น 

 111 จารกึชิน้นี้ยงัไมเ่คยไดร้บัการตพีมิพ์ค าอ่านและค าแปล 
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ปรากฏในจารกึจากยคุอื่น ซึง่ในจ านวนนี้ ผู้วจิยัพบค าศพัท์จ านวน 29 ค าที่ปรากฏการแปรรูป
สะกดระหวา่งทัง้สามยคุ และจ านวนอกี 7 ค าซึง่ไม่ปรากฏการแปรรปูสะกดระหวา่งทัง้สามยคุ 
  
จารึกภาษามอญโบราณจากยคุท่ี 3 
 ในส่วนนี้ ผูว้จิยัน าเสนอจารกึภาษามอญโบราณทีอ่ยูใ่นยคุที ่3 จ านวน 13 ชิ้น ซึ่งมี
อายอุยูป่ระมาณพุทธศตวรรษที ่16-17 และเขยีนดว้ยรปูแบบอกัษรมอญโบราณ   ประกอบด้วย
จารกึบนใบเสมาจ านวน 7 หลกั คอื จ านวน 6 หลกัซึ่งพบที่ อ.เมอืง จ.ล าพูน และจ านวนอกี 1 
หลกัซึง่พบที ่อ.หางดง จ.เชยีงใหม่   จารกึบนพระพมิพด์นิเผาจ านวน 5 ชิน้ คอืจ านวน 1 ชิน้ซึง่
พบที ่อ.เมอืง จ.ล าพนู และจ านวนอกี 5 ชิน้ซึง่พบที ่อ.สารภ ีจ.เชยีงใหม่ 
 
 M.40  จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ 1 (วดัดอนแก้ว) 
ค าอ่าน112 
ดา้น A 
บ.1-6 (เขยีนเป็นภาษาบาล)ี 
บ.7 (ภาษาบาล)ี || ● ||   ey’  ma     himoᵃ’  savvādhisiddhi 

   ฉนั   ซึง่    ชื่อ     ชื่อพระราชา     
 trala rās’ kā- 
 เจา้ของ ประเทศ เวลา 

บ.8 -l’   ey’    ḍuk’ ḅār’ cvas’ turov’ cnāmʼ

  ฉนั  บรบิรูณ์ สอง  -สบิ หก     ปี            
 ● maggasūr  ̓samvatsarʼ msunʼ crave- 
  ปีที ่9 ในระบบ 12 ปี หา้   ขา้งแรม 

 
 
 
 
                                                   
 112 เทมิ มเีตม็, จ าปา เยื้องเจรญิ, และบญุเลศิ เสนานนท์, "ลพ.1 จารกึพระเจ้าสววาธิสทิธิ (วดั
ดอนแกว้)," ใน วิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติหริภญุไชย, จ าปา เยื้องเจรญิ, เทิม มเีต็ม, 
และคงเดช ประพฒัน์ทอง, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศลิปากร, 2520): 91-101; ณัฏฐ
ภทัร จนัทวชิ และคนอื่นๆ, โบราณวตัถแุละศิลปวตัถใุนพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติหริภญุไชย (ล าพูน: 
พพิธิภณัฑสถานแห่งชาติหรภิุญไชย ส านักพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ กรมศลิปากร , 2548), Catalogue 40; 
Cœdès, "Documents sur l'histoire politique et religieuse du Laos occidental," 189-192; Halliday and 
Blagden, "Les inscriptions môn du Siam," Bulletin  de l'École Française d'Extrême-Orient 30 
(1930): 87-90. 
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บ.9 -kʼ jestha     ādityavārʼ  uttarā (phalgu) rikṣa 

   ช่วงพฤษภาคม-มถุินายน  วนัอาทติย ์ ดาวฤกษ์อุตรผลัคุณี  
 lmoḥ     eyʼ  pa siṭhānʼ  je- 
 ตอนนัน้ ฉนั  ท า สถาน ชื่อศาสนสถาน 
บ.10 -tavanʼ  voᵃ’  uposatha  voᵃ’      ●   kālʼ   eyʼ           
  นี้      อุโบสถ    นี้        เวลา   ฉนั  
 ḍukʼ  pi   cvasʼ moyʼ cnā- 
 บรบิรูณ์   สาม  -สบิ  หนึ่ง    ปี  
บ.11 (-mʼ)  lmoḥ  eyʼ  pa     sināsʼ   voᵃ’  moyʼ 

             ตอนนัน้  ฉนั  ท า  กุฏ ิ นี้    หนึ่ง      
 ●    na tejasʼ   puva krakelʼ 113

  e- 

  โดย  เดช  การถวาย   ฉนั 

บ.12 (-yʼ)  ḍeyʼ  ratʼ    paṃreyʼ  ma    pi   voᵃ’  

  ใน   รตัน์  ประเสรฐิ  ซึง่  สาม  นี้ 
  ●      atʼ        satʼ   guṃloṅʼ norʼ  dukkha  orʼ 
   ทัง้หลาย สตัว ์  มากมาย   จาก    ทุกข ์  ก่อ 
บ.13 (ti)tʼ  blaḥ  hanʼ  sukhʼ  orʼ  tluṅʼ   ●  

 ไป    จบ    ที ่    สุข    ก่อ   มา      
 ti     ma    eyʼ kilʼ   ḍeyʼ  upostha   voᵃ’  
 ทีด่นิ  ซึง่  ฉนั  ประทาน ใน    อุโบสถ    นี้        
บ.14 (s)enāsʼ voᵃ’ ●  ḍeyʼ  jeyʼ balʼ 

114
 bnaṅʼ msunʼ

 กุฏ ิ นี้         ใน   ชื่อเมอืง   ไร่นา   หา้  
 cvassʼ kārʼ krasaṅʼ  bnaṅʼ 
 -สบิ ชื่อเมอืง     ไร่นา 
บ.15 (mo)yʼ  klaṃ  duṃpoḥ  cvasʼ  dincāmʼ     ●        kārʼ dvākʼ sgisʼ

 หนึ่ง รอ้ย      เจด็      -สบิ  แปด                         ชื่อเมอืง       
 bnaṅʼ ḅārʼ klaṃ ku panʼ ●  ḍe-   
 ไร่นา  สอง รอ้ย   กบั   สี ่   ใน       

                                                   
 113 ในพจนานุกรมของ Shorto ทัง้ค าว่า puva  และค าว่า krakelʼ มคีวามหมายเดยีวกนั คอื 
"การถวาย" ดูใน Shorto, A Dictionary of the Mon Inscriptions from the sixth to the sixteenth 
centuries, 60, 239. 
 114 ส าหรบัชือ่เมอืงหรอืทอ้งทีท่ ัง้หลายทีแ่สดงในจารกึชิน้นี้ เทิม มเีต็ม  จ าปา เยื้องเจรญิ  และ
บญุเลศิ เสนานนท์ ไมไ่ดร้ะบวุา่เป็นชือ่เมอืง และเสนอค าแปลส าหรบัแต่ละค า  โดยระบุบางค าเป็นชื่อเฉพาะ 
ดใูน เทมิ มเีตม็, จ าปา เยื้องเจรญิ, และบุญเลิศ เสนานนท์, "ลพ.1 จารกึพระเจ้าสววาธิสทิธิ (วดัดอนแกว้) ," 
95-100. 
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บ.16 (-yʼ) jinlāyʼ tloᵃ’ 
115

 pi  ●  ḍikʼ trusʼ 

  ชื่อเมอืง ทุ่ง  สาม    ผูร้บัใช ้ ผูช้าย 
 casʼ  turovʼ  ḍikʼ brovʼ  ḅārʼ  cvasʼ 
 สบิ   หก   ผูร้บัใช ้ ผูห้ญงิ สอง  -สบิ  

บ.17 ḅārʼ  jlovʼ 
116

 casʼ   || ● ||  ḍikʼ  ma   eyʼ  

 สอง      ววั     สบิ             ผูร้บัใช ้ ซึง่  ฉนั 
 cutʼ krovʼ voᵃ’ moyʼ  lasʼ daᵃ’ 
 ถวาย   เวลาทีห่ลงั นี้ หนึ่ง ครัง้ (ค าลงทา้ยวล)ี 
บ.18 ñaḥ  trusʼ  casʼ  panʼ  ñaḥ     brovʼ piᵃ’ 

           คน  ผูช้าย  สบิ    สี ่   คน   ผูห้ญงิ  สาม  
 cvasʼ || ● || 
 -สบิ 
 
ค าแปล 
 || ● ||  ฉันซึ่งทรงพระนามว่า สวฺวาธสิทฺิธ ิ เจ้าของประเทศ เมื่อฉันมอีายุยีส่บิหกปี
บรบิรูณ์  ●  ปีที ่9 ในระบบ 12 ปี ขา้งแรมหา้ค ่า ช่วงพฤษภาคม-มถุินายน วนัอาทติย ์ดาวฤกษ์        
อุตรผลัคุณี  ตอนนัน้ฉันสร้างสถานเชตวน์นี้(และ)อุโบสถนี้   ●  เมื่อฉันมีอายุสามสิบเอ็ดปี
บรบิรูณ์  ตอนนัน้ฉนัสรา้งกุฏหินึ่ง(อาคาร)นี่  ●  โดยเดช(ที)่ฉนั(ไดจ้าก)การถวายในพระรตันไตร
นี้  ●  สตัวท์ ัง้หลายจ านวนมากมาย จงผนัจากทุกขแ์ลว้มคีวามสุขเถดิ  ●    
 ทีด่นิซึง่ฉนัประทานในอุโบสถนี้(และ)กุฏนิี้  ●  ใน(บรเิวณ) เจย ์พล ์ (ฉนัถวาย)ที่ดนิ
หา้สบิหน่วย (bnaṅʼ)  (ในบรเิวณ) การ ์กฺรสง ์(ฉนัถวาย)ทีด่นิหนึ่งรอ้ยเจด็สบิแปดหน่วย (bnaṅʼ)  
●  (ในบรเิวณ) การ์ ดฺวาก์ สฺคสิ์  (ฉันถวาย)ที่ดนิสองร้อยสี่หน่วย (bnaṅʼ)  ●  ใน (บรเิวณ) ชนฺิ
ลาย ์ (ฉนัถวาย)ทีด่นิสามหน่วย (tloᵃ’)  ●  ผูร้บัใชเ้พศชายสบิหก(คน) ผูร้บัใช้เพศหญิงยีส่บิสอง
(คน) ววัสบิ(ตวั)  || ● ||   ผู้รบัใช้ซึ่งฉันถวายหนึ่งครัง้ภายหลงันี้ คอื ผู้ชายสบิสี่(คน) ผู้หญิง
สามสบิ(คน)  || ● || 
 

 
 
 

                                                   
 115 ส าหรบัค านี้  Cœdès  อ่านเป็น  kloᵃ’  ดูใน Cœdès, "Documents sur l'histoire politique 
et religieuse du Laos occidental," 190. 
 116 ส าหรบัค าว่า  jlovʼ ทัง้  Cœdès  และ Halliday and Blagden แปลเป็น  "tête de bétail"  
ซึ่งแปลว่า "หมากพลู"  ดูใน Cœdès, "Documents sur l'histoire politique et religieuse du Laos 
occidental," 191-192; Halliday and Blagden, "Les inscriptions môn du Siam," 90. 
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ดา้น B 
บ.1 || ● ||  voᵃ’ selālekhʼ cramattʼ  sambhārʼ 

117
 

                    นี้   ศลิาจารกึ  พยานหลกัฐาน  กุศล   
 atʼ  
 ทัง้หมด 

บ.2 dñātʼ eyʼ ma pa ● yaṅʼ 

 ครอบครวั  ฉนั  ซึง่  ท า     (ค าเน้นขอ้ความ)  
 cetī  kanta  upostha   voᵃ’  pi  kindarra   e- 
 เจดยี ์  ขา้งหน้า  อุโบสถ   นี้  สาม  ภรรยา   ฉนั 

บ.3 -yʼ  ḅārʼ  ku  konʼ   eyʼ  moyʼ  ma 

            สอง  กบั  ลกู    ฉนั  หนึ่ง   ซึง่     
 pa  voᵃ’       ● ti      trala  poyʼ  

118
  cetī 

 ท า  นี้    ทีด่นิ   ผูเ้ป็นทีพ่ึง่(ของ)เรา  เจดยี ์ 
 mramo- 
 ทศิตะวนัออก 

บ.4 -kʼ ḍeyʼ pdarra yaboṅʼ  bnaṅʼ  pi     ḍikʼ                    
  ใน   ชื่อเมอืง     ไร่นา  สาม  ผูร้บัใช ้  
 trusʼ   moyʼ   ḍikʼ  brovʼ   moyʼ  jlovʼ 
 ผูช้าย  หนึ่ง   ผูร้บัใช ้ ผูห้ญงิ หนึ่ง   ววั 

บ.5 ḅār  ̓ ñūmʼ 
119

      sukʼ  ma kloñʼ  ● ti   

 สอง      ค าน าหน้าชื่อ   ชื่อคน  ซึง่  ท างาน    ทีด่นิ  
 trala  poyʼ  cetī      traḍoyʼ  ḍeyʼ  paṅʼ yitʼ 
  พระเจา้(ของ)เรา เจดยี ์ กลาง    ใน    ชื่อเมอืง 

 
 

                                                   
 117 ส าหรบัค านี้ เทมิ มเีตม็  จ าปา เยื้องเจรญิ  และบญุเลิศ เสนานนท์ แปลเป็น "ภรรยา"  ดูใน 
เทมิ มเีตม็, จ าปา เยื้องเจรญิ, และบุญเลิศ เสนานนท์, "ลพ.1 จารกึพระเจ้าสววาธิสทิธิ (วดัดอนแกว้) ,"  95. 
แต่ Shorto ให้ความหมายว่า "กุศล" หรอื "บุญ"  ดูใน Shorto, A Dictionary of the Mon Inscriptions 
from the sixth to the sixteenth centuries, 365. 
 118 ส าหรบัค านี้  Cœdès ให้ความหมายว่า "พระพุทธเจ้า" ดูใน Cœdès, "Documents sur 
l'histoire politique et religieuse du Laos occidental," 191.  แต่ บ ารงุ ค าเอก  ใหข้อ้มลูกบัผูว้จิยัว่าค านี้เป็น
ค าเพื่อแสดงความเคารพ โดยอาจแปลความหมายว่า "เจ้านาย(ของ)เรา" หรือ " ผู้เป็นที่พึ่ง(ของ)เรา" 
สมัภาษณ์ บ ารุง ค าเอก, รองศาสตราจารย์ ประจ าภาควชิาภาษาตะวนัออก คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยั
ศลิปากร, 7 พฤษภาคม 2557. 
 119 ค าวา่ ñūmʼ  เป็นค าน าหน้าชือ่ผูน้ ากลุ่มทาส  ผูว้จิยัถ่ายถอดเป็น "ญูม"์ 
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บ.6 bnaṅʼ dincāmʼ ḍikʼ   trusʼ   ḅārʼ  ḍikʼ   brovʼ 

 ไร่นา   แปด   ผูร้บัใช ้ ผูช้าย  สอง  ผูร้บัใช ้ ผูห้ญงิ 

 pi jlovʼ ḅār  ̓         ñūmʼ (phe)ṅʼ 
120

 ma  kloñʼ   

 สาม  ววั  สอง       ค าน าหน้าชื่อ   ชื่อคน  ซึง่   ท างาน 
 ●       ti    tra-            
  ทีด่นิ   พระเจา้(ของ)เรา 
บ.7 -la  poyʼ   cetī  pralatʼ     ḍeyʼ  pdarra yaboṅʼ 

121
  bnaṅʼ 

      เจดยี ์  ทศิตะวนัตก ใน       ชื่อเมอืง       ไร่นา 
 pi ḍikʼ   trusʼ    moyʼ  ḍi- 
 สาม  ทาส ผูช้าย  หนึ่ง  ผูร้บัใช ้

บ.8 -kʼ brovʼ moyʼ jlovʼ ḅārʼ ñūmʼ  

  ผูห้ญงิ  หนึ่ง  ววั   สอง  ค าน าหน้าชื่อ 
 surra  ma kloñʼ  || ● ||                 
 ชื่อคน  ซึง่ ท างาน  

บ.9 || ● ||  voᵃ’  selālekkha  cramatʼ        sambhārʼ  eyʼ 

         นี้    ศลิาจารกึ  พยานหลกัฐาน  กุศล     ฉนั
 ma   simoᵃ’  savvādhisiddhi  tra- 
 ซึง่ มชีื่อวา่    ชื่อพระราชา  เจา้ของ 

บ.10 -la   rāsʼ   kālʼ    ma    eyʼ   titʼ  ārʼ 

  ประเทศ เวลา   ที ่ ฉนั  ออก ไป 
  m-īrʼ  ḍeyʼ upostha     jetavana   voᵃ ko-         
              สละทางโลก  ใน อุโบสถ   ชื่อศาสนาสถาน  นี้   ร่วม 

บ.11 -mʼ  ku  konʼ   eyʼ  ḅārʼ  moyʼ  simoᵃ’ 

  กบั ลกู   ฉนั  สอง  หนึ่ง   มชีื่อวา่ 
 mahānāmʼ  moyʼ  simoᵃ’  kaccāyʼ 
 ชื่อคน     หนึ่ง   มชีื่อวา่     ชื่อคน 

 
 
 

                                                   
 120 ส าหรบัค านี้  Cœdès และ Halliday and Blagden  อ่านและถ่ายถอดเป็น (phe)ṅʼ  ดูใน 
Cœdès, "Documents sur l'histoire politique et religieuse du Laos occidental," 191; Halliday and 
Blagden, "Les inscriptions môn du Siam," 89. 
 121 ส าหรบัค านี้ Cœdès อ่านและถ่ายถอดเป็น peḍarr  ดูใน Cœdès, "Documents sur 
l'histoire politique et religieuse du Laos occidental," 190.   แต่ผูว้จิยัอ่านและถ่ายถอดเป็น pdarra yaboṅʼ 
ซึง่เป็นชือ่เมอืงซึง่ปรากฏในบรรทดัที ่4 ดว้ย 
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บ.12 ḍeyʼ  kālʼ   goḥ    eyʼ ḍukʼ cnāmʼ pi  

     ใน   เวลา  นัน้  ฉนั  บรบิรูณ์  ปี    สาม 
 cvasʼ  ḅār  ̓ jestha   samvatsarʼ  casʼ  pi     
 -สบิ สอง   ปีที ่3 ในระบบ 12  ปี  สบิ  สาม 
 mra-  
 ขา้งขึน้ 

บ.13 -mokʼ  jestha    gārʼvārʼ   citrariksa  

  ช่วงเดอืนพฤษภาคม-มถุินายน   วนัองัคาร    ดาวฤกษ์จติตะ     
 ḍeyʼ  kālʼ   goḥ yiṅʼ                   trala     eyʼ      
  ใน เวลา นัน้ (ค าเน้นขอ้ความ)  ผูเ้ป็นทีพ่ึง่ของฉนั  
 ma-  
 มหาเถร 

บ.14 (-hā)therʼ ma  simoᵃ’  rājaguru   ma   dasʼ    

  ซึง่   มชีื่อวา่    ราชคร ู  ซึง่   เป็น   
 aggathera trala eyʼ  goḥ ḍukʼ   cnāmʼ 
   เจา้อาวาส  พระเจา้(ของ)ฉนั    นัน้   บรบิรูณ์ ปี 

บ.15 (di)ncāmʼ  cvasʼ    ḅār  ̓ da                     trala eyʼ      

 แปด    -สบิ  สอง  (ค าลงทา้ยวล)ี พระเจา้(ของ)ฉนั 
 goḥ  kuṃ komʼ  ku       trala eyʼ   saṅgha   
 นัน้   ดว้ย ร่วม กบั  พระเจา้(ของ)ฉนั  สงฆ ์
 dincā- 
 แปด 

บ.16 -mʼ  cvassa  graloṅʼ ku   trala eyʼ            
  -สบิ จ านวน กบั พระเจา้(ของ)ฉนั 
 sāmaṇerʼ  moyʼ klaṃ   ku ḅārʼ  tin-moᵃ’  ma 
 สามเณร   หนึ่ง   รอ้ย   กบั สอง  ทัง้หมด   ซึง่ 

บ.17 tāvʼ    ḍeyʼ  sithānʼ   jetavanʼ   voᵃ’    || ● || 

           อยู ่  ใน   สถาน   ชื่อศาสนาสถาน นี้            
 
ค าแปล 
 || ● ||  ศลิาจารกึ(หลกั)นี้(เป็น)หลกัฐานกุศลทัง้หมดซึ่งครอบครวัของฉันได้สร้าง ●  
ส่วนเจดยีข์า้งหน้าอุโบสถนี้ สาม(คน คอื) ภรรยาของฉันสองคนกบัลูกของฉันหนึ่งคน(เป็นคน)
ซึง่สรา้ง (เจดยีอ์งค)์นี้  ●  ทีด่นิ(ของ)พระเจดยีท์างทศิตะวนัออกใน(บรเิวณ) ปทฺรฺร ยโบง ์ (ที่ดนิ)
สามหน่วย (bnaṅʼ)  ผูร้บัใชช้ายหนึ่ง(คน) ผูร้บัใชห้ญงิหนึ่ง(คน) ววัสอง(ตวั) ซึง่ ญมู ์สุก ์เป็นคน
รบัผดิชอบงาน  ●  ทีด่นิ(ของ)พระเจดยีก์ลาง ใน(บรเิวณ) ปงย์ติ ์ (ทีด่นิ)แปดหน่วย (bnaṅʼ)  ผูร้บั
ใชช้ายสอง(คน) ผูร้บัใชห้ญงิสาม(คน) ววัสอง(ตวั) ซึง่ ญมู ์(เผ)ง ์เป็นคนรบัผดิชอบงาน  ●  ทีด่นิ
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(ของ)พระเจดยีท์างทศิตะวนัตก ใน(บรเิวณ) ปทฺรฺร ยโบง ์ (ทีด่นิ)สามหน่วย (bnaṅʼ)  ผูร้บัใชช้าย
หนึ่ง(คน) ผูร้บัใชห้ญงิหนึ่ง(คน) ววัสอง(ตวั) ซึง่ ญมู ์สุรฺร  เป็นคนรบัผดิชอบงาน  || ● ||  
 || ● ||   ศลิาจารกึ(หลกั)นี้(เป็น)หลกัฐานกุศล(ของ)ฉัน ซึ่งทรงพระนามว่า สวฺวาธิ
สทฺิธ ิ เจา้ของประเทศ เมื่อฉนัสละทางโลก ในอุโบสถ(ที่วดั) เชตวน นี้ ร่วมกนักบัลูกชาย(ของ)
ฉนัสอง(คน)  หนึ่ง(คน)ทรงพระนามวา่ มหานาม ์หนึ่ง(คน)ทรงพระนามว่า กจฺจาย ์  ในเวลานัน้ 
ฉนัมอีายสุามสบิสองปีบรบิูรณ์  ปีที่ 3 ในระบบ 12 ปี ขา้งขึน้สบิสองค ่า ช่วงเดอืนพฤษภาคม-
มถุินายน วนัองัคาร  ดาวฤกษ์จติตะ ในเวลานัน้ ผูเ้ป็นทีพ่ึง่(ของ)ฉนั มหาเถรซึ่งมชีื่อว่า ราชคุรุ  
ซึ่งเป็นพระเจ้าอาวาส  พระนัน้ มอีายุแปดสิบสองปีบรบิูรณ์  พระนัน้ร่วมกบัพระสงฆ์(ซึ่งมี)
จ านวนแปดสบิ(รปู) กบัพระสามเณร(จ านวน)หนึ่งรอ้ยสอง(รปู)ทัง้หมด ซึ่งอยู่ในสถานเชตวนันี้  
|| ● || 
 
 M.41  จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ 2 (วดักู่กดุ)  
ค าอ่าน122 
ดา้น A 
บ.1-6 (เขยีนเป็นภาษาบาล)ี 
บ.7 kkhāṇatiṇṇo va tha te (v) . . . siṅʼ  tra(leyʼ)  (ratha-) 

                                                                (รตันเจดยี)์ 
บ.8 -nacetī  voᵃ’  munʼ 

123
 bāṅʼ 

124
   eyʼ  ma   

                 นี้      ซึง่           แบบชุดฐานบวั ฉนั  ซึง่  
 himoᵃ’  
 มชีื่อวา่ ___ 

                                                   
 122 เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิ, "ลพ.2 จารกึพระเจา้สววาธิสทิธิ (วดักู่กุด)," ใน วิเคราะห์
ศิลาจารึกในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย, จ าปา เยื้องเจริญ, เทิม มีเต็ม, และคงเดช       
ประพฒัน์ทอง, บรรณาธกิาร (กรงุเทพฯ: หอสมดุแห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2520): 102-112; ณัฏฐภทัร จนัทวชิ 
และคนอื่นๆ, โบราณวตัถแุละศิลปวตัถใุนพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติหริภญุไชย, Catalogue 41; Cœdès, 
"Documents sur l'histoire politique et religieuse du Laos occidental," 192-194; Halliday and Blagden, 
"Les inscriptions môn du Siam," 91-95. 
 123 ส าหรบัค านี้ เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิ อ่านและแปลวา่ "มอญ"  ดูใน เทิม มเีต็ม และ
จ าปา เยื้องเจรญิ, "ลพ.2 จารกึพระเจา้สววาธสิทิธ ิ(วดักูก่ดุ)," 103. 
 124 ส าหรบัค านี้ Cœdès  อ่านและถ่ายถอดเป็น thaṅ ดูใน Cœdès, "Documents sur l'histoire 
politique et religieuse du Laos occidental," 193.  แต่ผูว้จิยัอ่านและถ่ายถอดเป็น bāṅʼ  ซึง่มคีวามหมายว่า 
ชุดฐานบวั ดูใน Shorto, A Dictionary of the Mon Inscriptions from the sixth to the sixteenth 
centuries, 262.  
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บ.9 ñinʼ  pa  tuyʼ  ḍukʼ   punʼ   kuli  ār  ̓

 ถูก  ท า  แลว้  บรบิรูณ์ บรูณะ   ใชเ้วลา ไป
 kramanʼ 

125
  bā(rʼ) . . . . . . . . 

  รชักาล  สอง 

บ.10 tlaṅʼ 
126  casʼ   eyʼ  ma himoᵃ’  savvādhisiddhi   

 ขา้ง  สบิ   ฉนั    ซึง่    มชีื่อวา่   ชื่อพระราชา
 trala  rās(ʼ) . .m . . 
 เจา้ของ ประเทศ  

บ.11 liñʼ           dṅaḥ    na   ti     voᵃ’  ḍa   ksīvʼ             
 ถูกท าลาย   สาเหตุ โดย  ทีด่นิ  นี้    มนั  ไหว  
 thattʼ bāmʼ   ḍeyʼ  kālʼ  goḥ 
 อยา่งรุนแรง  ใน   เวลา  นัน้ 
บ.12 besākhʼ samvatsarʼ  casʼ  pi    mramokʼ    

 ปีที ่2 ในระบบ 12 ปี   สบิ  สาม   ขา้งขึน้     
 cetra   ādityavārʼ 
 ช่วงเดอืนมนีาคม-เมษายน วนัอาทติย ์

บ.13 piyariksa     lmoḥ  eyʼ navakarma traleyʼ  

 ดาวฤกษ์บุษยะ  ตอนนัน้ ฉนั   บรูณะ พระเจา้(ของ)ฉนั
 ratanaceti vo-  
 รตันเจดยี ์ นี้ 
บ.14 -ᵃ’  ma   tmūyʼ  ku   tharra  ma    ka sakʼ       
  ซึง่  ส าเรจ็  กบั   ทอง  ซึง่     ขาด     
 goᵃ’   cetī     c-āṅʼ      ma   stupʼ   ḍe- 
 ม ี   เจดยี ์  อื่น ซึง่   เหมอืน  ใน 

 
 
 
 

                                                   
 125 ส าหรบัค านี้ เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิ อ่านเป็น  kramun  และแปลเป็น "ก าแพง"  ดู
ใน เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิ, "ลพ.2 จารกึพระเจา้สววาธสิทิธ ิ(วดักูก่ดุ)," 103. 
 126 ส าหรบัค านี้ เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิ ให้ความหมายว่า "เหลี่ยม, มุม" ดูใน เทิม มี
เตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิ, "ลพ.2 จารกึพระเจา้สววาธิสทิธิ (วดักู่กุด)," 103.  แต่ผูว้จิยัอ่านและถ่ายถอดเป็น  
tlaṅʼ  ซึ่งมคีวามหมายว่า "ขา้ง, สดัส่วน" ดูใน Shorto, A Dictionary of the Mon Inscriptions from the 
sixth to the sixteenth centuries, 262. 
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บ.15 -yʼ  rāsʼ voᵃ’ eyʼ lṅorʼ atʼ koᵃ’ 
127

            
  ประเทศ นี้    ฉนั  กราบไหว ้  ทัง้หมด    
 kālʼ na anubhāvʼ 
 เวลา   โดย  อานุภาพ 

บ.16 ma 
128

  eyʼ      lṅorʼ traleyʼ       ratʼnacetī voᵃ

 ซึง่  ฉนั  กราบไหว ้  พระเจา้(ของ)ฉนั รตันเจดยี ์  นี้  
 yiṅʼ      atʼ  sa- 
 (ค าเน้นขอ้ความ) ทัง้หมด   ทัง้หมด 

บ.17  -kalʼ antarāyʼ  ma    kaḥ     moyʼ  prakārʼ   orʼ   

               อนัตราย  ซึง่   ไม ่ หนึ่ง  ประการ  ก่อ  
 līñʼ yīṅʼ                maṅga- 
 ถูกท าลาย (ค าเน้นขอ้ความ) มงคล 

บ.18 -lʼ  paṃreyʼ orʼ  marra  ku   satʼ  guṃloṅʼ

            ประเสรฐิ   ก่อ    เพิม่ขึน้ กบั  สตัว ์  มากมาย  
 at  ̓koᵃ’  kālʼ         yī- 
 ทัง้หลาย เวลา   (ค าเน้นขอ้ความ) 
บ.19 -ṅʼ  drapʼ  ma   eyʼ  kilʼ ḍeyʼ            
  ทรพัย ์ ซึง่  ฉนั  ประทาน  ใน   
 trala  poyʼ  voᵃ’ tharra (ḅ)ār  ̓  pi   klaṃmʼ  
  พระเจา้(ของ)เรา นี้     ทอง สอง  สาม   รอ้ย   
 lṅī-  
 (พนั) 
 
ค าแปล 
 พระรตันเจดยีน์ี้ (ซึง่)เป็นทีพ่ึง่(ของ)ฉัน ซึ่ง(ม)ีชุดฐานบวั(แบบนี้)  ฉัน ซึ่งทรงพระ
นามว่า ...  ท าการบูรณะส าเรจ็แล้ว (ซึ่ง)ใช้เวลาบูรณะสองรชักาล ... สบิขา้ง  ฉันซึ่งมชีื่อว่า     
สวฺวาธสิทฺิธ ิ เจา้ของประเทศ ... ถูกท าลายเนื่องจากวา่(ม)ีแผ่นดนิไหวอยา่งรุนแรง   ในเวลานัน้ 
ปีที ่2 ในระบบ 12 ปี ขา้งขึน้สบิสามค ่า ช่วงเดอืนมนีาคม-เมษายน วนัอาทติย ์ดาวฤกษ์บุษยะ  
ตอนนัน้ฉนับรูณะพระรตันเจดยีน์ี้ (ซึง่)เป็นทีพ่ึง่(ของ)ฉนั ซึ่งท าส าเรจ็และปิดทอง ซึ่งไม่มเีจดยี์
ชิ้นใดเทยีบได้ในประเทศนี้  ฉันกราบไหวต้ลอดเวลาโดยอานุภาพ  ซึ่งฉันกราบไหวพ้ระรตัน
เจดีย์นี้   (ซึ่ง)เป็นที่พึ่ง(ของ)ฉัน อนัตรายทัง้หมดเป็นอเนกประการให้ถูกท าลายไป  มงคล

                                                   
 127 ค านี้ทัง้สองค า atʼ และ koᵃ’ มีความหมายเดียวกนั คือ "ทัง้หมด" ดูใน Shorto, A 
Dictionary of the Mon Inscriptions from the sixth to the sixteenth centuries, 4, 52. 
 128 ส าหรบัค านี้ Halliday and Blagden  เสนอว่าอาจเป็นเครื่องหมาย  ||  หรอืค าว่า ma  ดูใน 
Halliday and Blagden, "Les inscriptions môn du Siam," 92.   ซึง่ผูว้จิยัเหน็วา่ค าวา่ ma จะเขา้ในบรบิทนี้ 
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ประเสรฐิก่อให้เพิม่ขึน้กบัสตัวท์ ัง้หลาย(จ านวน)มากมายโดยตลอดเวลา  ทรพัยท์ี่ฉันประทาน
เพื่อผูเ้ป็นทีพ่ึง่(ของ)เรานี้  ทอง(จ านวน)สองแสนสามหมื่น 

 
ดา้น B 
บ.1 . . .  cvas-(sī) . .   diṅkelʼ  srañʼ  casʼ  panʼ  

                 (-สบิ)      หน่วยน ้าหนกั  เงนิ   สบิ    สี ่  
 diṅkelʼ 
 หน่วยน ้าหนกั 

บ.2 . .  turovʼ  klaṃ  ku   casʼ  diṅkelʼ  

               หก     รอ้ย   กบั  สบิ   หน่วยน ้าหนกั 
 ti    ḍeyʼ    suluṅʼ tārʼ  - 
 ทีด่นิ  ใน    ชื่อเมอืง 

บ.3 - sapripʼ bnaṅʼ 
129

 ḅārʼ  cvasʼ   ḍeyʼ  (mayʼ)broñʼ                      
  ไร่นา  สอง  -สบิ  ใน        (ชื่อเมอืง)     
 bnaṅʼ  pi cvasʼ  pannʼ 
 ไร่นา  สาม  -สบิ สี ่
บ.4 ḍeyʼ  raṃ  smarra  stilʼ  bnaṅʼ panʼ cvasʼ   dincitʼ  
 ใน        ชื่อเมอืง    ไร่นา   สี ่  -สบิ เกา้    
 ḍeyʼ   tricʼ             bnaṅʼ dincāmʼ 
 ใน   ชื่อเมอืง  ไร่นา   แปด 

บ.5 cvasʼ ḍeyʼ  narasiṅʼ bnaṅʼ msunʼ ḍeyʼ    

           -สบิ  ใน    ชื่อเมอืง  ไร่นา  หา้    ใน    
 tralayʼ ta.i(y) . . .  
 (ชื่อเมอืง) 
บ.6 turovʼ ḍeyʼ kirʼ krañʼ bnaṅʼ casʼ  ḅārʼ  ḍi(kʼ)   

          หก     ใน    ชื่อเมอืง   ไร่นา  สบิ  สอง   ผูร้บัใช้
 (trus)     cas(ʼ)    tu- 
 ผูช้าย   สบิ   หก 

 
 
 
 

                                                   
 129 ส าหรบัค านี้ เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิ ใหค้วามหมายวา่ "พนงั"  ดใูน เทมิ มเีต็ม และ
จ าปา เยื้องเจรญิ, "ลพ.2 จารกึพระเจา้สววาธสิทิธ ิ(วดักูก่ดุ)," 107-110. 
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บ.7 -rovʼ  ḍi(k)ʼ  (brov)  (ḅārʼ cvasʼ turovʼ) 
130 . . . . . . ñ  

           ผูร้บัใช ้ ผูห้ญงิ    สอง  เป็นสบิ หก               
 moyʼ  
 หนึ่ง 

บ.8 ............ t(ī)  kyāk(ʼ)  bisukarʼ 
131

 ma (da) 

                             พระ    ชื่อคน   ซึง่ 

บ.9 ........... (ḥ)  tlaṅʼ  smarra   ● tralācʼ                bissu- 

                      ส่วน  ทศิเหนือ     ช่างสรา้งถนน  ชื่อคน 

บ.10 ........... sra bārigūṇʼ  daḥ tlaṅʼ  suṃlū- 

                     ชื่อเมอืง    ประชดิ ส่วน   ทศิใต ้

บ.11 (-ṅ) .... ja  gū(ṅ)..... pralatʼ ● yiṅʼ                        

                                     ทศิตะวนัตก   (ค าเน้นขอ้ความ)  
 suṃbalʼ  tra- 
 ทีด่นิและทรพัยท์ีถ่วาย พระเจา้(ของ)ฉนั 
บ.12 -ley(ʼ) rathanacetī  voᵃ’  ma   eyʼ kulʼ                        
  รตันเจดยี ์   นี้   ซึง่   ฉนั   ประทาน  

 sroᵃ’ msunʼ klaṃ cī- 
     ขา้วเปลอืก หา้    รอ้ย  เพชร 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 130 Halliday and Blagden อ่านและถ่ายถอดค านี้เป็น  ḅār cvas turov  ดูใน Halliday and 
Blagden, "Les inscriptions môn du Siam," 92. 
 131 ส าหรบัค านี้ Cœdès  อ่านเป็น  Bissukamma  แล้วอธิบายว่าพบค านี้ในจารกึภาษามอญ
โบราณจากพุกามด้วย ดูใน Cœdès, "Documents sur l'histoire politique et religieuse du Laos 
occidental," 193-194.   ส่วนเทิม มเีต็ม และจ าปา เยื้องเจรญิ ให้ค าอ่านว่า bisu และแปลว่า "รกัษาความ
สะอาด, ท าใหส้วยงาม, ท าใหด้"ี  ดใูน เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิ, "ลพ.2 จารกึพระเจ้า สววาธิสทิธิ (วดั
กูก่ดุ)," 108.  แต่ Shorto ระบุความหมายเป็นชื่อคน ดใูน Shorto, A Dictionary of the Mon Inscriptions 
from the sixth to the sixteenth centuries, 266. 
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บ.13 -ñʼ 
132

 ḅār  ̓ ● mimoyʼ cīñ(ʼ) goḥ ṅusʼ              
  สอง         แต่ละ    เพชร  นัน้   ราคา
 punʼ 

133
 panʼ laksa graloṅʼ  || о || 

 บรูณะ    สี ่   หมื่น   จ านวน 

บ.14 ti ḍeyʼ sapripʼ ku ti tricʼ ḍikʼ

 ทีด่นิ  ใน   ชื่อเมอืง  กบั  ทีด่นิ  ชื่อเมอืง ผูร้บัใช้
 trala eyʼ  voᵃ’ kuṃ . n  
 พระเจา้(ของ)ฉนั   นี้ ดว้ย 

บ.15 jikʼ  tlaṅʼ mramokʼ       kintarʼ ma dasʼ 

 ไถ   ส่วน ทศิตะวนัออก ทีน่ัง่    ซึง่ เป็น   
 ñaḥ  (p) . sʼ    ●  tlaṅʼ  smarra ñūmʼ  (pala-) 
 คน  ส่วน  ทศิเหนือ  ค าน าหน้าชื่อ ชื่อคน 

บ.16 -ṅʼ      ● tlaṅʼ  pralatʼ ñūmʼ  sudasʼ 
134

 о        
     ส่วน       ทศิตะวนัตก   ค าน าหน้าชื่อ  ชื่อคน  
 tlaṅʼ  suṃluṅʼ  ñūmʼ  .ir. .     ● ti ma 
   ส่วน ทศิใต ้ ค าน าหน้าชื่อ   ชื่อคน     ทีด่นิ ซึง่ 
บ.17 goᵃ’ mimoyʼ tlaṅʼ ḍe(yʼ) .... ṅʼ ...sana   ●   ḍeyʼ tricʼ 

           ไดร้บั แต่ละ ส่วน ใน                          ใน ชื่อเมอืง 

บ.18 bnaṅʼ  ḅraḅārʼ  cvasʼ    ●   a(c) .......  goᵃ’ ta saṅgha

 ไร่นา   คู่  -สบิ                     ไดร้บั    ต่อ พระสงฆ ์
 ḍeyʼ si- 
 ใน   สถาน 
บ.19   -thānʼ 

135
 voᵃ’ kuṃ   || ● || 

  นี้ ดว้ย 

 
                                                   
 132 ส าหรบัค านี้ เทมิ มเีต็ม และจ าปา เยื้องเจรญิ อ่านว่า viñ และแปลเป็น "พรงึ (ไมก้ระดาน
หน้าใหญ่)"  ดใูน เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิ, "ลพ.2 จารกึพระเจา้สววาธสิทิธ ิ(วดักูก่ดุ)," 109. 
 133 ส าหรบัค าวา่ punʼ เทิม มเีต็ม และจ าปา เยื้องเจรญิ ให้ความหมายว่า "บูรณะ, ซ่อมแซม"  
(เทิม มเีต็ม และจ าปา เยื้องเจรญิ, "ลพ.2 จารกึพระเจ้าสววาธิสทิธิ (วดักู่กุด) ," 109)  แต่ Shorto ให้
ความหมายว่า "บุญ" ดูใน Shorto, A Dictionary of the Mon Inscriptions from the sixth to the 
sixteenth centuries, 235.  ผูว้จิยัเห็นว่าค าว่า punʼ ในจารกึนี้มคีวามหมายว่า "บูรณะ" เช่นกนักบักรณีที่
พบค านี้ใน M.41 A/บ.9 

 134 ส าหรบัค านี้  Halliday and Blagden อ่านเป็น  sudah  ดูใน Halliday and Blagden, "Les 
inscriptions môn du Siam," 93. 
 135 ส าหรบัค านี้  Halliday and Blagden อ่านเป็น  cithān  ดใูน Ibid., 93. 
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ค าแปล 
 ... เป็นสบิ .. หน่วยน ้าหนัก(diṅkelʼ)  เงนิสบิสี่หน่วยน ้าหนัก(diṅkelʼ)  . . หกร้อย
สบิหน่วยน ้าหนัก(diṅkelʼ)  ที่ดินใน(บริเวณ) สุลุง์ ตาร์ สปรฺิป์ ที่ดินยี่สบิหน่วย(bnaṅʼ)  ใน
(บรเิวณ) (มย)์โพฺรญ์ ทีด่นิสามสบิสีห่น่วย(bnaṅʼ)  ใน(บรเิวณ) ร  สฺมรฺร สฺตลิ ์ทีด่นิสีส่บิเกา้หน่วย
(bnaṅʼ)  ใน(บรเิวณ) ตฺรจิ ์ ทีด่นิแปดสบิหน่วย(bnaṅʼ)  ใน(บรเิวณ) นรสงิ ์ ทีด่นิหา้หน่วย(bnaṅʼ)  
ใน(บรเิวณ) ตฺรลย ์ต.. หก ...  ใน(บรเิวณ) กริ ์กฺรญ์ ทีด่นิสบิสองหน่วย(bnaṅʼ)  ผูร้บัใช(้ชาย)สบิ
หก(คน) ผูร้บัใชห้ญงิยีส่บิหกคน) ..... หนึ่ง ..... พระพสิุกล ์ ซึง่ ... ส่วนทางทศิเหนือ ● ช่างสรา้ง
ถนน (มชีื่อวา่) พสฺิสุ-... (บรเิวณ) สฺร พารคิณ์ู ประชดิส่วนทางทศิใต ้...  (ส่วน)ทศิตะวนัตก ●  นี้
แหละ(คอื)ที่ดินและทรพัยท์ี่ถวายผู้พระรตันเจดยีน์ี้ ซึ่งฉันประทานขา้วเปลอืกห้าร้อย(หน่วย)  
เพชรสอง(เมด็) ●  แต่ละเพชรนัน้(ม)ีราคาบูรณะจ านวนสี่หมื่น  || ● ||  ที่ดนิใน(บรเิวณ) สปรฺป์ิ 
กบัที่ดินใน(บริเวณ) ตฺริจ์ ผู้รบัใช้ (เพื่อ)พระรตันเจดีย์ นี้ด้วย ... ไถส่วนทางทิศตะวนัออก 
ต าแหน่งซึง่เป็นคน ..  ●  ส่วนทางทศิเหนือ ญูม์ (ปล)ง์  ●  ส่วนทางทศิตะวนัตก ญูม์ สุทส์  ●  
ส่วนทางทศิใต ้ญมู ์... ●  ทีด่นิซึง่ไดร้บัแต่ละส่วนใน ....  ●  ใน ตฺรจิ ์ทีด่นิยีส่บิหน่วย(bnaṅʼ)  ●  
(ขอ) ... ไดต่้อพระสงฆใ์นสถานนี้ด้วย  || ● || 
 
 M.43  จารึกวดับ้านหลวย  
ค าอ่าน136 
ดา้น A 
บ.1 || ● ||   vauªʼ  lekha cramatt(ʼ)  sambhāra .... 
  นี้     การจาร   พยานหลกัฐาน  กุศล                  
 sʼvassa ... 
 สวสั  

บ.2 vatta ci        graloṅʼ sambhārra mana  ñiṇa .. ||        
 พฤตกิรรม (ค าเน้นขอ้ความ) จ านวน กุศล          ซึง่ 
 .    (c)iṇ.. lā   
  ถูกกระท า  

บ.3 (pa sa) || ..  pvauṅʼ   . rra    traleyyʼ       .  s . s ___    pala guṇa                     
  เจา้หน้าที ่           พระเจา้(ของ)ฉนั     (phalaguṇi ?) 
บ.4 ḍeyya  t. pa . gau .ā ___ yya  suṃ. . . . 

         ใน 

บ.5 hāvā ta . sa __ tra ___i ___ 

                                                   
 136 Ibid., 102-105. 



101 
 

บ.6 ______________________________ 

บ.7 _ pil . ta . || ___ n(ava) 

บ.8 ___    jetavana        lvappa __ (ler) 

                ชื่อศาสนาสถาน เครื่องใช ้

บ.9 ___  lakka  ||  kāl(')  mana  k . . ñ 

                 หมื่น     เวลา ที ่
บ.10 (. lek..  dass  (m..)  laupa   koma lvappa     mo- 

                                   เขา้    ร่วม    เครื่องใช ้ หนึ่ง 

บ.11 -yya  lakka   ... ṅa  tharra  tha . .  jarappa .i . .  

                 หมื่น           ทอง           ศาลา 

บ.12 ṅa . sa . ca .ā(ma)  drāppa  ma  ḍa      kil(ʼ)         

                              ทรพัย ์ ซึง่  เขา  ประทาน  
 pujāva sakara 
 สกัการะบชูา 

บ.13 kau(m) . || ● || rauva  mauy(ya)  jutī  mauyya canā- 

                                         (ของถวาย) หนึ่ง       (ของถวาย)   หนึ่ง      (ของถวาย) 
บ.14 -mʼ  .ī .e    knāssa       mauya sroᵃ(’)       duṃmapoha  ca- 

                             (ของถวาย) หนึ่ง         ขา้วเปลอืก เจด็ 

บ.15 . . . . . bauy  pāṅa 
137

 ma. k . tʼ . . . i 

บ.16 ______ ī . . . ( || ) 
 
ค าแปล 
 นี้(เป็น)จารกึ(บนัทกึ)หลกัฐานกุศล ...ความเจรญิ. พฤตกิรรมจ านวนกุศลซึง่ถูก
กระท า.. || ....  ||  ..  เจา้หน้าที ่.... นี้เป็น ... ผูเ้ป็นทีพ่ึง่ของฉนั ................  เชตวน  เครื่องใช ้.. 
หมื่น  ||  เมื่อ ...  เขา้ร่วม เครื่องใชห้นึ่งหมื่น .. ทอง ... ศาลา .... ทรพัยซ์ึง่เขาประทาน
สกัการะบชูา ...  (ของถวาย)หนึ่ง (ของถวาย)หนึ่ง .. (ของถวาย)หนึ่ง  ขา้วเปลอืกเจด็ ....... 
 
 
 
 
                                                   
 137 ค าว่า pāṅa ปรากฏในพจนานุกรมของ Shorto โดยแปลว่า (1) น. ปาก, ช่อง (2) ก. ด ารง  
ดูใน Shorto, A Dictionary of the Mon Inscriptions from the sixth to the sixteenth centuries, 229.  
แต่ผู้วจิยัไม่สามารถระบุไดว้่าในกรณีนี้ควรแปลเป็นความหมายไหน เนื่องจากว่า ไม่สามารถอ่านค าอื่นใน
ประโยค จงึไมเ่ขา้ใจบรบิท 
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ดา้น B 
บ.1 ||  l(ū)kauva  suṃma  (ṇava)  lṅima  lūkauva 

                     จ านวน    ทัง้หมด     พนั จ านวน 

บ.2 .r . ṅa .  ta   (saṅ)ghʼ mauyya  . ha(sa).  (v)auª  ḅa- 

                    ต่อ  พระสงฆ ์   หนึ่ง                 นี้ 
บ.3 (n)atta gaṃma pa   vaª      jjetavanna   atʼ

           นอกจากนี้   ท า  นี้  ชื่อศาสนสถาน ทัง้หมด
 pāka 

138
 pra- 

139
 

 ? 

บ.4 (-le)  ta  tuy(ʼ)  ḍika  puna   || ● ||   amba             
  ต่อ  แลว้  ผูร้บัใช ้ บรูณะ            พ่อ 
 sra  (la) 
บ.5 lmauª     eyya  ma  pa  cetīy(ʼ)  mauyya  ku  

         ตอนนัน้ ฉนั  ซึง่  ท า  เจดยี ์   หนึ่ง    กบั 
 gū- 
 คหูา 

บ.6 -ha  moya  vauª  graloṅ(ʼ)  drāppa mana  eya 

                 หนึ่ง   นี้      จ านวน   ทรพัย ์  ซีง่        ฉนั 

บ.7 thāpanā na        piª     nuṅa  mauya juka  liṅaga-  

         สถาปนา  ตะกรา้ สาม  กระถาง หนึ่ง   เชอืก     (ของถวาย) 
บ.8 -nna  mauya  sra(v)ac(ca) gna .  mauyya  bauka anu- 

                  หนึ่ง                           หนึ่ง     (ของถวาย) 
บ.9 (-ṅa)  mauyya  i(nu) takka (tuṃlep)  mauya  r(u)pa anu- 

                   หนึ่ง      (ของถวาย)     หนึ่ง   (ของถวาย) 
บ.10 (-ṅa)  mauya  can(a)ma  mauyya  (gade)  lṅā  mauyya 

                   หนึ่ง        (ของถวาย)   หนึ่ง          หนึ่ง 

 
 

                                                   
 138 ส าหรบัค าวา่ pāka ในพจนานุกรมของ Shorto มคีวามหมายวา่ "แตก, สลาย"  ดูใน Shorto, 
A Dictionary of the Mon Inscriptions from the sixth to the sixteenth centuries, 229.  แต่
ความหมายนัน้ไมเ่ขา้กบับรบิทนี้ 
 139 ส าหรบัพยางค์นี้ Halliday อ่านเป็น  mra-  ดูใน Halliday and Blagden, "Les inscriptions 
môn du Siam," 102. 
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บ.11 (tari)na  mauya  (m)a  ta  goha  eyya  (cuta)  

                  หนึ่ง          ต่อ  นัน้   ฉนั (ถวาย) 
 (ḍe-) 
 (ใน) 
บ.12 -yya  ratta  ratta  traleyya   mana    pi     

                 รตัน์   รตัน์   ผูเ้ป็นทีพ่ึง่ของฉนั         ซึง่  สาม 
 prakā-  
 ประการ 

บ.13 -ra  vauª    ||  l. .ta  ḅāra  klaḍiṅ(ʼ)  tsā- 

                 นี้  สอง  พนั     วตัถุส าหรบัก่อสรา้ง 

บ.14 -yya   musūna   cavassa   troṅʼ adāya 
140

 

                   หา้       -สบิ   เหยอืก 

บ.15 pi       cavassa tnuṅa   sluya       ḅāra   klaṃmʼ  

           สาม   -สบิ หน่วยน ้าหนกั   ทองแดง   สอง    รอ้ย 
 .i .n.ṅ 
บ.16 . . b . pi . sina ke(la) pā(ra) 

           
ค าแปล 
 จ านวนทัง้หมดจ านวน .. พนั .. ต่อ(พระสงฆ์)หนึ่ง .. (นี้) .. นอกจากนี้ สร้างวดั 
เชฺชตวนฺน นี้ท ัง้หมด ... ต่อแลว้(ดว้ย)ผูร้บัใชบ้รูณะ || ● ||  พ่อ ... ตอนนัน้ฉัน ซึ่งสร้างเจดยีห์นึ่ง
องคก์บัคหูาหนึ่งแห่งนี้  จ านวนทรพัยซ์ึ่งฉันสถาปนา ตะกร้าสาม(ใบ) กระถางหนึ่ง(ใบ) เชอืก
หนึ่ง(เสน้) (ของถวาย)หนึ่ง (ของถวาย)หนึ่ง (ของถวาย)หนึ่ง (ของถวาย)หนึ่ง  (ของถวาย)หนึ่ง 
(ของถวาย)หนึ่ง (ของถวาย)หนึ่ง ต่อนัน้  ฉัน(ถวายใน) พระรตันตรยั ซึ่งสามประการนี้  ||  .. 
สองพนั  วตัถุส าหรบัก่อสร้างห้าสบิ(ชิ้น)  เหยอืกสามสบิ(ใบ) ทองแดงสองร้อยหน่วยน ้าหนัก 
(tnuṅa) ...... 
 
 
 
 
 

                                                   
 140 ส าหรบัสองค านี้  Shorto ให้ความหมายว่า troṅʼ ตุ่ม และ adāya เหยือก ดูใน Shorto,      
A Dictionary of the Mon Inscriptions from the sixth to the sixteenth centuries, 5, 175.  แต่ผูว้จิยั
พจิารณาวา่ในบรบิทนี้สองค านี้ตอ้งเป็นเพยีงเป็นสิง่ของอย่างเดยีว และไมไ่ดม้คีวามหมายวา่สองอย่าง 
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 M.44  จารึกวดัมหาวนั (ล าพนู)   
ค าอ่าน141 
ดา้น A 
บ.1 || ● ||  voªʼ  ___

142                     
  นี้     
บ.2 lārāssa  ( || )   kāl(ʼ)    ñīnʼ  (goª)  . ta .... ri . __ 

               ?             เวลา   ถูก ไดร้บั 

บ.3 cetra 
143

    ||   cinmauªʼ 
144

 (da)  ñin(ʼ)  (m) [sa] ... ḅ ___ 

           จติตะ              ?         ถูก 

บ.4 [di]ṅkella  ku    pi      cvassa (ḅ)āyʼ   ||   srañʼ 

 น ้าหนกั    กบั  สาม  -สบิ  หน่วยน ้าหนกั  เงนิ  
 (pi  cvas)  ___  ca ___  ḅā(r) ___ 
 สาม  -สบิ            สอง 

บ.5 tralācʼ  bissukarʼ  ma  dassʼ  sra. _____          
 ช่างสรา้งถนน  ชื่อคน    ซึง่   เป็น    
 samvatsarʼ  ___ 
     ปี 

บ.6 paªʼ  cetīyʼ   ku  gūhʼ  voªʼ   || __ kka__ṅʼ _____           
 ท า   เจดยี ์  กบั  คหูา นี้ 
 (sarāya) __ 
บ.7 klaṃmʼ ku  dincit(ʼ) cvassa    tnuṅʼ   ||      
 รอ้ย    กบั   เกา้      -สบิ หน่วยน ้าหนกั                         
 tsāyʼ   __ ṅ .  k ...ʼ .  yʼ __      klaṃmʼ  .. 

145
 

 วตัถุส าหรบัก่อสรา้ง    รอ้ย        

                                                   
 141 Halliday and Blagden, "Les inscriptions môn du Siam," 98-102. 
 142 Halliday and Blagden อ่านและถ่ายถอดวลีนี้เป็น lekh cramatt sambhār ey  ดูใน Ibid., 
98.  ซึง่แปลวา่ "นี้(เป็น)จารกึ(บนัทกึ)หลกัฐานกศุล" 
 143 เนื่องจากวา่ค าในบรรทดักอ่นลบเลือนไปแล้ว ผูว้จิยัจึงไม่แน่ใจว่าค าว่า cetra มคีวามหมาย
เป็นเดอืนหรอืเป็นดาวฤกษ์ 
 144 ค าว่า cinmauªʼ ปรากฏอยู่พจนานุกรมภาษามอญโบราณ แต่ไม่ระบุความหมาย ดูใน 
Shorto, A Dictionary of the Mon Inscriptions from the sixth to the sixteenth centuries, 100.  
 145 Halliday and Blagden อ่านและถ่ายถอดเป็น  mṣū-(nn)  ซึ่งแปลว่า "ห้า"  ดูใน Halliday 
and Blagden, "Les inscriptions môn du Siam," 99. 
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บ.8 (-nna)  cvassa  diṅkelya  ||    tharra  msunna  cvassa  

  -สบิ  หน่วยน ้าหนกั ทอง       หา้        -สบิ
 (di)ṅkel(la) __ʼ    moyʼ  klaṃm(ʼ) . . y .  di(ṅkella) __ttri.ʼ __ 
 หน่วยน ้าหนกั       หนึ่ง      รอ้ย  หน่วยน ้าหนกั 

บ.9 ___ || ksārʼ             piªʼ  diṅkelya  ||   (suṃ) . l ... n.ā.ʼ  || o ||  ___                  
  (ของถวาย)  สาม หน่วยน ้าหนกั                                          
 (klaṃma) diṅkelya  ||  .  
 รอ้ย หน่วยน ้าหนกั 

บ.10 ...  diṅkelya  ||    pārʼ  cassa  diṅke(lla) __ .ā.ʼ ..  

                 หน่วยน ้าหนกั ของถวาย  สบิ   หน่วยน ้าหนกั     
 moyʼ _____ 
 หนึ่ง 

บ.11 -yʼ ...  || inciṅʼ  moyʼ  ||   __ātʼ__  diṅkella   ku ___                                
  ของถวาย หนึ่ง                หน่วยน ้าหนกั  กบั       
 (mo)yʼ  ||   srañʼ ... 
 หนึ่ง        เงนิ 

บ.12 dinkella  ku  moyʼ tapālʼ    ||   trala  .         
 หน่วยน ้าหนกั   กบั  หนึ่ง   หน่วยน ้าหนกั    พระเจา้  
 ta   kyāk(')  rāja _____  (suṃbalʼ)  moyʼ 
 ต่อ   พระ   ราช        (ของถวาย) หนึ่ง 

บ.13 ___
146  lakkʼ  [mṣunna] klaḍiṅʼ  || ● ||  ...  kyā[k] ___    

        หมื่น   หา้             พนั                พระ 
 (piªʼ) tharra  mṣ[unna] diṅkella   (ku)   piªʼ
 สาม    ทอง   หา้ หน่วยน ้าหนกั   กบั    สาม
 cvassa (ḅā)y . .     
 -สบิ หน่วยน ้าหนกั 

บ.14 ____ [du]mpohʼ  diṅkela  ||     sluyʼ  [turovʼ]              
  เจด็     หน่วยน ้าหนกั    ทองแดง    หก         
 diṅkelʼ  ___   kka   ||   kyākʼ    sluyʼ ____ 
 หน่วยน ้าหนกั    พระ   ทองแดง 

บ.15 __  ..kʼ  moyʼ  pi      diṅkela  ||  ___  (moy)ʼ              
   หนึ่ง  สาม  หน่วยน ้าหนกั  หนึ่ง  
 cassa  diṅkela  ||  ___ .i __       
 สบิ   หน่วยน ้าหนกั  
                                                   
 146 Halliday and Blagden อ่านและถ่ายถอดเป็น  koṭ turov  ซึ่งแปลว่า "แสน หก" ดูใน 
Halliday and Blagden, "Les inscriptions môn du Siam," 98. 
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บ.16 __ ||  [kyāk] ___  si(ṭhān)  ḅārʼ   ||  ___  [siṭhān]  moyʼ  

            พระ          สถาน   สอง            สถาน   หนึ่ง         
 || ...ʼ  draṅʼ   piªʼ   || ___ 
  งาชา้ง  สาม 

บ.17 __  (tmoªʼ)  moyʼ ....  moyʼ   || ___  turo(vʼ) ||  suṃbalʼ                 
  หนิ     หนึ่ง         หนึ่ง             หก          ของถวาย  
 duṃpohʼ  ( || ) __ 
      เจด็ 

บ.18 ___ (.i  si)thā(n) . . .  moyʼ  ||  __la  (p)i                 
  สถาน         หนึ่ง           สาม     
 (klaḍi)ṅʼ   ||   (pina jo da m)o ___ 
 พนั 

บ.19 ___ [ka' || ]  mreṅʼ ksāya moya  || ḍikʼ  moya  ||   ti                        
  (ของถวาย)     หนึ่ง      ผูร้บัใช ้ หนึ่ง    ทีด่นิ 
 tloªʼ  ___     
 ทุ่ง 

บ.20 ___ a __ tana  draṅʼ   moya  || ... t(i)ªʼ (tlo aṃ) . (tacca si)___ 

                             งาชา้ง  หนึ่ง 

บ.21 ___ || [sapp]  moyʼ  lak(s)a  .. h .. ____ 

                            หนึ่ง   หมื่น 

บ.22 ________ 

บ.23 ________ 

 
ค าแปล 
 || ● ||  นี้ [เป็นจารกึบนัทกึหลกัฐานกุศล] .. ||   เมื่อได้รบั ...   จติตะ  ||  .... ถูก .... 
หน่วยน ้าหนกั(diṅkelʼ) กบัสามสบิหน่วยน ้าหนัก(ḅāyʼ)  ||   เงนิ(สามสบิ) .. -สอง- .... ช่างสร้าง
ถนน (มชีื่อว่า) พสฺิสุกร์  ซึ่งเป็น ... ปี ... สร้างเจดยีก์บัคูหานี้  ||  ....ร้อยเก้าสบิหน่วยน ้าหนัก
(tnuṅʼ)  ||  ....วตัถุส าหรบัก่อสร้าง .... ร้อย(ห้า)สบิหน่วยน ้าหนัก(diṅkelʼ)  ||  ทองห้าสบิหน่วย
น ้าหนัก(diṅkelʼ)  ...หนึ่งร้อย...หน่วยน ้าหนัก(diṅkelʼ)  .... ||  (ของถวาย) สามหน่วยน ้าหนัก
(diṅkelʼ)  ||   ..... || ● ||  ร้อย.. หน่วยน ้าหนัก(diṅkelʼ)   ||  ...  หน่วยน ้าหนัก(diṅkelʼ)  (ของ
ถวาย)สบิหน่วยน ้าหนัก  หน่วยน ้าหนัก(diṅkelʼ) ... หนึ่ง ..... ||  (ของถวาย) หนึ่ง  || ... หน่วย
น ้าหนกั(diṅkelʼ) กบัหนึ่ง  ||  เงนิ ... หน่วยน ้าหนัก(diṅkelʼ) กบัหนึ่ง หน่วยน ้าหนัก(tapālʼ)   ||   
ผูเ้ป็นทีพ่ึง่ .. ต่อพระราช (ของถวาย)หนึ่ง(แสนหก)หมื่นห้าพนั  || ● || ... พระ...(สาม) ทองห้า
หน่วยน ้าหนัก(diṅkelʼ) (กบั) สามสิบหน่วยน ้าหนัก(ḅāyʼ)  ... เจ็ดหน่วยน ้าหนัก(diṅkelʼ) ||  
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ทองแดง(หก)หน่วยน ้าหนกั(diṅkelʼ) ...  ||  พระทองแดง ..... หนึ่งสามหน่วยน ้าหนัก(diṅkelʼ)  || 
.... (หนึ่ง)สบิหน่วยน ้าหนกั(diṅkelʼ)  || ....   ||  (พระ) ..  สถาน(ทัง้)สอง  || ... (สถาน)หนึ่ง  ||  ... 
งาชา้งสาม  || ... หนิหนึ่ง ... หนึ่ง  ||  .. หก    ||  ของถวายเจด็   ||  .. สถาน ... หนึ่ง  || ..  สาม
พนั  || ....  || (ของถวาย)หนึ่ง  ||   ผูร้บัใชห้นึ่ง  ||  ทีด่นิทุ่ง ...  งาชา้งหนึ่ง  || ......  || ... หนึ่งหมื่น 
.. ____ 
 
 ส่วนดา้น B  C และ D  ผูว้จิยัไมไ่ดน้ าเสนอในการวเิคราะหเ์นื่องจากไม่สามารถ
ยนืยนัค าอ่านได ้ โดยดา้น C และ D ดเูหมอืนจะเป็นเพยีงรายชื่อบุคคล 
 
 M.45  จารึกวดัแสนข้าวห่อ (ตะจุม๊หาเถร)  
ค าอ่าน147 
ดา้น A 
บ.1 .. || ● ||  eyya  yamo     tju   mhāthe(r).. 

                    ฉนั    ชื่อ   ปู ่ มหาเถร 

บ.2 ....  (haribh)uñjeyya  mhānagarʼ  ●  kālʼ    e(yya) 

                   ชื่อเมอืง            มหานคร      เวลา    ฉนั 

บ.3 (tā)va ḍeyya sinaḥ ganaṭʼ ●    eyya  kuta(ra) 

 อยู ่ ใน     กุฏ ิ ชื่อศาสนสถาน ฉนั    ตัง้ขึน้ 

บ.4 va(n)ipita 
148

 piªʼ  ḍeyya  sithānʼ  goḥhʼ  ta- 

          อาคารศกัดิส์ทิธิ ์ สาม    ใน    สถาน   นัน้     อนุสรณ์สถาน 

 

                                                   
 147 เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิ, "ลพ.7 จารกึวดัแสนขา้งห่อ (ตะจุ๊มหาเถร)," ใน วิเคราะห์
ศิลาจารึกในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย, จ าปา เยื้องเจริญ , เทิม มีเต็ม, และคงเดช       
ประพฒัน์ทอง, บรรณาธกิาร (กรงุเทพฯ: หอสมดุแห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2520): 115-118; ณัฏฐภทัร จนัทวชิ 
และคนอื่นๆ, โบราณวตัถแุละศิลปวตัถใุนพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติหริภญุไชย, Catalogue 39; Cœdès, 
"Documents sur l'histoire politique et religieuse du Laos occidental," 194-195; Halliday and Blagden, 
"Les inscriptions môn du Siam," 95-96. 
 148 Cœdès อ่านและถ่ายถอดเป็น  ta[mā]-tapita  ดูใน Cœdès, "Documents sur l'histoire 
politique et religieuse du Laos occidental," 194.  Halliday and Blagden อ่านและถ่ายถอดเป็น  kuta(r) 

va(s)i(v)ita  ดูใน Halliday and Blagden, "Les inscriptions môn du Siam," 95.  เทิม มเีต็ม และจ าปา 
เยื้องเจรญิ ใหค้วามหมายวา่  "ไตรปิฎก" ดใูน เทิม มเีต็ม และจ าปา เยื้องเจรญิ, "ลพ.7 จารกึวดัแสนขา้วห่อ 
(ตะจุ๊มหาเถร)," 116.  ผูว้จิยัอ่านและถ่ายถอดเป็น va(n)ipita และเห็นว่าน่าจะเป็นอาคารศกัดิส์ทิธิป์ระเภท
หนึ่ง 
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บ.5 -yya ḍi  punʼ  ● jrappa  moyya  mhābodhʼ   pi     

                  บุญ    ศาลา  หนึ่ง    มหาโพธิ ์  สาม 
 cvassa 
 -สบิ 

บ.6 eyya  panʼraṅʼ 
149

         ●  ruppa  kyāka  cassa  brāvʼ

 ฉนั       ?             รปู     พระ    สบิ   มะพรา้ว
 msū- 
 หา้ 

บ.7 -ṇʼ  cvassa ●  tju  
150   trala     raḥssa       

  -สบิ     ปู ่ พระเจา้ ประเทศ    
 ñinʼ         vāṅʼ           e- 
 ถูก  ออกไปพบ ฉนั 
บ.8 -yya  calo mhācalla   guhʼ   moyya  eyya    

                 ภเูขา  ชื่อศาสนสถาน   คหูา   หนึ่ง     ฉนั  
 paªʼ 
 ท า 

บ.9 eyyʼ  punʼ janʼ  mhābodhʼ eyya   paª(ʼ)   taḍiṅʼ 
151

 

       ฉนั    จดัหา    มหาโพธิ ์   ฉนั     ท า      ฉตัร 

บ.10 pakāvʼ  moyya  kaṇḍī parita moyya  naªʼ 

        ดอกไม ้ หนึ่ง    ตอน   ปรติร  หนึ่ง    ตะกรา้ 

บ.11 moyya saloppa        moyʼ  eyya   cuta     ḍeyʼ 

         หนึ่ง         (ของถวาย) หนึ่ง   ฉนั   ถวาย   ใน 

บ.12 mhācalʼ            eyya    cnaka sla pattʼ      ḍeyya         
 ชื่อศาสนสถาน   ฉนั    ฝาก   คมัภรีใ์บลาน   ใน
 mhācalla 
    ชื่อศาสนสถาน 

บ.13 eyya   cutʼ     bnaṅʼ  cassa  jlovʼ  moyʼ  laṅgurʼ   

        ฉนั  ถวาย  ไร่นา  สบิ  ววั  หนึ่ง  คู่ 
                                                   
 149 Cœdès อ่านและถ่ายถอดเป็น  pan rud แต่ไมเ่สนอความหมาย ดใูน Cœdès, "Documents 
sur l'histoire politique et religieuse du Laos occidental," 194.  Halliday and Blagden อ่านและถ่ายถอด
เป็น  pareṅ  และเสนอวา่อาจแปลเป็น "ตัง้"  ดูใน Halliday and Blagden, "Les inscriptions môn du Siam," 
95.  
 150 ส าหรบัค านี้ Cœdès อ่านและถ่ายถอดเป็น tjuṃ  ดูใน Cœdès, "Documents sur l'histoire 
politique et religieuse du Laos occidental," 194. 
 151 ส าหรบัค านี้ Cœdès อ่านและถ่ายถอดเป็น takhid แต่ไมเ่สนอความหมาย  ดใูน Ibid. 
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บ.14 na       moyʼ     sloppa         ḅārʼ  eyʼ    cnaka     ij(j)a     

          ตะกรา้  หนึ่ง         (ของถวาย) สอง  ฉนั    ฝาก   อุทศิ 
 guhʼ   
  คหูา  
 
ค าแปล 
 || ● ||  ฉนัมชีื่อวา่ ปู ่มหาเถ(ร) ... (หรภุิ)ญไชยมหานคร  ●  เมื่อ(ฉนั)อยูใ่นกุฏ ิ(วดั)
คนฏ ์ ●  ฉนัตัง้สาม(อาคารศกัดิส์ทิธิ)์ ขึน้ในสถานนัน้(ใหเ้ป็น)อนุสรณ์สถาน(แห่ง)บุญ  ●  ศาลา
หนึ่ง(หลงั) มหาโพธิส์ามสบิ(ตน้)  ฉนั ...  ●  รปูพระสบิ(องค)์ มะพรา้วหา้สบิ(ตน้)  ●  ปูเ่จา้ของ
ประเทศถกูน าเสดจ็มาพบฉนั(ที)่ภเูขา มฺหาจลฺล หนึ่งคูหา(ที่)ฉันสร้าง  ฉันจดัหา(ต้น)โพธิ ์ ฉัน
ท าฉัตร(อนั)หนึ่งประดบัด้วยดอกไม้  ปรติรหนึ่งตอน  ภาชนะส าหรบัพธิีหนึ่ง(ใบ)  ของถวาย
หนึ่ง(อนั) ฉันเก็บใน  มฺหาจล์  ฉันฝากคมัภีร์ใบลานใน มฺหาจลฺล  ฉันถวายที่ดินสิบหน่วย 
(bnaṅʼ)  ววัหนึ่ง คู่  ... ภาชนะส าหรบัพธิหีนึ่ง  ของถวายสอง  ฉนัฝากอุทศิคหูา  
 
 M.46  จารึกอาณาจกัรปุนไชย (วดักู่กดุ 2)   
ค าอ่าน152 
บ.1 ●     tju tarʼla rāsa          (pu)na(jai) . na . .  

              ปู ่ เจา้ของ ประเทศ   (ภุญไชย) 
บ.2 -lʼ  kutarra pdassa    . . ī(y)ʼ  voª(ʼ)  tulū- 

                ตัง้ขึน้   ท าใหเ้ป็น            นี้     น ามา 

บ.3 (-ṅʼ)  ḍeyya   tju    paṇḍī(t)ʼ y(i)ṅʼ              ไป พระสงฆ ์ 

  ใน     ปู ่ บณัฑติ   ค าเสรมิ ār  ̓ saṅʼ  

บ.4 .. (v)oªʼ  orra  tluṅʼ  clacca 
153

 (m)u(ḥ) . saṅʼ     tju

       นี้      ก่อ   มา      ใบระกา               พระสงฆ ์ ปู ่
บ.5 tarala rāsʼ  atʼ  (koªʼ) (ka)l(a) . . . . 
 เจา้ของ ประเทศ   ทัง้หมด(ๆ)   

                                                   
 152 เทมิ มเีต็ม, จ าปา เยื้องเจรญิ และจตุพร ศริสิมัพนัธ์, "ลพ.5 จารกึอาณาจกัร ปุนไชย," ใน 
วิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติหริภญุไชย, จ าปา เยื้องเจรญิ, เทิม มเีต็ม, และคงเดช 
ประพฒัน์ทอง, บรรณาธกิาร (กรงุเทพฯ: หอสมดุแห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2520): 113-114; ณัฏฐภทัร จนัทวชิ 
และคนอื่นๆ, โบราณวตัถแุละศิลปวตัถใุนพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติหริภญุไชย, Catalogue 38; Halliday 
and Blagden, "Les inscriptions môn du Siam," 96-97. 
 153 ส าหรบัค านี้ เทิม มเีต็ม จ าปา เยื้องเจรญิ และจตุพร ศริสิมัพนัธ์ แปลเป็น "กจิการงาน, 
กจิการ" ดใูน เทมิ มเีตม็, จ าปา เยื้องเจรญิ และจตุพร ศริสิมัพนัธ์, "ลพ.5 จารกึอาณาจกัรปนุไชย," 113. 
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บ.6 (t)iªʼ  kyākʼ  . . (v)ilʼ 
154

  cakk(ʼ)  na(ra)sīṅʼ  duṃ- 

                  พระ              จกัร   ชื่อเมอืง    เจด็ 

บ.7 (-poh)  bnaṅʼ   tramʼ        ḅārʼ   cvasʼ sūn(ʼ)  bnaṅʼ 

                  ไร่นา   ชื่อเมอืง   สอง   -สบิ   หา้    ไร่นา 

บ.8 . . y  ḅārʼ  cʼvassa  moyʼ  b(n)- 

                สอง  -สบิ หนึ่ง (ไรน่า) 
 
ค าแปล 
 ●  ปูเ่จา้ของประเทศ (ภุญไชย) ตัง้ใหเ้ป็น ... นี้น ามาในปู่ บณัฑติ ไปพระสงฆ์ .. นี้  
สรา้ง(อาคารทีม่หีลงัคา)ใบระกามา .. พระสงฆ ์  ปูเ่จา้ของประเทศทัง้หมด .. พระ ... จกัร นรสงี ์
ทีด่นิเจด็หน่วย(bnaṅʼ) (บรเิวณ) ตฺรม ์ทีด่นิยีส่บิหา้หน่วย(bnaṅʼ) ... (ทีด่นิ)ยีส่บิเอด็(หน่วย) 
 
 M.47  จารึกแม่หินบดเวียงมะโน    
ค าอ่าน155 
บ.1 voᵃ  mñaḥ  msunna (a-) 

       นี้     คน    หา้      

บ.2    -ssarāyʼ 
156

 kyāka 

         อาศยั       พระ 

บ.3 voᵃ ya sukkamā- 

    นี้   ยา่    ชื่อคน 

บ.4 -la     taju       addharāja 

               ปู ่ ชื่อคน 

                                                   
 154 ส าหรบัค านี้ เทิม มเีต็ม จ าปา เยื้องเจรญิ และจตุพร ศริสิมัพนัธ์ อ่านและถ่ายถอดเป็น  
smiṅ  และแปลเป็น "พระมหากษตัรยิ์, ต าแหน่งขนุนาง" ดใูนเรือ่งเดยีวกนั, 114. 
 155 เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิ, "จารกึแม่หินบดเวยีงมะโน."  ใน จารึกในประเทศไทย 
เล่ม 2: อกัษรปัลลวะ อกัษรมอญ พุทธศตวรรษท่ี 12 - 21, ก่องแก้ว วีระประจักษ์, บรรณาธิการ 
(กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาติ กรมศลิปากร, 2529), 108; A. B. Griswold and Prasert na Nagara, "An 
Inscription in Old Mon from Wieng Mano in Chieng Mai Province. Epigraphical and Historical 
Studies, No. 6," in Epigraphic and Historical Studies (Bangkok: The Historical Society under the 
Royal Patronage of  H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn, 1992), 188. 
 156 ส าหรบัค านี้ไม่สามารถยืนยันค าอ่านได้เนื่องจากส่วนของจารกึแตก แต่ Griswold และ 
Nagara อ่านว่า  assarāyʼ  แล้วแปลเป็น "อาศยั"  ดูใน Griswold and Nagara, "An Inscription in Old Mon 
from Wieng Mano in Chieng Mai Province. Epigraphical and Historical Studies, No. 6," 188. 
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บ.5 konna  moyya  hi- 

   ลกู    หนึ่ง    มชีื่อวา่ 

บ.6 -moᵃ  māṅʼ  dhanna- 

                 ชายหนุ่ม  ชื่อคน 

บ.7 -rāja  noradra 

                  ชื่อคน 

บ.8 konna   kāla 
157

   tā- 

           ลกู    กาล อยู่ 
บ.9 -va  jinnalāyya 

158
 

                 ชื่อเมอืง 
 
ค าแปล 
 (ทัง้)หา้คนนี้อาศยั(อยูก่บั)พระพุทธเจ้า  นี้ ย่า สุกฺกมาล  ปู่ อทฺธราช   ลูกหนึ่งทรง
พระนามวา่ชายหนุ่ม ธนฺนราช   โนรทฺร (และ) ลกู  เวลาอยู(่ทีเ่มอืง) ชนฺินลายฺย  

 
 
 
 
 

                                                   
 157 ส าหรบัค านี้  Griswold and Nagara เสนอว่าเป็นชื่อเฉพาะบุคคล ดูใน Ibid.  แต่ผูว้จิยัเห็น
วา่ควรแปลวา่ "กาล" 
 158 ส าหรบัค านี้  Griswold and Nagara เสนอว่าเป็นชื่อคน  แต่ผูว้จิยัเห็นว่าควรแปลเป็นชื่อ
เมอืง  บรรทดัแรกของจารกึกล่าวว่าจารกึบนัทึกเรื่องของคนห้าคน  ซึ่งส าหรบั Griswold and Nagara ค าว่า 
ya  sukkamāla  และ taju  addharāja เป็นสองคนแรก  สว่น dhannarāja  เป็นคนทีส่าม สว่นค าศพัท์ต่อจากนัน้ 
คอื  noradra konna  kāla  tāva  jinnalāyya   นัน้ Griswold and Nagara  เสนอวา่ noradra konna  kāla  เป็น
คนที ่4  โดยแปลเป็นคนหนึ่งที่ชื่อ noradra ซึ่งเป็นลูกของ kāla  ส่วนค าว่า  tāva  jinnalāyya  นัน้ Griswold 
and Nagara  เสนอว่าเป็นชื่อของคนที่หา้ โดยในเชงิอรรถ Griswold and Nagara แสดงความสงสยักบัค า
แปลของค าสุดท้ายนี้ ดูใน Griswold and Nagara, "An Inscription in Old Mon from Wieng Mano in 
Chieng Mai Province. Epigraphical and Historical Studies, No. 6," 188.   แต่ผูว้จิยัเสนอค าแปลใหม่ โดย
พจิารณา noradra เป็นคนหนึ่ง  และ konna หมายความวา่ ลูกของ noradra   สว่นค าวา่  kāla  ผูว้จิยัแปลเป็น 
"กาล"  ค าว่า  tāva หมายความว่า "ด ารงอยู่" ดูใน Shorto, A Dictionary of the Mon Inscriptions from 
the sixth to the sixteenth centuries, 147-148.  และค าวา่  jinnalāyya  ผูว้จิยัเห็นว่าเป็นชื่อเมอืง   ค าว่า 
tāva พบใน M.40 B/บ.17  ซึง่อ่านวา่ tāvʼ  ḍeyʼ  sithānʼ  jetavanʼ  voᵃ’  และแปลว่า "อยู่ในสถาน เจตวน์ นี้"  
ส าหรบัค าวา่ jinnalāyya น่าจะเป็นชือ่เมอืงเดยีวกนัทีพ่บใน M.40 A/บ.16 แต่สะกดเป็น  jinlāyʼ     
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 M.48  จารึกอกัษรมอญโบราณบนพระพิมพ ์1  
ค าอ่านจารกึ159 
บ.1 trala eya    jotiyatthera 

      ผูเ้ป็นทีพ่ึง่(ของ)ฉนั ชื่อพระภกิษุ 
 
ค าแปล 
 ผูเ้ป็นทีพ่ึง่(ของ)ฉนั (พระ)โชตยิตฺเถร 
 
 M.49  จารึกอกัษรมอญโบราณบนพระพิมพ ์2   
ค าอ่าน160 
บ.1 trala eya     piṇḍolabhāradwājatthera 

 ผูเ้ป็นทีพ่ึง่(ของ)ฉนั ชื่อพระภกิษุ 
 
ค าแปล 
 ผูเ้ป็นทีพ่ึง่(ของ)ฉนั (พระ)ปิณฺโฑลภารทฺวาชตฺเถร 

 
 M.50  จารึกอกัษรมอญโบราณบนพระพิมพ ์3   
ค าอ่าน161 
บ.1 trala eya     bhaddajatthera 

          ผูเ้ป็นทีพ่ึง่(ของ)ฉนั    ชื่อพระภกิษุ 

 
ค าแปล 
 ผูเ้ป็นทีพ่ึง่(ของ)ฉนั (พระ)ภทฺทชตฺเถร 
 
 
 
 
 
 

                                                   
 159 Bauer, "Notes on Mon Epigraphy II," 61. 
 160 Ibid. 
 161 Ibid. 
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 M.67  จารึกพระพิมพดิ์นเผาวดัประตลีู้    
ค าอ่าน162 
บ.1 ||  trala eya          cula- 

             ผูเ้ป็นทีพ่ึง่(ของ)ฉนั ชื่อพระภกิษุ 

บ.2 -pannatthera   || ~        
 
ค าแปล 
 ผูเ้ป็นทีพ่ึง่(ของ)ฉนั (พระ)จุลปนฺนตฺเถร  
 
 M.71  จารึกพระพิมพดิ์นเผา 5 
ค าอ่าน163 
บ.1 trala eya ___ 

         ผูเ้ป็นทีพ่ึง่(ของ)ฉนั    
 
ค าแปล 
 ผูเ้ป็นทีพ่ึง่(ของ)ฉนั (พระ) ...  
 
 M.73  จารึกพระพิมพดิ์นเผา 7 
ค าอ่าน164 
บ.1 trala eya      anāgāra__ 

         ผูเ้ป็นทีพ่ึง่(ของ)ฉนั ชื่อพระภกิษุ 
 
ค าแปล 
 ผูเ้ป็นทีพ่ึง่(ของ)ฉนั (พระ)อนาคาร.. 
 
สรปุข้อมลูจากยคุท่ี 3 
 จากการศกึษากลุ่มจารกึยคุที ่3 ผูว้จิยัไดน้ าเสนอจารกึภาษามอญโบราณจ านวน 13 
ชิน้   พบค าศพัทจ์ านวน 253 ค า   ซึง่ในจ านวนนี้ ผูว้จิยัพบค าศพัทจ์ านวน 124 ค าที่ปรากฏอยู่
เพยีงครัง้เดยีวในทัง้สามยคุ และอกีจ านวน 10 ค าซึ่งพบเพยีงครัง้เดยีวในยุคที่ 3 แต่ยงัปรากฏ
อยู่ในยุคอื่น   ผู้วจิยัพบค าศพัท์จ านวน 119 ค าที่ปรากฏอยู่มากกว่าหนึ่งครัง้ในยุคที่ 3   ใน

                                                   
 162 จารกึชิน้นี้ยงัไมเ่คยไดร้บัการตพีมิพ์ค าอ่านและค าแปล 
 163 จารกึชิน้นี้ยงัไมเ่คยไดร้บัการตพีมิพ์ค าอ่านและค าแปล 
 164 จารกึชิน้นี้ยงัไมเ่คยไดร้บัการตพีมิพ์ค าอ่านและค าแปล 
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จ านวนนี้ ผูว้จิยัพบ 66 ค าทีป่รากฏการแปรรูปสะกดเฉพาะในยุคที่ 3 และอกีจ านวน 53 ค าซึ่ง
ไม่ปรากฏการแปรรปูในยคุที ่3   จากจ านวน 253 ค าทีผู่ว้จิยัพบทัง้หมดในยคุที ่3  ผูว้จิยัพบ 45 
ค าทีป่รากฏในจารกึจากยคุอื่น ซึง่ในจ านวนนี้ ผูว้จิยัพบค าศพัทจ์ านวน 34 ค าที่ปรากฏการแปร
รปู และจ านวนอกี 11 ค าซึง่ไม่ปรากฏการแปรรปูสะกด 
 
สรปุข้อมลูค าศพัท์จากจารึก  
 จากจารกึภาษามอญโบราณทัง้ 55 ชิน้ทีเ่ป็นกลุ่มตวัอยา่ง ผูว้จิยัพบค าศพัท์ทัง้หมด
จ านวน 362 ค า เป็นค าศพัทใ์นยคุที ่1 พบจ านวน 38 ค า  ค าศพัทใ์นยคุที ่2 พบจ านวน 123 ค า  
และค าศพัทใ์นยคุที ่3 พบจ านวน 253 ค า    ผู้วจิยัพบค าศพัท์จ านวน 76 ค าที่ปรากฏการแปร
รปูสะกดค าระหวา่งยคุ ซึง่ผูว้จิยัน าเสนอในบทที ่5   
 จากค าศพัทท์ ัง้หมดนี้ทีผู่ว้จิยัไดศ้กึษา มคี าศพัทจ์ านวนหนึ่งทีผู่ว้จิยัไม่สามารถระบุ
ความหมายได ้  มคี าศพัทอ์กีจ านวนหนึ่งทีผู่ว้จิยัทราบไดว้า่เป็นของถวาย แต่ไม่สามารถระบุได้
ว่าเป็นของประเภทใด  และยงัมีค าศพัท์อื่นที่ไม่สามารถระบุความหมายได้อย่างเจาะจง   
นอกจากนี้ มคี าศพัทบ์างค าทีผู่ว้จิยัเสนอความหมายในงานวจิยันี้ ซึ่งค านัน้ยงัไม่เคยปรากฏใน
งานวจิยัของนกัวชิการท่านอื่น 
 ค าศพัท์ที่ผู้วจิยัไม่ทราบถึงความหมายมจี านวน 11 ค า คอื cinmauªʼ (M.44 A.3)   
duṅa  (M.02 A/บ.8)  no  (M.04 D/บ.1)  panʼraṅʼ  (M.45 บ.6)  pāka  (M.43 B./บ.3)  plaḥ  
(M.02 B/บ.7)  loṅʼ  (M.24 บ.2)  naḥ  (M.03 บ.3)  lārāssa (M.44 A./บ.2)  va(n)ipita  (M.45 

บ.4) และ savighna  (M.04 D/บ.1)    ผู้วจิยัพบอกีสองค าที่ระบุความหมายได้ไม่ชดั คอืค าว่า 
tsāyʼ  (M.43 A/บ.7) ซึง่เป็นวตัถุส าหรบัก่อสรา้งชนิดหนึ่ง แต่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นวตัถุแบบ
ไหน   อกีค าหนึ่งคอืค าวา่ dnauv’  (M.04 A/บ.2) ซึง่เป็นค าลกัษณนาม แต่ไม่ไม่ทราบว่าใช้กบั
อะไรเนื่องจากวา่จารกึทีพ่บค านี้อยูใ่นสภาพทีช่ ารุด   นอกจากนี้ ผู้วจิยัพบค าที่เป็นของที่ถวาย 
แต่ผูว้จิยัไม่ทราบวา่เป็นสิง่ของแบบไหน จ านวน 15 ค า คอื inciṅʼ  (M.44 A/บ.11)  jutī  (M.43 
A/บ.13)  knāssa  (M.43 A/บ.14)  kṣārʼ  (M.44 A/บ.9)  canāmʼ  (M.43 A/บ.13-14)  takka  
(M.44 B/บ.9)  pārʼ  (M.44 A/บ.10)  bauka anu(ṅa)  (M.43 B/บ.8-9)  mreṅʼ ksāya  (M.44 A/
บ.19)  r(u)pa anu(ṅa)  (M.43 B/บ.9-10)  rauva  (M.43 A/บ.13)  la(ṃ) urʼ  (M.04 B/บ.1)  
liṅaganna  (M.43 B/บ.7-8)  suṃbal’  (M.41 B/บ.11)  และ sloppa  (M.45 บ.14)   ในจารกึที่
ศกึษา ผูว้จิยัพบค าศพัทท์ีเ่ป็นหน่วยนบัน ้าหนัก แต่ไม่ทราบว่าแต่ละค าสื่อถึงน ้าหนักเท่าไร  ที่
พบม ี4 ค า คอื tapālʼ  (M.44 A/บ.12)  tnuṅʼ  (M.44 A/บ.7)  diṅkelʼ  (M.41 B/บ.1)  และ ḅāy’  
(M.44 A/บ.4)    
 ส าหรบัค าที่ผู้วจิยัเสนอความหมายเป็นครัง้แรก  มจี านวน 3 ค า คอื ค าว่า pma  
(M.20 บ.3) ซึง่ผูว้จิยัเหน็วา่ค านี้น่าจะสมัพนัธก์บัค าวา่ puma ในพจนานุกรมของ Shorto ค านี้มี
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ความหมายว่า "การกระท า"165   ค าว่า ba  (M.20 บ.3) ซึ่งผู้วจิยัเสนอว่าเป็นค าสนัธานซึ่งมี
ความหมายวา่ "กบั, และ"   และอกีค าหนึ่งคอืค าวา่  mahauprakā  (M.65 บ.3) ซึ่งแปลว่า "มหา
อุปการะ"  นอกจากค าเหล่านี้ ผู้วจิยัยงัพบชื่อเฉพาะหลายชื่อซึ่งไม่ปรากฏในงานของท่านอื่น 
หรอืวา่ไม่ไดม้กีารระบุความหมายวา่เป็นชื่อเฉพาะ  ส าหรบัชื่อเฉพาะของคนมดีงัเช่น yaranāvi 
(M.65 บ.1) ซึ่งเป็นชื่อผู้ปกครอง และ culapannatthera (M.67 บ.1-2) ซึ่งเป็นชื่อพระภิกษุ   
ส าหรบัชื่อสถาน ทีผู่ว้จิยัพบดงัเช่น  amarapura  (M.84 บ.1) และ jinnalāyya  (M.47 บ.9) 

                                                   
 165 Shorto, A Dictionary of the Mon Inscriptions from the sixth to the sixteenth 
centuries, 237. 
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บทท่ี 5 
การวิเคราะหก์ารแปรรปูค าศพัท ์

 
 ค าศพัท์ที่ผู้วจิยัศกึษาทัง้หมดในงานวจิยันี้สามารถแบ่งออกเป็นสามลกัษณะ คือ 
ค าศพัท์ที่พบเพียงครัง้เดียว  ค าศพัท์ที่พบต่างยุคกนัแต่ปรากฏรูปสะกดที่เหมือนกนั และ
ค าศพัทท์ีป่รากฏการแปรรปูสะกด ไม่วา่จะเป็นยคุเดยีวกนัหรอืต่างยุค   ค าศพัท์ที่พบเพยีงครัง้
เดยีวมจี านวน 207 ค า  เช่นค าว่า dincitʼ  "เก้า" (M.41 B/บ.4) และค าว่า pakāvʼ  "ดอกไม้" 
(M.45 บ.10)   ค าศพัทท์ีพ่บหลายครัง้แต่มรีปูสะกดเพยีงรูปสะกดเดยีว พบจ านวน 55 ค า เช่น
ค าว่า ti  "ที่ดนิ"   ซึ่งผู้วจิ้ยพบค านี้หนึ่งครัง้ในยุคที่ 1 (M.04 A/บ.3) และสบิครัง้ในยุคที่ 3 
(M.40 A/บ.13; B/บ.3, 5, 6; M.41 A/บ.11; B/บ.2, 14, 14, 16; M.44 A/บ.19) โดยปรากฏรูป
สะกดแบบเดียวกนัทุกครัง้   ค าศพัท์ที่พบเพียงครัง้เดียวและค าศพัท์ที่พบหลายครัง้แต่ไม่
ปรากฏการแปรรปู ผูว้จิยัน าเสนออยูใ่นบทที ่4 และภาคผนวก ข ศพัทานุกรม 
 ในบทนี้ ผูว้จิยัจะเปรยีบเทยีบค าศพัทท์ีป่รากฏการแปรรูปสะกด ซึ่งมอียู่จ านวน 76 
ค า   ผูว้จิยัไดแ้บ่งบทนี้เป็นสองส่วน คอื ส่วนแรกเป็นการเปรยีบเทยีบค าศพัทท์ี่ปรากฏการแปร
รปูสะกด โดยผูว้จิยัแสดงรปูสะกดทุกรปูทีพ่บในจารกึที่ศกึษาประกอบกบัภาพตวัอย่างค าศพัท์
จากจารกึหรอืส าเนาจารกึ  ผู้วจิยัเสนอรูปสะกดตามล าดบัยุคสมยัและเรยีงค าศพัท์ตามล าดบั
อกัษร   ส่วนทีส่องของบทนี้เป็นการน าเสนอการวเิคราะหค์ าศพัทต์ามลกัษณะการแปรรปูสะกด     
 
การเปรียบเทียบการสะกดค าศพัท์ท่ีปรากฏการแปรรปูสะกด 
 ส่วนต่อไปนี้เป็นการน าเสนอขอ้มูลค าศพัท์ที่ปรากฏการแปรรูปสะกดจากจารกึที่
ศกึษา   ผูว้จิยัก าหนดใหร้ปูสะกดทีพ่บถี่ทีสุ่ดเป็นรปูหลกัในการน าเสนอ  ประกอบขอ้มูลอื่น คอื 
ตวัอกัษรยอ่ส าหรบัหมวดค า และความหมายของค า และหากว่าเป็นค ายมื ผู้วจิยัจะให้ที่มาของ
ภาษาทีย่มืในวงเลบ็ขา้งหน้าหมวดค า   ส าหรบัรูปแปรทุกรูป ผู้วจิยัจะน าเสนอเป็นภาพ พร้อม
กบัการอา้งองิจารกึ ดา้น และบรรทดัของภาพตวัอยา่งค า   ในภาคผนวก ข ศพัทานุกรม ผู้วจิยั
ได้แสดงข้อมูลอ้างอิงส าหรบัความหมายของค าศพัท์ทุกค า พร้อมกบัขอ้มูลอ้างอิงจารึกและ
บรรทดัทีพ่บค าศพัท ์  
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at’ - จน. ทัง้หมด, ทัง้หลาย 
 ยคุที ่2  

  at’  (1)    M.57 - บ.2 

  aʼtʼ  (1)    M.37 - บ.4 
 ยคุที ่3  

  at’  (7)    M.41 - ด.A/บ.15 
upājhāy’  - (ป) น. พระอุปชัฌาย ์     
 ยคุที ่2  

  upājhāy’  (1)    M.02 - A/บ.1       

  pajhāyʼ  (2)    M.16 - บ.1      
uposatha  - (ป) น. อุโบสถ     
 ยคุที ่3 

  uposatha  (1)    M.40 - A/บ.10   
  

   upostha  (3)    M.40 - A/บ.13  
ey’  - สพ. ฉนั, ขา้พเจา้      
 ยคุที ่2  

  ey’  (7)    M.02 - A/บ.1      
 ยคุที ่3  

  ey’  (22)     M.41 - A/บ.10   
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  eya  (7)    M.67 - บ.1   

  eyya  (11)    M.45 - บ.9    

   eyyʼ  (1)    M.45 - บ.9  
or’  - ก. ท าใหเ้กดิขึน้, ก่อ, ส ัง่     
 ยคุที ่2  

  aurʼ  (1)    M.27 - บ.3   
 ยคุที ่3  

  or’  (4)    M.40 - A/บ.12   

   orra  (1)    M.46 - บ.4  
kandar’  - น. ภรรยา      
 ยคุที ่1  

  kandar’  (1)    M.03 - บ.1     
 ยคุที ่2  

  kandar’  (1)    M.20 - บ.4   
 ยคุที ่3  

  kindarra  (1)    M.40 - B/บ.2  
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kasmuṅʼ  - น. ผูป้กครอง, พระราชา      
 ยคุที ่2  

  kasmuṅʼ  (1)    M.21 - บ.1 

  kasʼ smuṅʼ  (1)    M.20 - บ.4 

  ksmaṅ(a)  (1)    M.22 - บ.1 
kāl’  - (ป/ส) น. กาล, เวลา 

 ยคุที ่3 kāl’  (9)    M.40 - A/บ.10 

  kāla  (1)    M.47 - บ.8 
kil’  - ก. มอบให,้ ประทาน, ก าหนด    
 ยคุที ่3  

  kil’  (2)    M.40 - A/บ.13 

  kulʼ  (1)    M.41 - B/บ.12 
ku  - บพ. กบั     
 ยคุที ่1  

  kau  (1)    M.03 - บ.2  
 ยคุที ่2  

  koª  (2)    M.23 - A/บ.2  
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  koᵃʼ  (8)    M.38 - บ.5 

  kauªʼ  (4)    M.37 - บ.2 
 
 ยคุที ่3  

   ku  (16)    M.40 - B/บ.3   
kuruṅʼ  - (ข) น. ผูป้กครอง, พระราชา     
  
 ยคุที ่2  

  kuruṅʼ  (1)    M.23 - C/บ.1  

  kūruṅʼ  (1)    M.38 - บ.3 
konʼ  - น. ลกู       
 ยคุที ่1  

  kauñ’  (1)    M.01 - บ.1   
 ยคุที ่3  

  konʼ  (2)    M.40 - B/บ.11  

  konna  (2)    M.47 - บ.5  
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kom  - ก. ร่วม, สมัพนัธ ์ 

 ยคุที ่2 kaṃ  (1)    M.65 - บ.2 

 ยคุที ่3 komʼ  (2)    M.40 - B/บ.15 

  koma  (1)    M.43 - A/บ.10  

kyāk’  - น. พระ, พระพุทธรปู, เจดยี,์ สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์  
 ยคุที ่1  

  kyāk’  (1)    M.04 - A/บ.4   

 ยคุที ่2  

  kyāka  (5)    M.11 - บ.1   

  kyāk’  (20)    M.02 - B/บ.5 

  kʼyāka  (1)    M.68 - บ.2 

  k’yāk’  (1)    M.02 - B/บ.2  
 ยคุที ่3  

  kyāk’  (2)    M.44 - A/บ.14 

  kyāka  (2)    M.45 - บ.6 



122 
 
klam’  - จน. รอ้ย       
 ยคุที ่1  

  klam’  (1)    M.04 - A/บ.3  
 ยคุที ่3  

  klaṃ  (5)    M.40 - A/บ.15 

  klaṃm’  (4)    M.44 - A/บ.7 
khāḥcʼ  - น. ตอนนัน้, เวลานัน้, หลงัจากนัน้   
 ยคุที ่2  

  khāḥca  (1)    M.02 - A/บ.7  

  khāḥc’  (1)    M.02 - B/บ.4 

  khaḥp’  (1)    M.02 - D/บ.3 

guhʼ  - (ป/ส) น. คหูา, ถ ้า   
 ยคุที ่3  

  guhʼ  (2)    M.45 - บ.8 

  gūha  (1)     M.43 - B/บ.5-6 
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  gūhʼ  (1)    M.44 - A/บ.6  
goḥ  - บช. นัน่, นัน้   
 ยคุที ่3  

  goḥ  (6)    M.40 - B/บ.13 

  goḥhʼ  (1)    M.45 - บ.4 

  goha  (1)    M.43 - B/บ.11 
graloṅʼ  - น. จ านวน, ปรมิาณ  
 ยคุที ่2  

  garaluṅʼ  (1)    M.37 - บ.4 

  garʼluṅʼ  (1)    M.39 - บ.3 

 ยคุที ่3  

  graloṅʼ  (3)    M.40 - B/บ.16 
cas’  - จน. สบิ    
 ยคุที ่3  

  cas’  (9)    M.40 - A/บ.16 

  cassa  (4)    M.45 - บ.13 
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cutʼ  - ก. ใส่, เท, ถวาย    
 ยคุที ่3  

  cutʼ  (2)    M.45 - บ.13 

  cuta  (1)    M.45 - บ.11 
cetī  - (ป) น. เจดยี ์     
 ยคุที ่3  

  cetī  (5)    M.40 - B/บ.3 

  cetīyʼ  (1)    M.44 - A/บ.6 

cramatʼ  - น. ความจรงิ, พยานหลกัฐาน, ปากค า  
 ยคุที ่3  

  cramatʼ  (1)    M.40 - B/บ.9 

  cramattʼ  (1)    M.40 - B/บ.1 
cvas’  - จน. -สบิ     
 ยคุที ่1  

  cva(sʼ)  (1)    M.04 - A/บ.1 
 ยคุที ่3  

  cvas’  (13)    M.40 - A/บ.10 
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  cvass’  (1)    M.40 - A/บ.14 

  cvassa  (8)    M.40 - B/บ.16 

  cʼvassa  (1)    M.46 - บ.8 

  cavassa  (2)    M.43 - B/บ.15 
jun’  - ก. ให,้ จดัให,้ ถวาย  
 ยคุที ่2  

  jun’  (4)    M.02 - B/บ.2  

  juna  (2)    M.23 - B/บ.2  
jetavan’  - (ป/ส) น. ชื่อเฉพาะของศาสนสถาน   
 ยคุที ่3  

  jetavan’  (2)    M.40 - B/บ.17 

  jetavana  (2)    M.40 - B/บ.10 

  jjetavanna  (1)    M.43 - B/บ.3 
 
jrapa  - น. ศาลา     
 ยคุที ่2  

  jrapa  (4)    M.69 - บ.2 
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 ยคุที ่3  

  jrappa  (1)    M.45 - บ.5 

  jarappa  (1)    M.43 - A/บ.11 
jlovʼ  - น. ววั       
 ยคุที ่2  

  jlauv’  (2)     M.02 - A/บ.5-6  
 ยคุที ่3  

  jlovʼ  (4)    M.40 - B/บ.4 
ñin’  - กช. ถูกกระท า, โดนกระท า    
 ยคุที ่3  

  ñin’  (2)    M.45 - บ.7 

  ñiṇa  (1)    M.43 - A/บ.2 

  ñīnʼ  (1)    M.44 - A/บ.2  

ñaḥ  - (ส) น. คน, มนุษย,์ เขา  
 ยคุที ่1  

  mñaḥ  (1)    M.03 - บ.2 
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 ยคุที ่2  

  ñaḥ  (5)    M.02 - B/บ.3 
 ยคุที ่3  

  ñaḥ  (3)    M.40 - A/บ.18 

  mñaḥ  (1)    M.47 - บ.1 
ḍa  - สพ. เขา, มนั, อนันัน้    
 ยคุที ่2  

  ḍaḥ  (1)    M.20 - บ.3  
 
 ยคุที ่3  

  ḍa  (2)    M.41 - A/บ.11 
ḍik’  - น. ผูร้บัใช,้ ทาส       
 ยคุที ่2  

  ḍek’  (4)    M.02 - A/บ.7  

 ยคุที ่3  

  ḍik’  (11)    M.40 - A/บ.16 

  ḍika  (1)    M.43 - B/บ.4  
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ḍey’  - บพ. ใน, ถงึ, เพื่อ     
 ยคุที ่1  

  ḍey’  (2)    M.04 - A/บ.3  
 ยคุที ่3  

  ḍey’  (24)    M.41 - A/บ.10  

  ḍeyya  (5)    M.45 - บ.3  
tāvʼ  - ก. อยู,่ ด ารง, ยงัคง, ตัง้อยู,่ ยนืยง   
 ยคุที ่2  

  tāvʼ  (1)    M.57 - บ.2 
 ยคุที ่3  

  tāvʼ  (1)    M.40 - B/บ.17 

  tāva  (1)     M.47 - บ.8-9 
toy’  - กว. แลว้     
 ยคุที ่1  

  toy’  (1)    M.03 - บ.3 
 ยคุที ่3  

  tuyʼ  (1)    M.41 - A/บ.9 
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tju  - น. ค าน าหน้าชื่อส าหรบัผูช้ายสงูศกัดิ;์ ปู ่
 ยคุที ่3  

  tju  (5)    M.45 - บ.1 

  taju  (1)    M.47 - บ.4 
tnuṅʼ - ลน. หน่วยนบัน ้าหนกั  
 ยคุที ่3  

  tnuṅa  (1)    M.43 - B/บ.15 

  tnuṅʼ  (1)     M.44 - A/บ.7 

tmauªʼ  - น. หนิ, ศลิาจารกึ       
 ยคุที ่2  

  tmaªʼ  (2)    M.38 - บ.6 

  tmoªʼ (1)    M.56 - บ.1 

  tmauªʼ  (2)    M.37 - บ.1 
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trala  - น. พระ, พระราชา, เจา้นาย, เจา้ของ, ผูเ้ป็นทีพ่ึง่  
 ยคุที ่1  

  [ta]rlla  (1)    M.01 - บ.1 
 ยคุที ่2  

  taralaª  (3)    M.69 - บ.2 

  tarla  (2)    M.35 - บ.1 

  tarlla  (1)    M.30 - บ.1 

  talaª  (2)    M.14 - บ.1 
 ยคุที ่3  

  tarala  (1)    M.46 - บ.5 

  trala  (5)    M.45 - บ.7 

  tarʼla  (1)    M.46 - บ.1 
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traleyʼ  - น. พระ, พระเจา้, ผูเ้ป็นทีพ่ึง่(ของ)ฉนั     
 ยคุที ่3   

  trala eyʼ  (6)    M.40 - B/บ.13 

  trala eya  (6)    M.67 - บ.1 

  traleyʼ  (2)    M.41 - A/บ.13 

  traleyya  (1)    M.43 - B/บ.12 

  traleyyʼ  (1)    M.43 - A/บ.3 
tsāyʼ  - น. วตัถุส าหรบัก่อสรา้งชนิดหนึ่ง  
 ยคุที ่3  

  tsāyya  (1)     M.43 - B/บ.13-14 

  tsāyʼ  (1)    M.44 - A/บ.7 
da  - สร. ค าลงทา้ยวล ี    
 ยคุที ่3  

  da  (1)    M.40 - B/บ.15 

  daᵃʼ  (1)    M.40 - A/บ.17  
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dasʼ  - ก. เป็น, กลายเป็น    
 ยคุที ่2  

  dasʼ  (1)     M.27 - บ.3-4 
 ยคุที ่3  

  dasʼ  (2)    M.40 - B/บ.14 

  dassʼ  (1)    M.44 - A/บ.5  

diṅkelʼ  - ลน. หน่วยนบัน ้าหนกั   
 ยคุที ่3  

  diṅkela  (3)    M.44 - A/บ.15 

  diṅkelʼ  (4)     M.41 - B/บ.1 

  diṅkelya  (4)    M.44 - A/บ.9 

  diṅkella  (3)    M.44 - A/บ.11 

duṃpohʼ  - จน. เจด็       
 ยคุที ่1  

  duṃp(au)h(ʼ)  (1)    M.04 - A/บ.1  
 ยคุที ่3  

  duṃpoḥ  (1)    M.40 - A/บ.15 
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  duṃmapoha  (1)    M.43 - A/บ.14 

  duṃpohʼ  (1)    M.44 - A/บ.17 

drapʼ  - (ส) น. ทรพัย ์     
 ยคุที ่3  

  drapʼ  (1)    M.41 - A/บ.19 

  drāppa  (2)    M.43 - B/บ.6 
neªʼ  - (ข ?) น. นี้     
 ยคุที ่2  

  neª  (3)    M.10 - บ.2 

  naiªʼ  (2)    M.27 - บ.1 
pa  - ก. ท า, กระท า     
 ยคุที ่3  

  pa  (7)    M.40 - A/บ.9 

  paªʼ  (2)    M.45 - บ.8 
pi  - จน. สาม      
 ยคุที ่2  

  piᵃ’  (2)    M.02 - B/บ.7   
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 ยคุที ่3  

  pi  (15)    M.40 - B/บ.2   

  piᵃ  (1)    M.43 - B/บ.7 

  piᵃ’  (2)    M.45 - บ.4 
puṇya  - (ป/ส) น. บุญ     
 ยคุที ่1  

  puña  (1)    M.05 - บ.1 
 ยคุที ่2  

  piñʼ  (3)    M.16 - บ.1 

  puña  (4)    M.10 - บ.2 

  puñ’  (11)   M.37 - บ.1 

  puṇya  (16)    M.21 - บ.1 

  puṇyʼ  (1)    M.22 - บ.1  



135 
 

  pūñʼ  (1)    M.38 - บ.1 
 ยคุที ่3  

  punʼ  (1)    M.45 - บ.5 
punʼ  - (ป/ส) ก. บรูณะ, ซ่อมแซม 

  punʼ  (2)    M.41 - B/บ.13 

  puna  (1)    M.43 - B/บ.4  
bisukarʼ  - (ป/ส) น. ชื่อเฉพาะบุคคล     
 ยคุที ่3  

  bisukarʼ  (1)    M.41 - B/บ.8  

  bissukarʼ  (1)    M.44 - A/บ.5 
mahāther’  - (ป) น. มหาเถร     
 ยคุที ่3  

  ma(hā)ther’ (1)     M.40 - B/บ.13-14 

  mhāthe(r)  (1)    M.45 - บ.1 
mahāvihāra  - (ป/ส) น. มหาวหิาร     
 ยคุที ่2  

  (m)h(ā)vihārʼ  (1)    M.20 - บ.2 
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  mhāvihārā  (1)    M.20 - บ.3 
 
moy’  - จน. หนึ่ง        
 ยคุที ่1  

  mauy’  (1)    M.04 - A/บ.2   

 ยคุที ่2  

  moy’  (5)    M.02 - A/บ.6  

 ยคุที ่3  

  moy’  (28)    M.41 - A/บ.17 

  moya  (4)    M.43 - A/บ.6 

  moyya  (7)    M.45 - บ.10 

  mauya  (6)    M.44 - A/บ.20 

  mauyya  (7)    M.43 - B/บ.10 
msunʼ  - จน. หา้       
 ยคุที ่3  

  musūna  (1)    M.43 - B/บ.14 

  msunʼ  (4)    M.40 - A/บ.8 
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  msunna   (2)    M.47 - บ.1 

  msūṇʼ  (1)     M.45 - บ.6-7 

  sūn(ʼ)  (1)    M.46 - บ.7   
mhācalla  - (ส) น. ชื่อเฉพาะของศาสนสถาน   
 ยคุที ่3  

  mhācalʼ  (1)    M.45 - บ.12 

  mhācalla  (2)    M.45 - บ.8 
yamoᵃ’  - ก. มชีื่อวา่      
 ยคุที ่2  

  yamoᵃ’  (1)    M.02 - B/บ.3  

  ymauªʼ  (2)    M.54 - บ.6 
 ยคุที ่3  

  yamo  (1)    M.45 - บ.1  

  simoᵃʼ  (4)    M.40 - B/บ.9  
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  himoᵃ  (1)     M.47 - บ.5-6  

  himoᵃ’  (3)    M.41 - A/บ.10 
yiṅʼ  - สร. ค าลงทา้ยวลเีพื่อเน้นขอ้ความ    
 ยคุที ่3  

  yiṅʼ  (1)    M.40 - B/บ.13 

  yīṅʼ  (2)    M.41 - A/บ.17 
ratanaceti  - (ป) น. รตันเจดยี ์    
 ยคุที ่3  

  ratanaceti  (1)    M.41 - A/บ.13 

  ratʼnacetī  (1)    M.41 - A/บ.16 

  rathanacetī  (1)    M.41 - B/บ.12 

rat’  - (ป/ส) น. รตัน์    
 ยคุที ่3  

  rat’  (1)    M.40 - A/บ.12 

  ratta  (2)    M.43 - B/บ.12, 12 

rās’  - (ส) น. ราษฎร, รฐั, ประเทศ     
 ยคุที ่3  

  raḥssa  (1)    M.45 - บ.7 
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  rās’  (4)    M.41 - A/บ.15 

  rāsa  (1)     M.46 - บ.1 
laksa  - (ส) จน. หมื่น 

 ยคุที ่3  

  lakka  (2)    M.43 - A/บ.9 

  lakkʼ  (1)    M.44 - A/บ.13 

  laksa  (1)    M.41 - B/บ.13 

liñʼ  - ก. ถูกท าลาย, บรรลยั, แตกสลาย, หายไป  
 ยคุที ่2  

  liñʼ  (1)    M.20 - บ.2 
 ยคุที ่3  

  liñʼ  (1)    M.41 - A/บ.11 

  līñʼ  (1)    M.41 - A/บ.17 
lmoḥ  - น. ตอนนัน้     

 ยคุที ่3 lmoḥ  (3)    M.41 - A/บ.13 

  lmauª  (1)    M.43 - B/บ.5 
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vihāra  - (ป/ส) น. วหิาร     

 ยคุที ่1 bihā[r]’  (1)    M.04 - B/บ.3  

  vi(h)ā[r’]  (1)    M.04 - A/บ.4  

 ยคุที ่2 vihāra  (4)    M.10 - บ.2 
voᵃ’  - บช. นี้       
 ยคุที ่1  

  avauᵃ’  (1)    M.04 - B/บ.2 

  vauᵃ’  (1)    M.03 - บ.3  
 ยคุที ่2  

  avauᵃ’  (3)    M.22 - บ.1 

  avauᵃ  (1)    M.65 - บ.3 

  voᵃ’  (3)    M.20 - บ.3 

  vau  (4)    M.37 - บ.1 
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  vauᵃ  (2)    M.02 - A/บ.1 

  vauᵃ’  (6)    M.02 - A/บ.1 
 ยคุที ่3  

  vaª  (1)    M.43 - B/บ.3  

  voᵃ  (4)    M.47 - บ.1, 3 

  voᵃ’  (24)    M.40 - A/บ.10 

  vauª  (2)    M.43 - B/บ.6 

  vauªʼ  (2)    M.43 - A/บ.1 
saṅgha  - (ป/ส) น. พระสงฆ ์     
 ยคุที ่3  

  saṅgha  (2)    M.41 - B/บ.18 

  saṅʼ  (2)    M.46 - บ.3 
sambhārʼ  - (ป/ส) น. กุศล, บุญ    
 ยคุที ่3  

  sambhārʼ  (2)    M.40 - B/บ.1 

  sambhāra  (1)    M.43 - A/บ.1 
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  sambhārra  (1)    M.43 - A/บ.2  
sithān’  - (ป/ส) น. สถาน     
 ยคุที ่3  

  siṭhān’  (1)    M.40 - A/บ.9 

  sithānʼ  (3)    M.45 - บ.4 
sinās’  - (ป) น. บา้นพกั, อาคารทีอ่ยูอ่าศยั, กุฏ ิ
 ยคุที ่3  

  sinās’  (1)    M.40 - A/บ.11   

  sinaḥ  (1)    M.45 - บ.3 

  (s)enās’  (1)      M.40 - A/บ.13-14  
selālekhʼ  - (ป) น. ศลิาจารกึ    
 ยคุที ่3  

  selālekkha  (1)    M.40 - B/บ.9 

  selālekhʼ  (1)    M.40 - B/บ.1 
smarʼ  - น. ดา้นใต,้ ดา้นล่าง; ทศิเหนือ   
 ยคุที ่2  

  smarʼ  (1)    M.27 - บ.4 
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 ยคุที ่3  

  smarra  (2)    M.41 - B/บ.4  
sluyʼ  - น. ทองแดง     
 ยคุที ่3  

  sluya  (1)    M.43 - B/บ.15 

  sluyʼ  (2)    M.44 - A/บ.14 

sloppa  - น. สิง่ของทีถ่วายอยา่งหนึ่ง   

 ยคุที ่3  

  saloppa  (1)    M.45 - บ.11 

  sloppa  (1)    M.45 - บ.14 

ḅār’  - จน. สอง      
 ยคุที ่1  

  ḅār’  (1)    M.04 - B/บ.2   
 ยคุที ่2  

  ḅār’  (1)    M.65 - บ.3 
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 ยคุที ่3  

  ḅār’  (19)    M.40 - A/บ.15 

  ḅāra  (2)    M.43 - B/บ.13 
 
 ในจารกึทีผู่ว้จิยัน าเสนอในงานวจิยันี้ ไดพ้บค าศพัท์จ านวน 76 ค าทีป่รากฏการแปร
รปู  ซึง่ค าศพัทเ์หล่านี้อาจปรากฏรปูสะกดสองรูปแบบ หรอือาจพบถึงหลายรูปแบบ  ผู้วจิยัพบ
การแปรรปูค าหลายลกัษณะ   การแปรรปูพยญัชนะและการแปรรปูสระ ซึง่อาจท าใหค้ าหนึ่งเกดิ
รปูสะกดหลายรปู   จากการวเิคราะหก์ารแปรรปูค าในงานวจิยันี้ ผู้วจิยัพบว่ามกีารแปรรูปค าใน
ยคุที ่3 มากทีสุ่ด ตามทีจ่ะกล่าวถงึในส่วนต่อไปนี้  
 
การแปรรปูค า 
 จากการวเิคราะห์ค าศพัท์ในจารกึที่ปรากฏการแปรรูปสะกด ผู้วจิยัพบว่าในภาษา
มอญโบราณมกีารแปรรูปค าศพัท์ไม่น้อย  ซึ่งอาจเป็นอุปสรรคในการอ่านขอ้ความภาษามอญ
โบราณ   กล่าวคอื ค าศพัท์ที่ผู้อ่านจารกึจะพบ อาจมรีูปสะกดที่แตกต่างจากรูปสะกดที่ผู้อ่าน
รูจ้กั หรอืรปูสะกดทีป่รากฏในพจนานุกรมภาษามอญโบราณ    จากการเปรยีบเทยีบรูปค าศพัท์
ที่พบในจารกึภาษามอญโบราณในประเทศไทย ผู้วจิยัพบลกัษณะการแปรรูปสะกดค าหลาย
ลกัษณะ ดงันี้  
  1. ลกัษณะการแปรในค ายมืภาษาบาลแีละภาษาสนัสกฤต  
  2. ลกัษณะการแปรทีเ่กดิในพยางค ์
 3. ลกัษณะการแปรของพยญัชนะ 
 4. ลกัษณะการแปรของสระ 
 5. ลกัษณะการแปรของค าศพัทท์ีม่เีครื่องหมายวริาม 
 
  1. ลกัษณะการแปรในค ายืมภาษาบาลีและภาษาสนัสกฤต 
 การแปรรปูในค าศพัทท์ีย่มืจากภาษาบาลแีละภาษาสนัสกฤตส่วนมากเป็นลกัษณะ
การแปรในโครงสร้างพยางค์ของค ายมืภาษาบาลีและภาษาสนัสกฤต และลกัษณะการแปร
พยญัชนะของค ายมืภาษาบาลแีละภาษาสนัสกฤต 
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 1.1 การแปรในโครงสรา้งพยางคข์องค ายมืภาษาบาลแีละภาษาสนัสกฤต 
 ภาษาบาลแีละภาษาสนัสกฤตมคี าศพัทท์ีเ่ป็นทัง้ค าพยางคเ์ดยีวและค าหลายพยางค ์  
แต่ในจารกึภาษามอญโบราณพบการแปรในจ านวนพยางค์ โดยค าหลายพยางค์ปรากฏรูปที่มี
การตดัค าใหส้ ัน้ลง  ตารางที ่6 แสดงค ายมืภาษาบาลแีละภาษาสนัสกฤตทีเ่ป็นค าหลายพยางคท์ี่
ปรากฏการลดจ านวนพยางค ์ 
 
ตารางที ่6 การแปรในโครงสรา้งพยางคข์องค ายมืภาษาบาลแีละภาษาสนัสกฤต 

  
ยคุที ่1 ยคุที ่2 ยคุที ่3 ความหมาย 

      
 

(1)   upājhāy’ / 
pajhāyʼ   น. พระอุปชัฌาย ์

 
(2)     uposatha / upostha น. อุโบสถ 

 
(3)     cetī / cetīyʼ น. เจดยี ์

 
(4)     ratanaceti / ratʼnacetī / 

rathanacetī น. รตันเจดยี ์

 
(5)     ma(hā)ther’ / mhāthe(r) น. มหาเถร 

 
(6)     saṅgha / saṅʼ น. พระสงฆ ์

 
(7)     sukh’ / sukʼ น. สุข 

 

 
 ตวัอยา่งในตารางที ่6 เป็นค ายมืภาษาบาลแีละสนัสกฤตทีป่รากฏการแปรในจ านวน
พยางค์  การลดจ านวนพยางค์ของค ายมืมหีลายวธิ ี เช่น การตดัสระท้ายค า ซึ่งเห็นได้จาก
ตวัอยา่งที ่(1) upājhāy’  ตวัอยา่งที ่(3) cetīyʼ ตวัอยา่งที่ (5) ma(hā)ther’  ตวัอย่างที่ (6) saṅgha 
และตวัอย่างที่ (7) sukh’  ซึ่งในการสะกดแบบเดิมของทัง้ 5 ค านี้ในภาษาบาลแีละภาษา
สนัสกฤตมสีระท้ายค า คอื upājhāya  cetīya  mahāthera  saṅgha และ  sukha  ตามล าดบั แต่ใน
จารกึภาษามอญโบราณพบวา่ค าเหล่านี้ถูกตดัสระทา้ยค าออก และใส่เครื่องหมายวริาม ซึง่แสดง
ว่ารูปพยญัชนะที่มวีริามก ากบัเป็นพยญัชนะสะกด   นอกจากนี้ ค าศพัท์บางค าอาจมีการตดั
พยญัชนะทา้ยออกไปดวัย เช่นตวัอยา่งที ่(3) cetīyʼ ปรากฏรปูสะกดเป็น cetī ซึ่งพบบ่อยกว่ารูป 
cetīyʼ     
  ค ายมืสองพยางคห์ลายค าทีม่กีารตดัเสยีงสระทา้ยค าแล้วยงัมกีารแปรรูปพยญัชนะ
สะกดเดมิใหเ้ป็นเสยีงพยญัชนะสะกดทีส่ามารถออกไดจ้รงิในระบบเสยีงภาษามอญโบราณ เช่น 
ตวัอยา่งที ่(6) saṅgha ปรากฏการแปรรปูสะกดเป็น saṅʼ  โดยมกีารตดัพยญัชนะ -gh และเหลอื 
-ṅ เป็นพยญัชนะสะกดตวัเดยีวโดยมเีครื่องหมายวริามก ากบั   ในตวัอย่างที่ (7) sukh’  พบการ
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แปรระหวา่งพยญัชนะสะกด -kh กบัพยญัชนะสะกด -k ซึ่งการเขยีนด้วยรูปพยญัชนะสะกด -k 
จะสมัพนัธก์บัเสยีงพยญัชนะสะกดในภาษามอญโบราณมากกวา่ 
 นอกจากนี้ ผูว้จิยัยงัพบวธิอีื่นในการตดัค ายมืใหส้ ัน้ลง  การลดจ านวนพยางคข์องค า
ยมือาจเป็นการตดัสระในต าแหน่งตน้พยางคก์ไ็ด ้เช่นตวัอย่างที่ (1) upājhāy’ มกีารแปรตดัสระ
ตน้พยางคเ์ป็น  pajhāyʼ และในค านี้ยงัมกีารแปรเสยีงสระของพยางค์ที่สองจากสระ -ā รูปเสยีง
ยาวเป็นสระ -a รปูเสยีงสัน้  ส่วนตวัอย่างที่ (2) uposatha  เป็นค าสี่พยางค์ที่มกีารกร่อนให้เป็น
ค าสามพยางค ์คอืมกีารแปรรปูระหวา่ง uposatha กบั upostha  ซึง่จากรูปเดมิได้กร่อนเสยีงสระ
ในพยางค์ที่สาม ท าให้พยญัชนะต้นของพยางค์ที่ 3 และพยางค์ที่ 4 เป็นพยญัชนะควบกนั   
ส่วนตวัอย่างที่ (4) ratanacetī  มกีารแปรรูประหว่าง ratanacetī  กบั ratʼnacetī  ซึ่งปรากฏการ
แปรรปูโดยตดัสระของพยางคท์ีส่องออกไปและเขยีนพยญัชนะตน้ของพยางคท์ีส่องและสามเป็น
พยญัชนะควบกนั พรอ้มทัง้มเีครื่องหมายวริามก ากบั ซึ่งแสดงการออกเสยีงเป็นพยญัชนะควบ  
ในตวัอยา่งที ่(5) ma(hā)ther’ พบการกร่อนค าใหส้ ัน้ลงเช่นกนั คอืในรูปสะกดค าว่า mhāthe(r) มี
การตดัสระของพยางคแ์รก และเขยีนตวั m และ h เป็นพยญัชนะควบ  
 1.2 การแปรพยญัชนะของค ายมืภาษาบาลแีละภาษาสนัสกฤต 
 ค ายมืภาษาบาลแีละภาษาสนัสกฤตทีม่กีารใชร้ปูพยญัชนะทีไ่ม่มเีสียงในระบบเสยีง
ภาษามอญโบราณมีการแปรรูปพยญัชนะเป็นรูปพยญัชนะที่มเีสยีงในระบบเสียงภาษามอญ
โบราณ โดยผูว้จิยัพบตวัอยา่งการแปรพยญัชนะหลายรปู  คอื พบการแปรระหวา่ง ṭh (ฐ) กบั th 
(ถ)  การแปรระหวา่ง ś (ศ) ṣ (ษ) และ s (ส)  การแปรรปูระหวา่งพยญัชนะสะกด -s  กบั -ḥ   และ
การแปรระหวา่งพยญัชนะตน้ v- กบั  b-   
 ในจารกึภาษามอญโบราณ ค ายมืภาษาสนัสกฤตว่า siṭhān’  "สถาน" ได้มกีารแปร
รปูเป็น sithānʼ ในยคุที ่3  ซึง่เป็นการแปรระหวา่ง ṭh (ฐ) กบั th (ถ)   รูปพยญัชนะของวรรค ฏ 
ทัง้วรรคเป็นเสียงที่ไม่มใีนระบบเสยีงของภาษามอญโบราณ   ลกัษณะการแปรรูปค าแบบนี้
แสดงให้เห็นว่าค ายมืจากภาษาสนัสกฤตและภาษาบาลีในภาษามอญโบราณมีการแปรรูป
พยญัชนะใหเ้ป็นรปูทีอ่อกเสยีงไดต้ามระบบเสยีงของภาษามอญโบราณแทน   ลกัษณะการแปร
รปูเช่นนี้พบในจารกึภาษาเขมรโบราณดว้ย1 
 ค ายมืภาษาบาลแีละภาษาสนัสกฤตในภาษามอญโบราณคงการใช้ ś (ศ) และ ṣ (ษ) 
ในยคุที ่1 และ 2 แต่เมื่อค ายมืนี้ปรากฏในยคุที ่3 มกีารเปลี่ยนจาก ś (ศ) และ ṣ (ษ) เป็น s (ส) 
ผูว้จิย้ไม่พบตวัอยา่งค าเดยีวกนัทีส่ามารถเปรยีบเทยีบการเปลีย่นแปลงนี้ แต่ในยคุที ่1 พบค าวา่ 

                                                
  1 Judith Jacob, "The structure of the word in Old Khmer," in Cambodian Linguistics, 
Literature and History, 1-17, ed. David Smyth (London: School of Oriental and African Studies, 
University of London, 1993), 2. 
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  yaśovitā(nʼ)  เป็นชื่อพระราชา (M.07 /บ.1-2)  ซึง่ค านี้มสี่วนต้นอยู่
ในบรรทดัที่หนึ่ง และมสี่วนท้ายอยู่ในบรรทดัที่สอง  พยางค์แรกในบรรทดัที่ 2 อ่านว่า śo  
นอกจากตวัอยา่งนี้ ในยคุที ่2  พบค าวา่  

  śrī   "ศร"ี (M.65 /บ.1)  ซึง่ยงัใชพ้ยญัชนะ ś (ศ)  ส่วนพยญัชนะ ṣ (ษ) พบในค าวา่  

 kṣetra  "เกษตร, ไร่นา" (M.65 /บ.3)  ค ายมืนี้มพียญัชนะควบ kṣ  ใน
ยคุที ่2  ซึง่ในยคุที ่3 พบค าวา่ 

 citrariksa  "ดาวฤกษ์จติระ" (M.40 B/บ.13) และค าวา่ 

 laksa  "หมื่น" (M.41 B/บ.13)   ซึง่ในยคุที ่3 เปลีย่นจากการใชร้ปู ṣ เป็น s  และไม่
ปรากฏการใชพ้ยญัชนะ ś หรอื ṣ ในยคุที ่3 เลย 
 ผู้วจิยัพบการแปรรูประหว่างพยญัชนะสะกด -s  กบั -ḥ  ของค ายมืภาษาบาลแีละ
ภาษาสนัสกฤต ดงัทีป่รากฏในตารางที ่7 
 
ตารางที ่7 การแปรระหวา่งพยญัชนะสะกด  -s กบั -ḥ 
      
  

ยคุที ่1 ยคุที ่2 ยคุที ่3 ความหมาย 

      
 

(1)     rās’ / raḥssa น. ราษฎร, รฐั, ประเทศ 

 
(2)     sinās’ / sinaḥ น. อาคารทีอ่ยูอ่าศยั 

 
 ตวัอยา่งในตารางที ่7 แสดงใหเ้หน็วา่มกีารแปรรปูระหวา่งพยญัชนะสะกด -s กบั 
-ḥ  ของค ายมืภาษาบาลแีละภาษาสนัสกฤต ซึ่งรูปเดมิใช้พยญัชนะสะกด -s   การเปลี่ยนจาก
พยญัชนะสะกด -s เป็น -ḥ  อาจปรากฏเสยีงดงัตวัอยา่งที ่2 หรอืปรากฏร่วมกบัการเพิมพยางค์
ดงัตวัอยา่งที ่1 กไ็ด ้ ทัง้นี้การแปรของพยญัชนะสะกดนี้เป็นลกัษณะเฉพาะของยคุที ่3 
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 นอกจากนี้ ผูว้จิยัยงัพบการแปรระหวา่งพยญัชนะตน้  v- กบั  b-   ในยคุที ่1 พบค า
วา่ vi(hār’) "วหิาร" และพบการแปรรปูเป็น bihā(r)’  แล้วในยุคที่ 2 ปรากฏรูปเป็น vihāra    การ
แปรระหวา่ง v- กบั b- เป็นลกัษณะการแปรทีพ่บในภาษาหลายๆ ภาษา รวมถึงภาษาสนัสกฤต 
ภาษาเขมร และภาษาไทย   ค าวา่ vihāra ในยคุที ่1 มกีารแปรการสะกดระหวา่งตวั v- กบัตวั b-  
แต่ในยคุที ่2 ปรากฏค าทีส่ะกดดว้ยตวั  v- เท่านัน้   
 2. ลกัษณะการแปรท่ีเกิดในพยางค ์
 ในจารึกที่ศึกษา ผู้วจิ ัยพบการแปรที่เกิดในพยางค์หลายลกัษณะ คือ การเพิ่ม
พยางค ์ การสลบัต าแหน่งพยญัชนะ  -r-   การเขยีนรปูพยญัชนะซ ้า  และการเขยีนประเภทยอ่ย 
 2.1 การเพิม่พยางค ์
 ในจารกึทีศ่กึษา ผูว้จิยัพบกรณีทีเ่กดิการเพิม่พยางค ์ซึ่งเกดิจากการแยกพยญัชนะ
ตน้ควบของค าออกจากกนั  มผีลใหค้ านัน้ๆ มจี านวนพยางคเ์พิม่ขึน้  ดงัปรากฏในตารางที ่8 
 
ตารางที ่8 การเพิม่พยางค ์
      
  

ยคุที ่1 ยคุที ่2 ยคุที ่3 ความหมาย 

      
 

(1) cva(sʼ)   cvas’ / cvassa / cavassa จน. -สบิ 

 
(2)   jrapa jrappa / jarappa น. ศาลา 

 
(3)     tju / taju น. ค าน าหน้าชื่อ 

 
(4)     musūna / msunʼ / msunna / 

msūṇʼ / sūn(ʼ) จน. หา้ 

 
(5)     sloppa / saloppa น. ของทีถ่วายอยา่งหนึ่ง 

 

 ตัวอย่างในตารางที่ 8 เป็นค าที่มีการแยกพยญัชนะต้นควบออกจากกัน  คือ 
ตวัอย่างที่ (1) cvas’  ได้ปรากฏรูปเป็น cavassa  ตวัอย่างที่ (2) jrapa  ได้ปรากฏรูปสะกดเป็น 
jarappa  ตวัอยา่งที ่(3) tju  ไดป้รากฏรปูสะกดเป็น taju  ตวัอยา่งที ่(4) msunʼ  ไดป้รากฏรูปสะกด
เป็น musūna  และตวัอย่างที่ (5) sloppa  ได้ปรากฏรูปสะกดเป็น saloppa  ในตารางนี้ท ัง้ห้าค า 
ผู้ว ิจ ัยพบว่ามีการแยกพยญัชนะต้นควบออกเป็นพยญัชนะเดี่ยวสองเสียง   ลกัษณะการ      
แปรรปูแบบนี้เกดิในยคุที ่3 โดยผูว้จิยัไม่พบตวัอย่างค าที่มกีารแยกพยญัชนะต้นควบในยุคที่ 1 
หรือยุคที่ 2  ลกัษณะการแปรรูปค าแบบนี้อาจสะท้อนถึงการออกเสียงว่าในยุคที่ 3 ค าศพัท์
เหล่านี้อาจไม่ไดอ้อกเสยีงพยญัชนะตน้เป็นพยญัชนะควบ  
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2.2 การสลบัต าแหน่งพยญัชนะ -r-  
 ในจารึกที่ศึกษา ผู้วจิยัพบการแปรรูปค าที่สลบัต าแหน่งของพยญัชนะ -r-  ใน
ต าแหน่งกลางค า  ดงัปรากฏในตารางที ่9 
 
ตารางที ่9 การสลบัต าแหน่งพยญัชนะ -r-  

  
ยคุที ่1 ยคุที ่2 ยคุที ่3 ความหมาย 

      
 

(1)  [ta]rlla tarla / tala / tarlla / 
taralaª trala / tarala / tarʼla น. พระเจา้, เจา้ของ 

 
(2)   garʼluṅʼ / garaluṅʼ graloṅʼ น. จ านวน, ปรมิาณ 

 
  ตวัอย่างในตารางที่ 9 แสดงให้เหน็ว่ามกีารแปรต าแหน่งของพยญัชนะ -r- ที่เกิด
กลางค า  ตวัอย่างที่ (1) trala  ได้ปรากฏรูปสะกดเป็น [ta]rlla ในยุคที่ 1 ซึ่งในรูปนี้ พยญัชนะ   
-r- เป็นพยญัชนะตวัแรกของพยญัชนะควบในต าแหน่งกลางค า และในยคุที่ 2 ยงัคงพบรปูสะกด
แบบนัน้ เป็น tarlla พรอ้มทีพ่บรปูสะกดอกีหลายแบบ เช่น tarla โดยพยญัชนะ -r- ยงัคงอยู่ใน
ต าแหน่งเดมิ รปู tala ซึง่ในยคุที ่2 แสดงให้เหน็ว่า -r- ถูกตดัออก และรูป taralaª แสดงให้เหน็
ว่ารูปพยญัชนะ -r- ถูกแยกออกจากพยญัชนะควบกลางค า เป็นพยญัชนะต้นเดี่ยวจงึท าให้
จ านวนพยางคเ์พิม่ขึน้  ในยคุที ่3 พบรปูสะกดเป็น tarʼla โดยตวั -r- ยงัเป็นพยญัชนะแรกของ
ควบกลางค า และพบรูปสะกดเป็น tarala ซึ่งตวั -r- เป็นพยญัชนะต้นเดี่ยวและท าให้มจี านวน
พยางคเ์พิม่ขึน้   ในยคุที ่3 นี้ยงัพบรปูสะกดเป็น trala ดว้ย ซึง่เกดิการกร่อนพยางคท์ีส่องท าให ้
-r- กลายเป็นพยญัชนะตวัทีส่องของพยญัชนะควบในต าแหน่งตน้ค า 
  ส าหรบัตวัอย่างที่ (2) graloṅʼ ผู้วจิยัพบว่าในยุคที่ 2  -r- เป็นพยญัชนะตวัแรกใน
พยญัชนะควบในต าแหน่งกลางค า คอื garʼluṅʼ เช่นเดยีวกนักบัค าว่า tarla และในยุคที่ 2 ค านี้
ปรากฏรปูสะกดเป็น garaluṅʼ ดว้ย   พยญัชนะ -r- ปรากฏเป็นพยญัชนะต้นเดยีว เช่นเดยีวกบั
กรณีที่ได้พบในค าว่า taralaª ในยุคที่ 2  และในยุคที่ 3 พบรูปค านี้เป็น graloṅʼ ซึ่งแสดงการ
กร่อนพยางค์ท าให้พยญัชนะ -r- กลายเป็นพยญัชนะตวัที่สองควบกบัตวั g-  เช่นกนักบัค าว่า 
trala ในยคุที ่3   
  Blagden  กล่าวถึงลกัษณะการสลบัต าแหน่ง -r- แบบนี้โดยยกตวัอย่างค าศพัท์ที่
พบในประเทศพม่าในช่วงสมัยก่อนหริภุญไชย กล่าวคือค าศพัท์จะสะกดเป็น -ir- ก่อน
เปลีย่นเป็น -ra- ในจารกึของหรภุิญไชย  ท่านยกตวัอย่างดงัเช่น tirla และ cirvek พบรูป trala 
และ cravek

2   

                                                
 2 Charles Otto Blagden,  "Notes on Talaing epigraphy," Journal of the Burma 

Research Society 2 (1912): 86. 
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 2.3 การเขยีนรปูพยญัชนะซ ้า 
 ในจารกึทีศ่กึษา ผูว้จิยัพบการเขยีนรปูพยญัชนะซ ้า  ดงัปรากฏในตารางที ่10 
 
ตารางที ่10 การเขยีนรปูพยญัชนะซ ้า 

  
ยคุที ่1 ยคุที ่2 ยคุที ่3 ความหมาย 

      
 (1)     jetavan’  / jjetavanna น. ชื่อเฉพาะของศาสนสถาน 

 
(2)     bisukarʼ / bissukarʼ  น. ชื่อเฉพาะบุคคล 

 
 ตวัอยา่งในตารางที ่10 เป็นค าศพัทส์องค าทีป่รากฏการแปรรปูสะกดระหวา่งรูปเดมิ
และรูปที่ปรากฏพยญัชนะซ ้ากัน  คือในตัวอย่างที่ (1) jetavan’ มีการแปรรูปสะกดเป็น 
jjetavanna ซึง่มกีารเขยีนพยญัชนะตน้ j- ซ ้ารปูกนัโดยพยญัชนะที่สองเป็นพยญัชนะเชงิของตวั
แรก  ส่วนพยญัชนะสะกด n  ทีเ่ขยีนซ ้ากนันี้ เป็นการแสดงพยญัชนะสะกด ซึ่งผู้วจิยัจะอธบิาย
ในส่วนเกีย่วกบัเครื่องหมายวริาม  ในตวัอยา่งที่ (2) bisukarʼ มกีารแปรรูปสะกดเป็น  bissukarʼ 
ซึง่มกีารเขยีนพยญัชนะ s ซ ้ากนั  ผูว้จิยัพบกรณีการแปรรปูสะกดทีเ่ขยีนพยญัชนะซ ้ากนัเฉพาะ
ในยคุที ่3 แต่ไม่พบตวัอยา่งค าในยคุที ่1 หรอืยคุที ่2 
  2.4 การแปรรปูพยญัชนะแบบอื่นๆ 
  ในจารกึทีศ่กึษา ยงัพบการแปรทีเ่กดิในพยางค์อื่น เช่น วล ีtrala eyʼ  "พระเจ้าของ
ฉนั"  พบรปูทีม่กีารเชื่อมเสยีงสระทา้ยของ trala กบัเสยีงสระของ eyʼ เป็น traleyʼ  traleyya และ 
traleyyʼ ท าใหค้ าสองค ากลายเป็นรปูค าเดยีว    
  นอกจากนี้ ค าว่า kasmuṅʼ "พระราชา"  ในยุคที่ 2 แปรรูปเป็น  kasʼsmuṅʼ และ 

ksmaṅ(a)   โดยรปู kasʼsmuṅʼ  มกีารแยกพยญัชนะ -s-  เป็นพยญัชนะสองตวั คอื เป็นพยญัชนะ
สะกดของพยางคแ์รกและเป็นพยญัชนะตน้ของพยางค์ที่สอง   ในรูป ksmaṅ(a)  สระ -a- ถูกตดั
จากพยางค์หน้า และเขยีนเป็นพยญัชนะควบที่มีพยญัชนะสามตวั และสระ -u- ในพยางค์ที่ 2 
แปรเป็น -a- ดว้ย 
 3. ลกัษณะการแปรของพยญัชนะ 
 ในจารกึที่ศกึษา ผู้วจิยัพบการแปรรปูพยญัชนะ ดงันี้  การแปรของพยญัชนะต้น  
การแปรของพยญัชนะสะกด -ª  การแปรระหว่างพยญัชนะสะกด -ñ  กบั -n  การแปรระหว่าง
พยญัชนะสะกด -n  กบั -ṇ  การแปรระหว่างพยญัชนะสะกด -m  กบั -ṃ  และการแปรระหว่าง
พยญัชนะสะกด -h  กบั -ḥ 
 3.1 การแปรของพยญัชนะตน้ 
 ในจารกึทีศ่กึษา ผูว้จิยัพบการแปรของพยญัชนะต้นค าจ านวนหนึ่ง  เช่น ผู้วจิยัพบ
การตดัพยญัชนะ m-  ในต าแหน่งพยญัชนะตน้ควบ  ดงัปรากฏในตารางที ่11 
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ตารางที ่11 การตดัพยญัชนะตน้ m-  

      
  

ยคุที ่1 ยคุที ่2 ยคุที ่3 ความหมาย 

      
 (1)     msunʼ / mṣūṇʼ / msunna / 

musūna / sun(ʼ) จน. หา้ 

 
(2) mñaḥ ñaḥ mñaḥ / ñaḥ น. คน, มนุษย,์ เขา 

 
 ตวัอยา่งในตารางที ่11 แสดงใหเ้หน็ว่าในภาษามอญโบราณมกีารตดัพยญัชนะ m-  
จากต าแหน่งพยญัชนะตน้ควบ    ในตวัอย่างที่ (1) msunʼ ปรากฏรูปแปรเป็น sun(ʼ) ในยุคที่ 3 
ซึ่งเป็นรูปที่พยญัชนะ m-  ถูกตดัออก   ในตวัอย่างที่ (2) mñaḥ  มีรูปแปรเป็น ñaḥ ในยุคที่ 2 
ในขณะทีใ่นยคุที ่3 พบทัง้สองรปู คอื mñaḥ และ ñaḥ   การตดัพยญัชนะ m- อาจสะท้อนถึงการ
ออกเสยีงในภาษาพดู ทีภ่าษาพดูเองคงมกีารแปรระหวา่งการออกเสยีง m- ในลกัษณะพยญัชนะ
ตน้ควบและการตดัเสยีง m- 
  นอกจากนี้ ผูว้จิยัพบการแปรของพยญัชนะตน้อกี 2 ลกัษณะ คอื การปรากฏและไม่
ปรากฏรูปพยญัชนะต้น a- พบในค าว่า avauᵃ’ "นี้"  ปรากฏรูปแปรที่หลากหลาย โดยรูปที่มี
พยญัชนะตน้ a- พบเฉพาะในยคุที ่1 และ 2  พรอ้มกบัรปูแปรทีไ่ม่มพียญัชนะตน้ a- โดยยคุที ่1 
พบ avauᵃ’ และ vauᵃ’ และยคุที ่2 พบ avauᵃ’ / avauᵃ / voᵃ’ / vau / vauᵃ  และ vauᵃ’ ในขณะที่ยุค
ที่ 3 พบ vaª / voᵃ / voᵃ’ / vauᵃ  และ vauᵃ’ แต่ในยุคที่ 3 ไม่พบรูปแปรของค านี้ที่ม ี      
พยญัชนะต้น a-   ขอ้มูลการปรากฏของค านี้ในทัง้สามยุค ผู้วจิยัพบว่ามีรูปสะกดที่ปรากฏ
พยญัชนะตน้ a- เพยีง 5 ครัง้ ขณะทีพ่บรปูสะกดทีไ่ม่ปรากฏพยญัชนะตน้ a- จ านวน 46 ครัง้   
 การแปรระหว่างพยญัชนะต้น  y- กบั  s- และ  h- พบในค าว่า  yamoᵃ’ "มชีื่อว่า"  
ในยคุที ่2  y- เป็นพยญัชนะตน้ แต่ในยคุที ่3 พบการแปรเป็น s- หรอื  h-   กล่าวคอืพบทัง้ yamo 

/ simoᵃʼ และ himoᵃ’   ในการแปรรูปนี้ นักวชิาการบางท่านเสนอวา่กรณีของการแปรของ  y- 

เป็น  s- หรือ  h-  เกิดจากความแตกต่างระหว่างการสะกดค าในภาษาวรรณกรรมกบัการ     
ออกเสยีงของภาษาพดูในยคุนัน้3  และการเปลี่ยนเสยีงจาก s- เป็น  h- เป็นลกัษณะของภาษา
มอญสมยักลาง4 
 
 
                                                
  3 Robert Halliday and Charles Otto Blagden, "Les inscriptions môn du Siam," Bulletin 
de l'École Française d'Extrême-Orient 30 (1930): 86. 
  4 Harry Leonard Shorto, A Dictionary of the Mon Inscriptions from the sixth to the 
sixteenth centuries (London: Oxford University Press, 1971), x. 
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 3.2 การแปรของพยญัชนะสะกด -ª 
   ในจารกึที่ศกึษา ผู้วจิยัพบการแปรการปรากฏพยญัชนะสะกด -ª   ดงัปรากฏใน
ตารางที ่12 
 
ตารางที ่12 การแปรของพยญัชนะสะกด -ª   
      
  

ยคุที ่1 ยคุที ่2 ยคุที ่3 ความหมาย 

      
 

(1) kau koª / koᵃʼ / kauªʼ ku บพ. กบั 

 
(2)   taralaª / tarla / tarlla / 

talaª tarala / trala / tarʼla 
น. พระราชา, 
เจา้นาย, เจา้ของ 

 
(3)     da / daᵃʼ สร. ค าลงทา้ยวล ี

 
(4) pa   pa / paªʼ ก. ท า, ปฏบิตั ิ

 
(5)   piᵃ’ pi / piᵃ / piᵃ’ จน. สาม 

 
(6) avauᵃ’ / 

vauᵃ’ 
avauᵃ’ / avauᵃ /  voᵃ’ / 
vau / vauᵃ / vauᵃ’ 

vaª / voᵃ / voᵃ’ /  vauᵃ 
/ vauᵃ’ บช. นี ้

 
 ตวัอยา่งในตารางที ่12 แสดงการแปรรปูระหวา่งค าที่มพียญัชนะสะกด -ª  และค า
ที่ไม่มพียญัชนะสะกด -ª   ส าหรบัลกัษณะการแปรรูปในลกัษณะนี้ ผู้วจิยัเหน็ว่าพยญัชนะ -ª 
เป็นเสยีงกกัทีเ่สน้เสยีง  ฉะนัน้ค าศพัทเ์หล่านี้น่าจะมกีารออกเสยีงโดยมเีสยีงกกัจากที่เส้นเสยีง
ทา้ยค า    
  นอกจากนี้ พยญัชนะสะกด -ª ยงัมกีารแปรกบัพยญัชนะสะกด -ḥ ด้วย  โดยพบใน
ค าว่า lmauª "ตอนนัน้" ได้แปรรูปเป็น  lmoḥ   ตวัอย่างนี้พบในยุคที่ 3 และผู้วจิยัพบเพยีงค า
เดยีวทีม่กีารแปรรปูระหวา่ง -ª  และ -ḥ    อกีตวัอยา่งหนึ่งทีอ่าจสะทอ้นเสยีงกกัที่เส้นเสยีง  คอื
ค าวา่ ḍaḥ "เขา, มนั" ซึง่พบในยคุที ่2 แต่ในยคุที ่3 แปรเป็น ḍa  
 3.3 การแปรระหวา่งพยญัชนะสะกด -ñ  กบั -n 
  ในจารกึทีศ่กึษา ผูว้จิยัพบการแปรระหวา่งพยญัชนะสะกด -ñ กบั -n   เช่น ในยุคที่ 1 
พบค าวา่ kauñ’  "ลกู" แต่ในยคุที ่3 แปรรปูเป็น konʼ และ konna โดยใช้ -n เป็นพยญัชนะสะกด   
อกีตวัอยา่งหนึ่งคอืค ายมืภาษาบาลแีละภาษาสนัสกฤตว่า puṇya "บุญ" ซึ่งในยุคที่ 1 มกีารแปร
รปูระหวา่ง puña  และในยคุที ่2 พบการแปรรูประหว่าง piñʼ / puña / puñ’  และ pūñʼ  แต่ในยุค
ที่ 3 มีการแปรเป็น punʼ คือใช้ -n แทน -ñ   Bauer เสนอว่าในภาษามอญโบราณม ี    
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พยญัชนะฐานกรณ์เพดานแขง็เป็นตวัสะกด แต่ในภาษามอญสมยักลางไม่ปรากฏรูปพยญัชนะ
สะกดทีเ่พดานแขง็ แต่เปลีย่นเป็นพยญัชนะทีฐ่านกรณ์ปุม่เหงอืกแทน5  
 3.4 การแปรระหวา่งพยญัชนะสะกด -n กบั -ṇ 
 ในจารกึทีศ่กึษา ผูว้จิยัพบการแปรระหวา่งพยญัชนะสะกด -n  กบั -ṇ  ดงัปรากฏใน
ตารางที ่13 
 
ตารางที ่13 การแปรระหวา่งพยญัชนะสะกด -n กบั -ṇ 
      
  

ยคุที ่1 ยคุที ่2 ยคุที ่3 ความหมาย 

      
 

(1)     ñin’ / ñiṇa / ñīnʼ กช. ถูกกระท า 

 
(2)     musūna / msunʼ / msunna / msūṇʼ / sūn(ʼ) จน. หา้ 

 
  ตวัอยา่งในตารางที ่13 แสดงการแปรรูประหว่างพยญัชนะสะกด -n  กบั -ṇ   ใน
ตวัอยา่งที ่(1) ñin’  มรีปูแปรเป็น ñiṇa และในตวัอยา่งที ่(2) msunʼ มรีูปแปรเป็น msūṇʼ   ผู้วจิยั
พจิารณาวา่ในภาษามอญโบราณคงไม่มเีสยีงเฉพาะส าหรบัพยญัชนะ -ṇ   พยญัชนะ -n และ -ṇ 
น่าจะออกเสียงเป็นเสียงเดียวกนัในยุคนัน้ และการแปรนี้ปรากฏเฉพาะรูปพยญัชนะสะกด
เท่านัน้  
 3.5 การแปรระหวา่งพยญัชนะสะกด -m  กบั -ṃ 
 ในจารกึทีศ่กึษา ผูว้จิยัพบการแปรระหวา่งพยญัชนะสะกด  -m กบั  -ṃ  ดงัปรากฏ
ในตารางที ่14 
 
ตารางที ่14 การแปรระหวา่งพยญัชนะสะกด -m  กบั -ṃ 
      
  

ยคุที ่1 ยคุที ่2 ยคุที ่3 ความหมาย 

      
 

(1) klam’   klaṃ / klaṃm’ จน. รอ้ย 

 
(2)   kaṃ kom’ / koma ก. ร่วม, สมัพนัธ ์

 
 ตวัอยา่งในตารางที ่14  แสดงการแปรระหวา่งพยญัชนะสะกด -m  กบั -ṃ  ตวัอย่าง 
ที ่(1) klam’ ในยคุที ่1 มรีปูแปรเป็น klaṃ และ klaṃm’  ในยคุที ่3   และตวัอย่างที่ (2) kaṃ ใน

                                                
  5 Christian Bauer, "Numismatics, dialectology and the periodization of Old Mon," Mon-
Khmer Studies Journal 16-17 (1987-1988): 172. 
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ยุคที่ 2 มีการแปรเป็น kom’ และ koma ในยุคที่ 3   ผู้วจิยัเห็นว่าในภาษามอญโบราณ 
พยญัชนะสะกด  -m  กบั -ṃ ใชแ้ทนเสยีงเดยีวกนั และสามารถสลบักนัได้ 
 3.6 การแปรระหวา่งพยญัชนะสะกด -h  กบั -ḥ 
 ในจารกึทีศ่กึษา ผูว้จิยัพบการแปรระหวา่งพยญัชนะสะกด -h  กบั -ḥ  ดงัปรากฏใน
ตารางที ่15 
 
ตารางที ่15 การแปรระหวา่งพยญัชนะสะกด -h  กบั -ḥ 
      
  

ยคุที ่1 ยคุที ่2 ยคุที ่3 ความหมาย 

      
 

(1)     goha / goḥ / goḥhʼ ชฉ. นัน้ 

 
(2) duṃ(pauhʼ)   duṃmapoha / duṃpoḥ / duṃpohʼ จน. เจด็ 

 
 ตวัอยา่งในตารางที ่15 แสดงการแปรระหวา่งพยญัชนะสะกด -h  กบั -ḥ   ตวัอยา่ง
ที่ (1) goha  มรีูปแปรเป็น goḥ  และ goḥhʼ  และตวัอย่างที่ (2) duṃpohʼ  ปรากฏรูปแปรเป็น 
duṃpoḥ    ผูว้จิยัเหน็วา่ในภาษามอญโบราณ พยญัชนะสะกด -h  และ -ḥ ใช้แทนเสยีงเดยีวกนั 
ฉะนัน้กรณีนี้เป็นอกีหนึ่งกรณีทีม่รีปูอกัษรสองแบบทีแ่ทนเสยีงเดยีวกนั 
 นอกจากนี้ ในขอ้มลูจากจารกึทีศ่กึษา ผู้วจิยัพบการแปรของพยญัชนะสะกดอื่นอกี 
อย่างเช่นในยุคที่ 2 มกีารแปรของพยญัชนะสะกด -c กบั -p  ในค าว่า khāḥcʼ "ตอนนัน้, เวลา
นัน้" ซึง่แปรรปูเป็น khāḥca และ khaḥp’   ผูว้จิยัเหน็ว่าค านี้เป็นกรณีพเิศษ เนื่องจากว่าค านี้พบ
ในจารกึเพยีงชิน้เดยีวในยคุที ่2 โดยปรากฏการสะกดสามรปูแบบ   ผูว้จิยัไม่พบตวัอยา่งค าอื่นที่
มกีารแปรระหว่างพยญัชนะ -c กบั  -p   แต่ผู้วจิยัได้กล่าวไวแ้ล้วในเรื่องของการแปรระหว่าง
พยญัชนะสะกด -ñ กบั -n ว่าในยุคที่ 3 ได้มกีารเปลี่ยนการสะกดค าจากพยญัชนะเสยีงเพดาน
แขง็เป็นตวัสะกดมาเป็นพยญัชนะเสยีงปุม่เหงอืก ซึง่พยญัชนะตวั -c เป็นพยญัชนะเสยีงเพดาน
แขง็ และถึงแม้ว่าพยญัชนะ  -p ไม่ได้เป็นพยญัชนะเสยีงปุ่มเหงอืก แต่ตวัอย่างนี้จากยุคที่ 2 
อาจเป็นกรณีทีเ่ริม่มกีารแปรจากพยญัชนะเสยีงเพดานแขง็ในต าแหน่งทา้ยค าเป็นเสยีงอื่น  
  อกีกรณีหนึ่งของการแปรของพยญัชนะสะกดซึ่งผู้วจิยัพบเพยีงตวัอย่างค าเดยีวคอื
ค าวา่ diṅkelʼ ซึง่พบในยคุที ่3 และมคีวามหมายเป็นหน่วยนับน ้าหนัก   ผู้วจิยัพบค านี้โดยแปร
รปูเป็น diṅkela / diṅkelya และ diṅkella โดยมกีารแปรระหว่างพยญัชนะสะกด -l  กบั -ll กบั -ly  
ซึง่พบเพยีงตวัอยา่งค าเดยีว 
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4. ลกัษณะการแปรของสระ 
 ในจารึกที่ศึกษา ผู้วจิยัพบการแปรระหว่างสระที่ใช้ในค าศพัท์ ซึ่งสามารถแบ่ง
ประเภทได ้ดงันี้  การแปรระหวา่งสระรปูเสยีงสัน้กบัรปูเสยีงยาว  การแปรระหว่างสระ -au- กบั    
-o-  และการแปรระหวา่งสระต่างๆ 
 4.1 การแปรระหวา่งสระรปูเสยีงสัน้กบัรปูเสยีงยาว  
 ในจารกึทีศ่กึษา ผูว้จิยัพบการแปรระหวา่งรปูสระเสยีงสัน้กบัเสยีงยาว คอืพบการ
แปรระหวา่งสระ -a- กบั -ā-  ในตวัอยา่งที ่(1)  -i- กบั -ī-   ในตวัอย่างที ่(2) และ (3) และ -u- กบั 
-ū-  ในตวัอยา่งที ่(4) ถงึ (7)  ดงัปรากฏในตารางที ่16 
 
ตารางที ่16 การแปรระหวา่งสระรปูเสยีงสัน้กบัรปูเสยีงยาว   

  
ยคุที ่1 ยคุที ่2 ยคุที ่3 ความหมาย 

      
 

(1)     drapʼ / drāppa น. ทรพัย ์

 
(2)     ñin’ / ñiṇa / ñīnʼ กช. ถูกกระท า 

 
(3)   liñʼ liñʼ / līñʼ ก. ถูกท าลาย 

 
(4)   kuruṅʼ / kūruṅʼ   น. ผูป้กครอง 

 
(5)     ñumʼ / ñūm’ น. ค าน าหน้าชื่อ 

 
(6) puña / 

puṇya 
piñʼ / puña / puñ’ / 
puṇya / puṇyʼ / pūñʼ punʼ / puna น. บุญ 

 
(7)     musūna / msunʼ / 

msunna / msūṇʼ / sūn(ʼ) จน. หา้ 

 
  ตวัอยา่งในตารางที ่ 16  แสดงการแปรระหว่างสระรูปเสยีงสัน้กบัรูปเสยีงยาว  ใน
ตวัอย่างที่ (1) drapʼ ได้แปรรูปเป็น drāppa ซึ่งปรากฏเป็นรูปสระเสียงยาว แต่นอกจากค านี้ 
ผู้วจิยัไม่พบตวัอย่างอื่นของการแปรระหว่าง -a- กบั -ā-   ตวัอย่างที่ (2) ñin’ และ (3) liñʼ 
แสดงการแปรรูประหว่างสระ -i- กบั -ī- ในยุคที่ 3   ตวัอย่างที่ (4) kuruṅʼ (5) ñumʼ (6) puṇya 
และ (7) msunʼ  เป็นตวัอยา่งค าทีป่รากฏการแปรรูประหว่างสระ  -u- กบั -ū-   ส าหรบัการแปร
รูปสระเสยีงนี้ระหว่าง -i- กบั -ī- และ -u- กบั -ū- ปรากฏในยุคที่ 2 และ 3 และมีนักวชิาการ
กล่าวว่าในภาษามอญโบราณรูปสระ -i- กบั -ī- และ -u- กบั -ū-  น่าจะสะท้อนเสยีงเดยีวกนั6  
ซึง่การใชร้ปูสระสัน้หรอืยาวแทนเสยีงสระเดยีวกนัปรากฏในภาษาเขมรโบราณดว้ย7    

                                                
  6 Shorto, A Dictionary of the Mon Inscriptions from the sixth to the sixteenth 
centuries, xvii. 
  7 Jacob, "The structure of the word in Old Khmer," 7. 
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4.2 การแปรระหวา่งสระ -au- กบั  -o- 
 ในจารกึทีศ่กึษา ผูว้จิยัพบการแปรระหวา่งสระ -au- กบั -o-   ดงัปรากฏในตาราง   
ที ่17 
 
ตารางที ่17 การแปรระหวา่งสระ -au- กบั -o- 
      
  

ยคุที ่1 ยคุที ่2 ยคุที ่3 ความหมาย 

      
 

(1)   aurʼ or’ ก. ท าใหเ้กดิขึน้ 

 
(2) kauñ’   konʼ น. ลกู 

 
(3) kau koª / koᵃʼ / kauªʼ ku บพ. กบั 

 
(4)   jlauv’ jlovʼ น. ววั 

 
(5)   tmaªʼ / tmoªʼ / tmauªʼ   น. หนิ, ศลิาจารกึ 

 
(6) mauy’ moy’ moya / moy’ / moyya / 

mauya / mauyya จน. หนึ่ง 

 
(7)   yamoᵃ’ / ymauªʼ yamo / simoᵃ / himoᵃ ก. ชื่อ 

 
(8)     lmoḥ / lmauª น. ตอนนัน้ 

 
(9) avauᵃ’ / 

vauᵃ’ 
avauᵃ’ / avauᵃ /  voᵃ’ / 
vau / vauᵃ / vauᵃ’ 

vaª / voᵃ / voᵃ’ /  vauᵃ / 
vauᵃ’ ชฉ. นี ้

 
  ตวัอยา่งในตารางที ่17 แสดงการแปรระหว่างสระ -au- กบั -o- ที่เกดิในยุคต่างๆ  
ตวัอย่างค าจากยุคที่ 1 พบการใช้สระ -au- เท่านัน้ แต่ในยุคที่ 2 และยุคที่ 3 ปรากฏการแปร
ระหวา่ง สระ -au- กบั -o-  และบางค ายงัปรากฏสระอื่นๆ ด้วย เช่น ตวัอย่างที่ (3) ku ใช้สระ -
au- ในยคุที ่1 และเกดิการแปรระหวา่งสระ -au- กบั -o-  ในยคุที ่2  แต่ในยคุที ่3 แปรเป็นสระ -
u- ตวัอยา่งที ่(9) vauᵃ’  ใชส้ระ -au- ในยคุที ่1 และเกดิการแปรระหวา่งสระ -au- กบั -o-  ในยุค
ที่ 2  ในยุคที่ 3 ยงัพบการแปรระหว่างสระ -au- กบั -o-   และพบการแปรเป็นสระ -a- ด้วย   
ผูว้จิยัเหน็วา่ค าในตารางที ่17 มกัสะกดดว้ย  -au- ในยุคที่ 1   และในยุคที่ 2 กบัยุคที่ 3 ได้พบ
การแปรระหว่าง  -au-   -o-  แต่ในยุคที่ 3 พบค าที่มรีูปสะกดด้วย  -o- มากที่สุด ซึ่งแสดงให้
เหน็วา่จากยคุที ่1 ถงึยคุที ่3 มกีารแปรจากสะกดค าดว้ย  -au- ใหเ้ป็น  -o-  มากกวา่ 
 Shorto กล่าวว่าภาษามอญโบราณไม่มเีสยีงส าหรบัสระ -au-  มเีพยีงเสยีงสระ -o-   
และในพจนานุกรมภาษามอญโบราณ  Shorto ใช้เฉพาะรูปสระ -o-  เท่านัน้8   อย่างไรกต็าม 
Bauer กล่าววา่ภาษามอญโบราณอาจมหีลายเสยีงทีแ่ทนดว้ยรปูสระ  -o- หรอื -au- 

9    
                                                
  8 Shorto, A Dictionary of the Mon Inscriptions from the sixth to the sixteenth 
centuries, xvii-xviii. 



157 
 
  4.3 การแปรระหวา่งสระต่างๆ 
  ในจารกึทีศ่กึษา ผูว้จิยัพบการแปรของสระต่างๆ   คอื การแปรระหว่างสระ -i- กบั   
-u-   สระ -e- กบั -i-  และสระ -o- กบั -u-   ดงัปรากฏในตารางที ่18  
 
ตารางที ่18 การแปรระหวา่งสระต่างๆ 

  
ยคุที ่1 ยคุที ่2 ยคุที ่3 ความหมาย 

      
 

(1)     kil’ / kulʼ ก. มอบให,้ ประทาน 

 
(2) puña / 

puṇya 
piñʼ / puña / puñ’ / 
puṇya / puṇyʼ / pūñʼ punʼ / puna น. บุญ 

 
(3)   ḍek’  ḍik’ น. ทาส 

 
(4)     sinās’ / senās’ น. อาคารทีอ่ยูอ่าศยั 

 
(5) kau koª / koᵃʼ / kauªʼ ku บพ. กบั 

 
(6)   garaluṅʼ / garʼluṅʼ graloṅʼ น. จ านวน, ปรมิาณ 

 
(7) toy’   tuyʼ กว. บ่งบอกถงึอดตีกาล 

 
  ตารางที ่18 แสดงการแปรระหวา่งสระต่างๆ คอื การแปรระหวา่งสระ -i- และ -u- ใน
ตวัอย่างที่ (1) kil’  และ (2) puṇya   ระหว่างสระ -e-  และ  -i-  ในตวัอย่างที่ (3) ḍik’ และ (4) 
sinās’  และระหว่างสระ  -u-  และ -o-   ในตวัอย่างที่ (5) ku (6) graloṅʼ และ (7) toy’   ผู้วจิยั
จดัการแปรรูปสระเหล่านี้ไวใ้นกลุ่มเดยีวกนัเนื่องจากในภาษามอญปจัจุบนัสระที่มกีารแปรใน
ลกัษณะนี้ส่วนใหญ่จะมรีปูเป็นสระ -ui- 

10 
  นอกจากการแปรของสระในลกัษณะต่างๆ ทีไ่ดก้ล่าวถงึแล้ว ผูว้จิยัยงัพบตวัอยา่งค า
อื่นๆ ซึง่ปรากฏการแปรสระทีใ่ช ้แต่พบเพยีงหนึ่งค า  เช่นการแปรระหวา่งสระ -a- กบั -i-   จาก
ยคุที ่1 พบค าวา่ kandar’ "ภรรยา" และในยุคที่ 2 ยงัคงสะกดเหมอืนเดมิ แต่ในยุคที่ 3 ค านี้ได้
แปรรูปเป็น kindarra   โดยมกีารแปรจากสระ -a-  เป็น  -i-  แทน   อกีค าหนึ่งซึ่งผู้วจิยัพบการ
แปรของสระ เพยีงหนึ่งค า คอื ค าวา่ neª   "นี้"  ในยคุที ่2 และมกีารแปรรูปเป็น naiªʼ  ซึ่งเป็นการ
แปรระหวา่งสระ -e- กบั -ai-    สิง่ทีน่่าสงัเกตเกีย่วกบัค านี้ คอื รปูสะกดวา่ naiªʼ  ปรากฏเฉพาะ
ในจารกึทีพ่บในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ขณะทีร่ปูสะกดวา่ neª  ปรากฏเฉพาะ
ในจารกึทีพ่บในภาคกลาง  นอกจากนี้ Bauer ตัง้ขอ้สงสยัว่าค านี้อาจเป็นค ายมืจากภาษาเขมร
                                                                                                                                       
  9 Bauer, "Notes on Mon Epigraphy," 38. 
  10 Nai Pan Hla, "A Comparative Study of Old Mon Epigraphy and Modern Mon," in 
Austroasiatic Studies, ed. Philip Jenner, and others (Honolulu: The University Press of Hawaii, 
1976), 911. 
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โบราณ หรอือาจเป็นค าศพัทท์ีอ่ยูใ่นภาษามอญโบราณมาก่อน และค าในภาษาเขมรโบราณเป็น
รากศพัทเ์ดยีวกนั  แต่สิง่ทีย่งัไม่ชดัเจน คอื การแปรรูปในการสะกดนี้ควรพจิารณาเป็นสองเสยีง
หรอืเสยีงเดยีวที่เพยีงมกีารแปรรูป11   ผู้วจิยัยงัไม่สามารถสรุปขอ้นี้ได้ เนื่องจากว่าผู้วจิยัพบ
เพยีงขอ้มลูค าเดยีวของการแปรระหวา่งสระ -e- กบั -ai- 
 5. ลกัษณะการแปรของค าท่ีมีเครื่องหมายวิราม 
 ในส่วนนี้ ผู้วจิยัน าเสนอลกัษณะการแปรของค าที่มเีครื่องหมายวริาม  ค าศพัท์ใน
จารกึภาษามอญโบราณส่วนใหญ่จะปรากฏเครื่องหมายวริามบนพยญัชนะสะกด แต่ผูว้จิยัพบรูป
แปรทีไ่ม่มกีารใช้เครื่องหมายวริามบนพยญัชนะสะกด   รูปแปรที่ไม่มเีครื่องหมายวริาม แต่มี
การใชพ้ยญัชนะสะกดสองตวั และรูปแปรที่มเีครื่องหมายวริามและพยญัชนะสะกดสองตวัด้วย   
นอกจากนี้ ผูว้จิยัพบการใชเ้ครื่องหมายวริามในต าแหน่งกลางค า และการใช้เครื่องหมายวริาม
ในต าแหน่งตน้ค า 
  5.1  การใชเ้ครื่องหมายวริามกบัพยญัชนะทา้ยค า 
 ในจารกึทีศ่กึษา ผูว้จิยัพบการแปรในการใชเ้ครื่องหมายวริาม รปูแบบต่างๆ คอื ไม่
ปรากฏเครื่องหมายวริาม พบรูปสะกดที่มีพยญัชนะสะกดสองตวัซ้อนกนั และพบรูปสะกดที่
ปรากฏเครื่องหมายวริามดว้ยและพยญัชนะสองตวัซอ้นกนัดว้ย  ดงัปรากฏในตารางที ่19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  11 Bauer, "Notes on Mon Epigraphy," Journal of the Siam Society 79, 1 (1991):     
41-42. 
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ตารางที ่19 การใชเ้ครื่องหมายวริามกบัพยญัชนะทา้ยค า  

  
ยคุที ่1 ยคุที ่2 ยคุที ่3 ความหมาย 

      
 

(1)   ey’ eya / ey’ / eyya / eyyʼ สพ. ฉนั, ขา้พเจา้ 

 
(2)   aurʼ or’ / orra ก. ท าใหเ้กดิขึน้ 

 
(3) kandar’ kandar’ kindarra น. ภรรยา 

 
(4)     kāla / kāl’ น. กาล, เวลา 

 
(5) kauñ’   konʼ / konna น. ลกู 

 
(6) kau koª / koᵃʼ / kauªʼ ku บพ. กบั 

 
(7) kyāk’ kyāka / kyāk’ / 

kʼyāka / k’yāk’ kyāka / kyāk’ 
น. พระ, สิง่
ศกัดิส์ทิธิ ์

 
(8) klam’   klaṃ / klaṃm’ จน. รอ้ย 

 
(9)   khāḥca / khāḥcʼ 

/ khaḥp’   น. ตอนนัน้ 

 
(10)     goha / goḥ / goḥhʼ ชฉ. นัน่, นัน้ 

 
(11)     cas’ / cassa จน. สบิ 

 
(12)     cutʼ / cuta ก. ใส,่ เท, ถวาย 

 
(13)     cramatʼ / cramattʼ น. พยานหลกัฐาน 

 
(14) cva(sʼ)   cvas’ / cvass’ / cvassa / 

cʼvassa / cavassa จน. -สบิ 

 
(15)   jun’ / juna   ก. ให,้ จดัให ้

 
(16)     jetavan’  / jetavana / 

jjetavanna น. ชื่อศาสนสถาน 

 
(17)   jrapa jrappa / jarappa น. ศาลา 

 
(18)     ñin’ / ñiṇa / ñīnʼ กช. ถูกกระท า 

 
(19)   ḍek’ ḍik’ / ḍika น. ทาส 

 
(20) ḍey’   ḍey’ / ḍeyya บพ. ใน, ถงึ, เพื่อ 
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ตารางที ่19 การใชเ้ครื่องหมายวริามกบัพยญัชนะสะกดทา้ยค า (ต่อ) 

  
ยคุที ่1 ยคุที ่2 ยคุที ่3 ความหมาย 

      
 

(21)   tāvʼ tāvʼ / tāva ก. ด ารง, ตัง้อยู่ 

 
(22)     tnuṅʼ / tnuṅa 

ลน. หน่วยนบั
น ้าหนกั 

 
(23)     tsāyʼ / tsāyya น. วตัถุก่อสรา้ง 

 
(24)   dasʼ dasa / dasʼ / dassʼ ก. เป็น, เปลีย่นเป็น 

 
(25) duṃ(pauhʼ)   duṃpoḥ / duṃmapoha / 

duṃpohʼ จน. เจด็ 

 
(26)     drapʼ / drāppa น. ทรพัย ์ 

 
(27)   neª / naiªʼ   น. นี้ 

 
(28)   piᵃ’ pi / piᵃ / piᵃ’ จน. สาม 

 
(29) puña / 

puṇya 

piñʼ / puña / 
puñ’ / puṇya / 
puṇyʼ / pūñʼ 

punʼ  น. บุญ 

 
(30)     punʼ / puna ก. บรูณะ 

 
(31) mauy’ moy’ moya / moy’ / moyya / 

mauya / mauyya จน. หนึ่ง 

 
(32)     msunʼ / mṣūṇʼ / msunna 

/ musūna / sun(ʼ) จน. หา้ 

 
(33)     mhācalʼ  / mhācalla น. ชื่อศาสนสถาน 

 
(34)     rat’ / ratta น. รตัน์ 

 
(35)     raḥssa / rās’ / rāsa น. รฐั, ประเทศ 

 
(36) avauᵃ’ / 

vauᵃ’ 
avauᵃ’ / vauᵃ’ / 
vau / voª  / voᵃ’ 

vaª / voᵃ / voᵃ’ / vauª / 
vauªʼ ชฉ. นี ้

 
(37)     sambhārʼ / sambhāra / 

sambhārra น. กุศล 

 
(38)   smarʼ smarra 

น. ดา้นใต,้ 
ดา้นล่าง; ทศิเหนือ 

 
(39)     sluya / sluyʼ น. ทองแดง 

 
(40) ḅār’   ḅār’ / ḅāra จน. สอง 

 
 ตวัอยา่งในตารางที ่19 แสดงการแปรของการใชเ้ครื่องหมายวริามกบัพยญัชนะท้าย
ค า คือมีการแปรระหว่างรูปค าที่ใช้เครื่องหมายวริามบนพยญัชนะสะกด และรูปค าที่ไม่ใช้
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เครื่องหมายวิราม  รูปค าที่ใช้พยญัชนะสองตัวที่ไม่ใช้เครื่องหมายวริาม  และรูปค าที่ใช้
พยญัชนะสองตวัทีย่งัใชเ้ครื่องหมายวริามดว้ย  อยา่งเช่น ตวัอยา่งที ่(1) ey’ แปรรปูเป็น eya ซึ่ง
เป็นรปูทีไ่ม่ใชเ้ครื่องหมายวริาม  แปรรปูเป็น eyya ซึง่เป็นรปูทีใ่ชพ้ยญัชนะสะกดสองตวัที่ไม่ใช้
เครื่องหมายวริาม  และแปรรูปเป็น eyyʼ ซึ่งเป็นรูปที่ใช้พยญัชนะสองตวัและใช้เครื่องหมาย
วริามดว้ย 
 ผูว้จิยัเหน็วา่การแปรในการใชเ้ครื่องหมายวริามเริม่พบตัง้แต่ยุคที่ 2 จงึกล่าวได้ว่า
ตัง้แต่ยุคที่ 2 ไม่ได้มคีวามจ าเป็นที่จะใช้เครื่องหมายวริาม แต่คงไม่ได้มีผลกระทบต่อการ    
ออกเสยีงค าในยุคนัน้   ในยุคที่ 3 ยิง่พบการแปรของการปรากฏเครื่องหมายวริามมากขึ้น   
นอกจากนี้ ในยคุที ่3 เริม่มกีารแสดงพยญัชนะสะกดด้วยการเขยีนพยญัชนะสะกดสองตวัซ้อน
กนั ซึง่อาจจะปรากฏเครื่องหมายวริามหรอือาจไม่ปรากฏเครื่องหมายวริามกไ็ด้  อย่างไรกต็าม 
ผูว้จิยัไม่พบรปูสะกดทีแ่สดงพยญัชนะสะกดดว้ยพยญัชนะสองตวัซ้อนกนัในยุคที่ 1 หรอืยุคที่ 2    
ดงันัน้ การแปรของเครื่องหมายวริามเริม่จากยคุที ่2 แต่ลกัษณะการแปรรูปสะกดที่ใช้พยญัชนะ
สะกดสองตวัซอ้นกนัเป็นลกัษณะเฉพาะของยคุที ่3 
 นักวชิาการบางท่านได้กล่าวว่าการพบพยญัชนะสะกดเป็นสองตวัซ้อนกนัเป็น
รปูแบบสะกดทีไ่ม่ไดพ้บในจารกึภาษามอญโบราณจากประเทศพม่า  แต่ลกัษณะนี้ได้พบอยู่ใน
จารกึภาษาไทยจากสุโขทยั12  แต่นักวชิาการท่านอื่นกล่าวว่าในจารกึภาษามอญโบราณจาก
ประเทศพม่าไดพ้บการเขยีนพยญัชนะสะกดทีป่รากฏในรปูพยญัชนะสองตวัซ้อนกนับ้าง แต่พบ
กรณีน้อยมาก13 และตัง้ขอ้คดิว่าการแสดงรูปพยญัชนะสะกดด้วยรูปพยญัชนะสองตวัซ้อนกนั
อาจเกดิจากการรบัอทิธพิลจากภาษาเขมรโบราณ14 
 5.2  การใชเ้ครื่องหมายวริามในต าแหน่งกลางค า 
 ในจารกึทีศ่กึษา ผูว้จิยัพบการแปรค าโดยใช้เครื่องหมายวริามบนพยญัชนะควบใน
ต าแหน่งกลางค า  ดงัปรากฏในตารางที ่20 
 
ตารางที ่20 การใชเ้ครื่องหมายวริามในต าแหน่งกลางค า 

  
ยคุที ่1 ยคุที ่2 ยคุที ่3 ความหมาย 

      
 

(1)   tarla / tala / tarlla / 
taralaª trala / tarala / tarʼla น. พระเจา้, เจา้นาย 

 
(2)     ratanacetī / ratʼnacetī น. รตันเจดยี ์

                                                
  12 Halliday and Blagden, "Les inscriptions môn du Siam," 86-87. 
  13 Bauer, "Notes on Mon Epigraphy," 74. 
  14 Bauer, "Numismatics, dialectology and the periodization of Old Mon," 165. 
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  ตวัอยา่งในตารางที ่20 แสดงค าทีม่กีารแปรรปูทีใ่ชเ้ครื่องหมายวริามบนพยญัชนะ
ควบในต าแหน่งกลางค า ซึง่ปกตจิะไม่พบเครื่องหมายวริามในต าแหน่งดงักล่าว   ในตวัอย่างที ่
(1) tarla   พบการแปรเป็น tarʼla ในยุคที่ 3   และในตวัอย่างที่ (2) ratanacetī พบการแปรเป็น 
ratʼnacetī    ผู้วจิยัพบเพียงสองตวัอย่างค านี้ที่ปรากฏเครื่องหมายวริามบนพยญัชนะควบใน
ต าแหน่งกลางค า 
  5.3 การใชเ้ครื่องหมายวริามในต าแหน่งตน้ค า 
 ในจารกึทีศ่กึษา ผูว้จิยัพบการแปรค าโดยใช้เครื่องหมายวริามบนพยญัชนะควบใน
ต าแหน่งตน้ค า  ดงัปรากฏในตารางที ่21 
 
ตารางที ่21 การใชเ้ครื่องหมายวริามในต าแหน่งตน้ค า 

  
ยคุที ่1 ยคุที ่2 ยคุที ่3 ความหมาย 

      
 

(1)   at’ / aʼtʼ at’ นจ. ทัง้หมด, ทัง้หลาย 

 
(2) kyāk’ kyāka / kyāk’ / 

kʼyāka / k’yāk’ kyāka / kyāk’ น. พระ, สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์

 
(3) cva(sʼ)   cvas’ / cvass’ / cvassa / 

cʼvassa / cavassa จน. -สบิ 

 
  ตัวอย่างในตารางที่ 21 แสดงค าที่มีการแปรรูปค าที่ใช้เครื่องหมายวิรามบน
พยญัชนะควบในต าแหน่งตน้ค า ซึง่ปกตจิะไม่พบเครื่องหมายวริามในต าแหน่งดงักล่าว   ผู้วจิยั
พบเพยีงตวัอยา่ง 3 ค า ซึง่ไม่สามารถระบุหน้าทีข่องเครื่องหมายวริามไดช้ดัเจน 
 
สรปุผลการวิเคราะหก์ารแปรรปูค าศพัท์ 
  ผู้วจิยัแบ่งบทนี้เป็นสองส่วน  ในส่วนแรก ผู้วจิยัได้น าเสนอการเปรียบเทยีบการ
สะกดค าศพัท์ที่ปรากฏการแปรรูปสะกด พร้อมกบัภาพตวัอย่างค าศพัท์จากจารึก  ผู้วจิยัได้
น าเสนอค าศพัทจ์ านวน 76 ค า ซึง่เป็นจ านวนทีไ่ม่มากและจงึอาจไม่สามารถสรุปการแปรรูปค า
ทีเ่กดิในภาษามอญโบราณไดท้ัง้หมด แต่เป็นจ านวนพอทีจ่ะศกึษาการแปรรปูค าได ้  
  ในส่วนทีส่องของบทนี้ ผูว้จิยัไดก้ล่าวถงึลกัษณะการแปรรปูค าศพัท์ โดยแบ่งเป็น 5 
ประการตามลกัษณะการแปรรปู คอื ลกัษณะการแปรรปูในค ายมืภาษาบาลแีละภาษาสนัสกฤต  
ลกัษณะการแปรที่เกดิในพยางค์  ลกัษณะการแปรของพยญัชนะ  ลกัษณะการแปรของสระ  
และลกัษณะการแปรของค าศพัท์ที่มเีครื่องหมายวริาม   ส าหรบัลกัษณะการแปรรูปในค ายมื
ภาษาบาลแีละภาษาสนัสกฤต  ผูว้จิยัไดแ้บ่งเป็น 2 ขอ้ คอื การแปรในโครงสร้างพยางค์ของค า
ยมืภาษาบาลแีละภาษาสนัสกฤต และการแปรพยญัชนะของค ายมืภาษาบาลแีละภาษาสนัสกฤต   
ส าหรบัลกัษณะการแปรทีเ่กดิในพยางค ์ผูว้จิยัได้แบ่งเป็น 4 ขอ้ คอื การเพิม่พยางค์  การสลบั
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ต าแหน่งพยญัชนะ -r-  การเขยีนรปูพยญัชนะซ ้า  และการเขยีนประเภทย่อย   ส าหรบัลกัษณะ
การแปรของพยญัชนะ ผู้วจิยัได้แบ่งเป็น 6 ขอ้ คอื การแปรของพยญัชนะต้น  การแปรของ
พยญัชนะสะกด -ª  การแปรระหวา่งพยญัชนะสะกด -ñ  กบั -n  การแปรระหวา่งพยญัชนะสะกด 

-n  กบั -ṇ  การแปรระหวา่งพยญัชนะสะกด -m  กบั -ṃ  และการแปรระหวา่งพยญัชนะสะกด -h  

กบั -ḥ   ส าหรบัลกัษณะการแปรของสระ ผู้วจิยัได้แบ่งเป็น 3 ขอ้ คอื การแปรระหว่างสระรูป
เสียงสัน้กบัรูปเสียงยาว  การแปรระหว่างสระ -au- กบั  -o-  และการแปรระหว่างสระต่างๆ   
ส าหรบัลกัษณะการแปรของค าศพัท์ที่มเีครื่องหมายวริาม ผู้วจิยัได้แบ่งเป็น 3 ขอ้ คอื การใช้
เครื่องหมายวริามกบัพยญัชนะทา้ยค า  การใชเ้ครื่องหมายวริามในต าแหน่งกลางค า  และการใช้
เครื่องหมายวริามในต าแหน่งตน้ค า 
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บทท่ี 6 
บทสรปุ และข้อเสนอแนะ 

 
 การวจิยันี้มวีตัถุประสงค์สองประการ  วตัถุประสงค์แรกคอืศกึษาจารกึภาษามอญ
โบราณทีพ่บในประเทศไทยเพื่อศกึษาพฒันาการของรปูค าศพัท ์ และวตัถุประสงค์ที่สองคอืการ
รวบรวมจารกึภาษามอญโบราณที่พบในประเทศไทย และปรบัขอ้มูลของจารกึให้เป็นปจัจุบนั  
ผลการศกึษาพบวา่ในประเทศไทยมจีารกึจ านวน 93 ชิน้ทีอ่าจเป็นจารกึภาษามอญโบราณหรอืที่
อาจเป็นจารกึซึง่เคยไดร้บัการสนันิษฐานวา่เขยีนเป็นภาษามอญโบราณ  ผู้วจิยัน าจารกึ 55 ชิ้น
ทีย่นืยนัไดว้า่เป็นภาษามอญโบราณและทีอ่่านไดช้ดัมาเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการศกึษาการแปรรูป
ค า  จารกึทัง้หมดสามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 ยคุ ตามอายขุองวตัถุโบราณ ตามสถานที่พบ และตาม
รปูแบบอกัษรทีใ่ช ้ 
 ยุคที่ 1 อยู่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 12-13  จารึกพบในบริเวณภาคกลางของ
ประเทศไทยที่ จ.นครปฐม จ.อุทยัธานี จ.ลพบุร ี และ จ.สระบุร ีและเขยีนด้วยรูปแบบอกัษร    
ปลัลวะ  ในยคุที ่1 ผูว้จิยัรวบรวมจารกึจ านวน 9 ชิน้ ซึง่มจีารกึ 5 ชิ้นที่น ามาศกึษารูปค า ซึ่งได้
พบค าศพัท์จ านวน 38 ค า  จารกึจากยุคนี้มกัเป็นขอ้ความที่ไม่ยาว  มบีางชิ้นที่กล่าวพระนาม
ของพระราชาและทีก่ล่าวถงึการท าบุญและถวายของ และมจีารกึหนึ่งซึง่กล่าวถงึขบวนนกัร าและ
มวลชนทีม่าท าพธิทีีศ่าสนสถาน   
 ยุคที่ 2 อยู่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 14-15  จารึกพบในบริเวณภาคกลางที ่        
จ.นครสวรรค์ จ.ลพบุร ีและจ.ชลบุรี และในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือที่ จ.ชยัภูมิ จ.ขอนแก่น    
จ.มหาสารคาม จ.กาฬสนิธุ ์จ.อุดรธานี และ จ.สกลนคร และเขยีนดว้ยรปูแบบอกัษรหลงัปลัลวะ  
ในยคุที ่2 ผูว้จิยัรวบรวมจารกึจ านวน 62 ชิ้น ซึ่งมจีารกึ 37 ชิ้นที่น ามาศกึษารูปค า และได้พบ
ค าศพัทจ์ านวน 123 ค า   ค าศพัทใ์นยคุที ่2 เริม่ปรากฏรูปสะกดที่แปรจากรูปค าในยุคที่ 1 บ้าง 
และในยคุที ่2 ภาษาในจารกึเริม่ปรากฏค าศพัท์ใหม่ที่ไม่ได้พบในยุคที่ 1 ที่ส าคญัคอืค าศพัท์ที่
ภาษามอญโบราณยมืจากภาษาเขมรโบราณ   ค ายมืจากภาษาเขมรโบราณนัน้ไม่ได้ปรากฏใน
จารกึภาษามอญโบราณของยคุที ่3 จงึท าใหค้ ายมืภาษาเขมรโบราณเป็นลกัษณะเด่นของยคุที ่2  
จารกึในยุคนี้มขีอ้ความที่ยาวกว่าจารกึในยุคที่ 1 และได้กล่าวถึงการท าบุญ รวมถึงชื่อของผู้
ถวาย  ในจารกึบางชิน้มกีารกล่าวถงึสิง่ของ ทีด่นิ และชื่อผู้รบัใช้ที่ถูกถวายต่อพระพุทธรูปหรอื
ต่อศาสนสถาน  
 ยุคที่ 3 อยู่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16-17  จารึกพบในบริเวณภาคเหนือที ่        
จ.เชยีงใหม่ และ จ.ล าพูน และเขยีนด้วยรูปแบบอกัษรมอญโบราณ  ในยุคที่ 3 ผู้วจิยัรวบรวม
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จารกึจ านวน 20 ชิ้น ซึ่งมจีารกึ 13 ชิ้นที่น ามาศกึษารูปค า และได้พบค าศพัท์จ านวน 253 ค า  
ยุคที่ 3 เป็นยุคที่มหีลกัฐานด้านค าศพัท์มากที่สุด เนื่องจากจารกึในยุคที่ 3 มกัเป็นหลกัศลิา
ขนาดใหญ่และจารเรื่องยาว ซึ่งแตกต่างกบัจารกึในยุคที่ 1 และยุคที่ 2   จารกึในยุคที่ 3 มกีาร
กล่าวถงึการถวายทีด่นิ สิง่ของ และผูร้บัใช้ต่อศาสนสถาน เช่นเดยีวกนักบัจารกึในยุคที่ 1 และ
ยคุที ่2 และมกีารกล่าวพระนามของพระราชาและทีด่นิกบัทรพัยท์ ัง้หลายที่ได้ถวาย ซึ่งในจารกึ
ในยคุที ่3 มขีองถวายหลายอยา่งทีไ่ม่พบในจารกึในยคุที ่1 หรอืยุคที่ 2  นอกจากนีั ในจารกึใน
ยุคที่ 3 มีการกล่าวถึงเหตุการณ์ทางประวตัิศาสตร์มากขึน้ เช่นการสร้างศาสนสถาน จ านวน
พระภกิษุในวดั แผ่นดนิไหว และการบูรณะศาสนสถาน  และในยุคที่ 3 ได้ปรากฏชื่อเมอืงหรอื
ชื่อบรเิวณหลายแห่งดว้ย   
 ขอ้มลูทีพ่บจากจารกึในยคุที ่1 ยคุที ่2 และยุคที่ 3 พบค าศพัท์ทัง้หมดจ านวน 362 
ค า  พบค าศัพท์จ านวน 55 ค าที่ปรากฏมากกว่าหนึ่งครัง้แต่มีรูปการสะกดแบบเดียวอย่าง
สม ่าเสมอ และพบค าศพัทจ์ านวน 76 ค าทีป่รากฏการแปรรูป  การแปรรูปการสะกดที่พบมกีาร
แปรในค ายมืภาษาบาลแีละภาษาสนัสกฤต การแปรทีเ่กดิในพยางค ์การแปรของพยญัชนะ การ
แปรของสระ และการแปรของค าศพัทท์ีม่เีครื่องหมายวริาม  การแปรรูปพบน้อยในยุคที่ 1 และ
ยคุที ่2 แต่พบมากในยุคที่ 3  ในภาพรวม มกีารแปรรูปมากสุดในยุคที่ 3 ซึ่งสะท้อนให้เหน็ว่า 
รปูค าในทัง้ยคุที ่1 และยคุที ่2 มคีวามคลา้ยกนัมากกวา่รปูค าในยคุที ่3 และลกัษณะภาษามอญ
โบราณในยคุที ่1 และยคุที ่2 คงยงัไม่ไดเ้กดิการเปลีย่นแปลงทางภาษามากนัก ซึ่งอาจสะท้อน
วา่เป็นกลุ่มชนเดยีวกนัหรอือาจไม่ได้เป็นกลุ่มเดยีวกนัแต่มกีารสบืทอดภาษามอญโบราณโดย
ไม่ไดป้รบัวธิกีารเขยีนเท่าไร  แต่ในยุคที่ 3 ภาษามอญโบราณเริม่จะเกดิการเปลี่ยนแปลงมาก
ขึน้ ซึง่สมัพนัธก์บัยคุทีภ่าษามอญโบราณเริม่เขา้สู่ลกัษณะของภาษามอญสมยักลาง   
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ผู้วจิยัพบค าศพัท์บางค าในจารกึภาษามอญโบราณที่พบในประเทศไทยที่อาจ
เป็นค าศพัทภ์าษามอญโบราณทีร่บัมาเป็นค ายมืในภาษาไทย  การศกึษาภาษามอญโบราณเพื่อ
ศกึษาความสมัพนัธ์กบัค าศพัท์ในภาษาไทยเป็นเรื่องที่น่าสนใจ เนื่องจากว่านักวชิาการหลาย
ท่านมกัคดิว่าภาษาไทยได้ยมืค าศพัท์จากภาษาเขมรโบราณเป็นจ านวนมาก แต่ผู้วจิยัเหน็ว่า
อาจมคี าศพัทใ์นภาษาไทยหลายค าทีเ่ป็นค ายมืจากภาษามอญโบราณ 
 2. ในงานวจิยันี้ ผู้วจิยัพบจารึกหลายชิ้นซึ่งเคยได้รบัการตพีิมพ์ว่าจารเป็นภาษา
มอญโบราณ  อยา่งไรกต็าม จารึกชิ้นนัน้ๆ อาจไม่ได้เขยีนเป็นภาษามอญโบราณกไ็ด้  ดงันัน้ 
การทบทวนจารึกภาษามอญโบราณจงึเป็นงานวจิยัที่ส าคญัส าหรบัการศกึษาจารกึที่พบใน
ประเทศไทย 
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 กรมศลิปากร, 2524.   
________.  "จารกึเมืองบงึคอกช้าง 3."  ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 2: อกัษรปัลลวะ 
 อกัษรมอญ พุทธศตวรรษท่ี 12 - 21, 53-56. ก่องแก้ว วีระประจักษ์, 
 บรรณาธกิาร.   กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2529.   
________.  "จารกึเมอืงบงึคอกชา้ง 3."  ใน จารึกโบราณรุ่นแรกพบท่ีลพบุรีและใกล้เคียง, 
 46-47. ภธูร ภมูะธน และสมชาย ณ นครพนม,  บรรณาธิการ .  กรุงเทพฯ : 
 กรมศลิปากร, 2524.   
________.   "จารกึวหิารโพธิล์งักา."   ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 2: อกัษรปัลลวะ    
 อกัษรมอญ  พุทธศตวรรษท่ี 12 - 21, 112-118. ก่องแก้ว วีระประจกัษ์, 
 บรรณาธกิาร.  กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2529.   
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ฉ ่า ทองค าวรรณ. "ค าอ่านจารกึลานทองแดง อกัษรและภาษารามญั." ศิลปากร 5, 3 (กนัยายน 
 2504): 56-58. 
ณฏัฐภทัร จนัทวชิ และคนอื่น ๆ.  โบราณวตัถแุละศิลปวตัถใุน พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ 
 หริภญุไชย.  ล าพนู: พพิธิภณัฑสถานแห่งชาตหิรภุิญไชย ส านักพพิธิภณัฑสถาน
 แห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2548. 
เทิม มีเต็ม . "จารึกตะจุ๊มหาเถร (วดัแสนข้าวห่อ)." ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 2:       
 อกัษรปัลลวะ อกัษรมอญ พทุธศตวรรษท่ี 12 - 21, 137-139. ก่องแกว้  
 วรีะประจกัษ์, บรรณาธกิาร.  กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2529.   
เทมิ มเีตม็.  "จารกึพระเจ้าสววาธสิทิธ ิ1 (วดัดอนแก้ว)."  ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 2: 
 อกัษรปัลลวะ อกัษรมอญ พทุธศตวรรษท่ี 12 - 21, 119-122. ก่องแกว้  
 วรีะประจกัษ์, บรรณาธกิาร.  กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2529.   
________.  "จารกึพระเจา้สววาธสิทิธ ิ2 (วดักู่กุด)."  ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 2: อกัษร
 ปัลลวะ อกัษรมอญ พุทธศตวรรษท่ี 12 - 21, 123-126. ก่องแก้ว วรีะประจกัษ์, 
 บรรณาธกิาร.  กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2529. 
________. "จารึกวดัดอนแก้ว."  ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 2:  อักษรปัลลวะ          
 อกัษรมอญ พทุธศตวรรษท่ี 12 - 21, 130. ก่องแก้ว วรีะประจกัษ์, บรรณาธกิาร.  
 กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2529.   
________. "จารึกวดับ้านหลวย."  ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 2: อักษรปัลลวะ        
 อกัษรมอญ  พุทธศตวรรษท่ี 12 - 21, 133-136. ก่องแก้ว วีระประจกัษ์ , 
 บรรณาธกิาร.  กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2529.   
________.  "จารกึวดัมหาวนั."  ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 2: อกัษรปัลลวะ อกัษรมอญ        
 พุทธศตวรรษท่ี 12 - 21, 127-129. ก่องแก้ว วรีะประจกัษ์, บรรณาธิการ .  
 กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2529.   
________. "จารึกอาณาจักรปุนไชย (วดักู่กุด) ." ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 2:         
 อกัษรปัลลวะ อกัษรมอญ พทุธศตวรรษท่ี 12 - 21, 131-132. ก่องแกว้  
 วรีะประจกัษ์, บรรณาธกิาร.  กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2529.   
เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยือ้งเจรญิ. “จารกึฐานพระพุทธรปูยนืวดัขอ่ย."  ใน จารึกในประเทศไทย 
 เล่ม 2: อกัษรปัลลวะ อกัษรมอญ พุทธศตวรรษท่ี 12 - 21, 34-37. ก่องแก้ว 
 วรีะประจกัษ์, บรรณาธกิาร.  กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2529.   
________.  "จารกึถ ้าเขาวงหรอืจารกึถ ้านารายณ์." ใน จารึกโบราณรุ่นแรกพบท่ีลพบุรีและ
 ใกล้เคียง, 51-55. ภูธร ภูมะธน และสมชาย ณ นครพนม, บรรณาธิการ .  
 กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2524.    
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เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยือ้งเจรญิ. "จารกึถ ้านารายณ์."  ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 2: อกัษร
 ปัลลวะ อกัษรมอญ พุทธศตวรรษท่ี 12 - 21, 42-47. ก่องแก้ว วรีะประจกัษ์, 
 บรรณาธกิาร.  กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2529.   
________.  "จารกึบนผนงัปากถ ้านารายณ์"  ศิลปากร 28, 3 (กรกฎาคม  2527): 53-57. 
________.  "จารกึเมอืงทพัชุมพล 1."  ใน จารึกโบราณรุ่นแรกพบท่ีลพบุรีและใกล้เคียง, 
 33-37. ภธูร ภมูะธน และสมชาย ณ นครพนม, บรรณาธกิาร.  กรุงเทพฯ:  
 กรมศลิปากร, 2524. 
________.  "จารกึแม่หนิบดเวยีงมะโน."  ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 2: อกัษรปัลลวะ 
 อักษรมอญ พุทธศตวรรษท่ี 12 - 21, 104-111. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ , 
 บรรณาธกิาร.  กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2529.    
________.  "จารกึวดัโพธิช์ยัเสมาราม."  ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 2: อกัษรปัลลวะ 
 อักษรมอญ พุทธศตวรรษท่ี 12 - 21, 100-103. ก่องแก้ว วีระประจักษ์ , 
 บรรณาธกิาร.  กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2529.    
________.  "จารกึวดัโพธิร์า้ง."  ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 2: อกัษรปัลลวะ อกัษรมอญ 
 พทุธศตวรรษท่ี 12 - 21, 27-33. ก่องแกว้ วรีะประจกัษ์, บรรณาธกิาร.  กรุงเทพฯ: 
 หอสมุดแห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2529.   
________.  "จารกึสมงิสิรมิะโนราชา."  ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 2: อกัษรปัลลวะ 
 อกัษรมอญ  พุทธศตวรรษท่ี 12 - 21, 140-157. ก่องแก้ว วีระประจกัษ์ , 
 บรรณาธกิาร.  กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2529.   
________. "จารึกเสาแปดเหลี่ยม." ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 2:  อักษรปัลลวะ      
 อกัษรมอญ พุทธศตวรรษท่ี 12 - 21, 57-66. ก่องแก้ว วีระประจักษ์, 
 บรรณาธกิาร.  กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2529.   
________. "จารกึหลงัพระพมิพ์ดินเผานาดูน 1." ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 2: อกัษร
 ปัลลวะ อกัษรมอญ พุทธศตวรรษท่ี 12 - 21, 77-81. ก่องแก้ว วรีะประจกัษ์, 
 บรรณาธกิาร.  กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2529. 
________. "จารกึหลงัพระพิมพ์ดนิเผานาดูน 2." ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 2: อกัษร   
 ปัลลวะ อกัษรมอญ พุทธศตวรรษท่ี 12 - 21, 82-84. ก่องแก้ว วรีะประจกัษ์, 
 บรรณาธกิาร.  กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2529.  
________. "จารกึหลงัพระพมิพ์ดนิเผาเมอืงฟ้าแดดสูงยาง 1."  ใน จารึกในประเทศไทย  
 เล่ม 2: อกัษรปัลลวะ อกัษรมอญ พุทธศตวรรษท่ี 12 - 21, 85-89. ก่องแก้ว 
 วรีะประจกัษ์, บรรณาธกิาร.  กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2529.  
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เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยือ้งเจรญิ. "จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผาเมอืงฟ้าแดดสูงยาง 2."  ใน จารึก
 ในประเทศไทย เล่ม 2: อกัษรปัลลวะ อกัษรมอญ พุทธศตวรรษท่ี 12 - 21, 
 90-94. ก่องแกว้ วรีะประจกัษ์, บรรณาธกิาร. กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาต ิ       
 กรมศลิปากร, 2529.  
________. "ลพ.2 จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธิ (วดักู่กุด) ." ใน วิเคราะห์ศิลาจารึกใน
 พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติหริภญุไชย, 102-112.  จ าปา เยือ้งเจรญิ, เทมิ มเีตม็, 
 และคงเดช ประพฒัน์ทอง, บรรณาธกิาร.  กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาต ิ 
 กรมศลิปากร, 2520. 
________. "ลพ.7 จารึกว ัดแสนข้าวห่อ (ตะจุ๊มหาเถร) ." ใน วิเคราะห์ศิลาจารึกใน
 พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติหริภญุไชย, 115-118.  จ าปา เยือ้งเจรญิ, เทมิ มเีตม็, 
 และคงเดช ประพฒัน์ทอง, บรรณาธกิาร.  กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาต ิ 
 กรมศลิปากร, 2520. 
เทิม มเีตม็, จ าปา เยือ้งเจรญิ และจตุพร ศริิสมัพนัธ์. "ลพ.5 จารึกอาณาจกัรปุนไชย." ใน 
 วิเคราะห์ศิลาจารึกในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติหริภญุไชย, 113-114.  จ าปา 
 เยื้องเจริญ, เทิม มเีต็ม, และคงเดช ประพฒัน์ทอง, บรรณาธิการ. กรุงเทพฯ: 
 หอสมุดแห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2520. 
เทิม มีเต็ม, จ าปา เยื้องเจริญ, และบุญเลิศ เสนานนท์. "ลพ.1 จารึกพระเจ้าสววาธิสิทธ ิ 
 (วดัดอนแกว้)." ใน วิเคราะหศิ์ลาจารึกในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติหริภญุไชย, 
 88-101.  จ าปา เยือ้งเจรญิ, เทมิ มเีตม็, และคงเดช ประพฒัน์ทอง, บรรณาธกิาร.  
 กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2520. 
เทมิ มเีตม็  จ าปา เยือ้งเจรญิ  และแยม้ ประพฒัน์ทอง.  "จารกึสถูปดนิเผาเมอืงทพัชุมพล 1."  
 ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 2: อกัษรปัลลวะ อกัษรมอญ พุทธศตวรรษท่ี   
 12 - 21, 95-99. ก่องแกว้ วรีะประจกัษ์, บรรณาธกิาร.  กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาต ิ
 กรมศลิปากร, 2529. 
เทมิ มเีตม็ และแยม้ ประพฒัน์ทอง.  "จารกึเมอืงทพัชุมพล 2."  ใน จารึกโบราณรุ่นแรกพบท่ี
 ลพบุรีและใกล้ เคียง , 38-40.  ภูธร  ภูมะธน และสมชาย  ณ นครพนม , 
 บรรณาธกิาร.  กรุงเทพฯ: กรมศลิปากร, 2524.   
________.  "จารกึสถูปดนิเผาเมอืงทพัชุมพล 2."  ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 1: อกัษร
 ปัววละ หลงัปัลลวะ พุทธศตวรรษท่ี 12-14, 244-246. ก่องแก้ว วรีะประจกัษ์, 
 บรรณาธกิาร.  กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2529. 
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นพชัย แดงดีเลิศ . "จารึกทวารวดี: การศึกษาเชิงอักษรวิทยา. "  วิทยานิพนธ์ปริญญา
 มหาบณัฑิต สาขาวชิาจารึกภาษาไทย คณะโบราณคดี มหาวทิยาลยัศิลปากร, 
 2542. 
บ ารุ ง  ค าเอก . รองศาสตราจารย์ ประจ าภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคด ี
 มหาวทิยาลยัศลิปากร.  สมัภาษณ์, 7 พฤษภาคม 2557. 
________. "ภาษาและวฒันธรรมประเพณีมอญในจารกึและเอกสารโบราณไทย."  เอกสาร
 ประกอบการบรรยาย โครงการ "วิชาการตะวนัออก" ประจ าปี 2557 เรื่อง 
 "นานาภาษาในจารึกและเอกสารโบราณไทย" เน่ืองในโอกาสเกษียณอายุ
 ราชการ 66 ปี รองศาสตราจารย์กรรณิการ ์วิมลเกษม, 35-49.  เสนอที่คณะ
 โบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร, 18 กรกฎาคม 2557. 
ประสาร บุญประคอง, จ าปา เยือ้งเจรญิ และเทมิ มเีตม็, “จารกึหลงัพระพมิพ์ดนิเผานาดูน เลข
 ทะเบยีน 712/2522 และ 1106/2522,” ศิลปากร 25, 1 (มนีาคม 2524): 51-55. 
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รายละเอียดเก่ียวกบัจารึกท่ีรวบรวม 
 
 ในภาคผนวก ก  ผู้วจิยัน าเสนอขอ้มูลเกี่ยวกบัจารกึที่รวบรวมในการศกึษานี้ โดย
แบ่งขอ้มูลเป็นสามตาราง คอื ตารางที่ 22 - ตารางที่ 24   ตารางที่ 22 แสดงขอ้มูลทะเบยีน
จารกึและชื่อจารกึทีผู่ว้จิยัใชใ้นการศกึษาครัง้นี้  เปรยีบเทยีบกบัทะเบยีนจารกึของส านกัหอสมุด
แห่งชาต ิพพิธิภณัฑสถานแห่งชาต ิและเอกสารอา้งองิอื่นๆ  
 ตารางที่ 23 แสดงข้อมูลเกี่ยวกบัยุคที่จาร วตัถุที่จาร ลกัษณะวตัถุ ขนาดวตัถุ 
ภาษาทีใ่ช ้และจ านวนด้านและบรรทดั  ผู้วจิยัระบุขนาดวตัถุโดยใช้ระบบเซนตเิมตร โดยอาจ
ระบุทัง้ (ก.) ความกวา้ง (น.) ความหนา และ (ส.) ความสูง หรอื (ย.) ความยาว ขึน้อยู่กบั
ลกัษณะวตัถุนัน้ๆ  และอาจระบุเป็นตวัเลขเดยีว เช่น "ก.50" หมายความว่า "ความกวา้ง 50 
เซนตเิมตร"  หรอือาจระบุเป็นช่วง เช่น "ก.60-68" หมายความว่าด้านที่วดัส่วนหนึ่งมขีนาดเลก็
และอีกส่วนมีขนาดที่ใหญ่กว่า เช่น ใบเสมา ซึ่งส่วนใหญ่ส่วนบนของใบเสมาจะกว้างกว่า
ส่วนล่าง   นอกจากนี้ ในการวดัขนาดของจารกึ เครื่องหมายบวกหลงัตวัเลขขนาด เช่น "ส.57+" 
หมายความวา่วตัถุโบราณชิ้นนัน้มคีวามสูงมากกว่า 57 เซนตเิมตร คอือาจมบีางส่วนอยู่ใต้ดนิ  
และมคีวามสงูจากระดบัพืน้ดนิขึน้ไป    
 ผูว้จิยัระบุจ านวนดา้นและบรรทดั โดยระบุจ านวน ดา้น (ด.) หรอื ขอ้ความ (ข.) และ
จ านวน บรรทดั (บ.) เช่น "1 ด. 5 บ." หมายความว่า "1 ด้าน และ 5 บรรทดั"   และแสดง
จ านวนบรรทดัของแต่ละดา้นหรอืขอ้ความโดยใหต้วัเลขหลงัตวัอกัษรแทนดา้นหรอืขอ้ความ เช่น 
"2 ด. A/18, B/17" หมายความว่า "ม ี2 ด้าน ซึ่งด้าน A มจี านวน 18 บรรทดั และด้าน B มี
จ านวน 17 บรรทดั" 
 ตารางที ่24 แสดงขอ้มูลเกี่ยวกบัสถานที่ที่พบจารกึและสถานที่เกบ็วตัถุโบราณใน
ปจัจุบนั  ผู้วจิยัระบุจารกึทุกชิ้นเป็นยุคที่ 1 ยุคที่ 2 หรอืยุคที่ 3  โดยยุคที่ 1 อยู่ประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 12-13 และจารกึบนัทกึรูปแบบอกัษรปลัลวะ  ยุคที่ 2 อยู่ประมาณพุทธศตวรรษที ่
14-15 และจารกึบนัทกึรปูแบบอกัษรหลงัปลัลวะ  และยคุที ่3 อยูป่ระมาณพุทธศตวรรษที ่16-17 
และจารกึบนัทกึรปูแบบอกัษรมอญโบราณ 
 ขอ้มูลที่เกี่ยวกบัจารกึซึ่งผู้วจิยัยงัไม่สามารถยนืยนัได้หรอืยงัมขีอ้สงสยั เช่นเรื่อง
ทะเบยีนวตัถุ ภาษาทีจ่าร หรอืสถานทีพ่บ  ผูว้จิยัจะใส่เครื่องหมายค าถามในวงเลบ็ เช่น (?)   



 
 
ตารางที ่22  ทะเบยีนต่างๆ ของจารกึทีร่วบรวม 
ล ำดบั ช่ือจำรึก หอสมดุ พิพิธภณัฑสถำนแห่งชำติ อ่ืน อ่ืน 

M.01 จารกึฐานพระพทุธรปูยนืวดัขอ่ย ลบ.9   K.695 หลกัที ่17 

M.02 จารกึเสาแปดเหลีย่ม (ลพบุร)ี ลบ.1   K.409 หลกัที ่18 

M.03 จารกึถ ้านารายณ์ / จารกึถ ้าเขาวง สบ.1       

M.04 จารกึวดัโพธิร์า้ง นฐ.9 เลขที ่40/2519 (พช. นครปฐม) รปูที ่18   

M.05 จารกึเมอืงบงึคอกชา้ง 2 อน.2       

M.06 จารกึเมอืงบงึคอกชา้ง 3 อน.3       

M.07 จารกึบนกอ้นดนิเผา พบทีเ่มอืงจนัเสน 2 นว.13 เลขที ่04790 และ 66/2522 (พช. ลพบุร)ี     

M.08 จารกึบนกอ้นดนิเผา พบทีเ่มอืงจนัเสน 3 นว.14   Nw.i   

M.09 จารกึบนกอ้นดนิเผา พบทีเ่มอืงจนัเสน 4 นว.15       

M.10 จารกึฐานสถูปดนิเผาวดัหนองกระโดน นว.16       

M.11 จารกึสถูปดนิเผาเมอืงทพัชุมพล 1 นว.7   Nw.7   

M.12 จารกึสถูปดนิเผาเมอืงทพัชุมพล 2 ลบ.26       

M.13 จารกึวดัมหาธาตุ เมอืงนครศรธีรรมราช นศ.3   หลกัที ่28   

M.14 จารกึบนพระพมิพด์นิเผาเมอืงฟ้าแดดสงูยาง 1 กส.4     องคท์ี ่1 

M.15 จารกึบนพระพมิพด์นิเผาเมอืงฟ้าแดดสงูยาง 2       องคท์ี ่2 

M.16 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผาเมอืงฟ้าแดดสงูยาง 1 กส.1   Ks.1   179 



 
 
ตารางที ่22  ทะเบยีนต่างๆ ของจารกึทีร่วบรวม (ต่อ) 
ล ำดบั ช่ือจำรึก หอสมดุ พิพิธภณัฑสถำนแห่งชำติ อ่ืน อ่ืน 

M.17 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผาเมอืงฟ้าแดดสงูยาง 2 กส.2   Ks.2   

M.18 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผาเมอืงฟ้าแดดสงูยาง 3       องคท์ี ่3 

M.19 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผาเมอืงฟ้าแดดสงูยาง 4       องคท์ี ่4 

M.20 จารกึเมอืงฟ้าแดดสงูยาง กส.9 (?) 154/2517 (พช. ขอนแก่น)     

M.21 จารกึวดัโพธิช์ยัเสมาราม กส.7   Ks.7   

M.22 จารกึวดัสวา่งวฒันาราม     Ks.i   

M.23 จารกึวดัพระธาตุหนองสามหมื่น 1     Jy.i   

M.24 จารกึวดัพระธาตุหนองสามหมื่น 2 ชย.11(?)   Jy.11   

M.25 จารกึวดัพระธาตุหนองสามหมื่น 3 ชย.12(?)   Jy.12   

M.26 จารกึวดัผาพระนอนพฒันาราม / พระพุทธไสยาสน์ภเูวยีง       

M.27 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 1 มค.2 เลขที ่712/2522 (พช. ขอนแก่น) Mg. 2   

M.28 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 2 มค.3 เลขที ่1106-2522 (พช. ขอนแก่น)     

M.29 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 3   เลขที ่468-2522 (พช. ขอนแก่น) Mg. i   

M.30 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 4   เลขที ่320-2522 (พช. ขอนแก่น)     

M.31 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 5   เลขที ่75-2522 (พช. ขอนแก่น)     

M.32 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 6 / กู่สนัถรตัน์ มค.4 (?)       180 



 
 
ตารางที ่22  ทะเบยีนต่างๆ ของจารกึทีร่วบรวม (ต่อ) 
ล ำดบั ช่ือจำรึก หอสมดุ พิพิธภณัฑสถำนแห่งชำติ อ่ืน อ่ืน 

M.33 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 7   เลขที ่318-2522 (พช. ขอนแก่น)     

M.34 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 8   เลขที ่1109-2522 (พช. ขอนแก่น)     

M.35 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 9   เลขที ่1107-2522 (พช. ขอนแก่น) Mg. vii   

M.36 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 10   เลขที ่1105-2522 (พช. ขอนแก่น) Mg. viii   

M.37 จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา 1 ขก.16   KhK.16   

M.38 จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา 2 ขก.17   KhK.17   

M.39 จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา 3 ขก.34 (?)   KhK.i   

M.40 จารกึพระเจา้สววาธสิทิธ ิ1 (วดัดอนแกว้) ลพ.1 เลขที ่353/18 (พช. ล าพนู)     

M.41 จารกึพระเจา้สววาธสิทิธ ิ2 (วดักู่กุด) ลพ.2 เลขที ่354/18 (พช. ล าพนู)     

M.42 จารกึวดัดอนแกว้ ลพ.4 เลขที ่358/18 (พช. ล าพนู)     

M.43 จารกึวดับา้นหลวย ลพ.6 เลขที ่357/18 (พช. ล าพนู)     

M.44 จารกึวดัมหาวนั (ล าพนู) ลพ.3 เลขที ่356/18 (พช. ล าพนู)     

M.45 จารกึวดัแสนขา้วห่อ / จารกึตะจุ๊มหาเถร ลพ.7 เลขที ่355/18 (พช. ล าพนู)     

M.46 จารกึอาณาจกัรปุนไชย (วดักู่กุด 2) ลพ.5 เลขที ่359/18 (พช. ล าพนู)     

M.47 จารกึแม่หนิบดเวยีงมะโน ชม.45       

M.48 จารกึอกัษรมอญโบราณบนพระพมิพ ์1         181 



 
 
ตารางที ่22  ทะเบยีนต่างๆ ของจารกึทีร่วบรวม (ต่อ) 
ล ำดบั ช่ือจำรึก หอสมดุ พิพิธภณัฑสถำนแห่งชำติ อ่ืน อ่ืน 

M.49 จารกึอกัษรมอญโบราณบนพระพมิพ ์2   เลขที ่23/2523 (พช. ลพบุร)ี     

M.50 จารกึอกัษรมอญโบราณบนพระพมิพ ์3   เลขที ่24/2523 (พช. ลพบุร)ี     

M.51 จารกึใบเสมาบา้นพนันา สน.10 เลขที ่2/2552 (พช. ขอนแก่น)     

M.52 จารกึวหิารโพธิล์งักา นศ. 2       

M.53 จารกึสมงิสริมิะโนราชา กท.27 
 

หลกัที ่53   

M.54 จารกึบา้นดอนแกว้ ขก.19 (?) เลขที ่ขก.143/2523 และ KK.449/53 (พช. ขอนแก่น)  KhK.19 

M.55 จารกึบา้นคอนสวรรค ์1         

M.56 จารกึบา้นคอนสวรรค ์2         

M.57 บา้นกุดโงง้ 3 / จารกึใบเสมาแผ่นที ่6     Jy. 9  K.1100 

M.58 จารกึเสมาทีห่กั  (บา้นกุดโงง้)         

M.59 จารกึใบเสมาแผ่นที ่5 (บา้นกุดโงง้)         

M.60 จารกึนารอด (บา้นกุดโงง้) / จารกึใบเสมาแผน่ที ่3   Jy. ii   

M.61 จารกึบา้นพนัล า 2 ชย.19 (?)       

M.62 จารกึบา้นยาง 2         

M.63 จารกึพระพมิพด์นิเผาพนสันิคม 1   เลขที ่ทว.36 และ 4073/2518 (พช. ลพบุร)ี  ทว.38 

M.64 จารกึชายจวีรพระพุทธรปูยนื   เลขที ่14/2536 (พช. พมิาย)     182 



 
 
ตารางที ่22  ทะเบยีนต่างๆ ของจารกึทีร่วบรวม (ต่อ) 
ล ำดบั ช่ือจำรึก หอสมดุ พิพิธภณัฑสถำนแห่งชำติ อ่ืน อ่ืน 

M.65 จารกึวดัปา่มชัฌมิวาส         

M.66 จารกึเวยีงเถาะ ชม.68 เลขที ่พบ.422/2524 (พช. เชยีงใหม่)     

M.67 จารกึพระพมิพด์นิเผาวดัประตลูี ้   เลขที ่27/54 และ 1/2549 (พช. ล าพนู)     

M.68 จารกึสถูปดนิเผา 4   เลขที ่03978 และ 286/2504 (พช. ลพบุร)ี   

M.69 จารกึสถูปดนิเผา 5   เลขที ่03983 และ 281/2504 (พช. ลพบุร)ี   

M.70 จารกึอกัษรมอญโบราณบนพระพมิพ ์4   เลขที ่04887 และ 33/2524 (พช. ลพบุร)ี     

M.71 จารกึอกัษรมอญโบราณบนพระพมิพ ์5   เลขที ่04888 และ 34/2524 (พช. ลพบุร)ี     

M.72 จารกึอกัษรมอญโบราณบนพระพมิพ ์6   เลขที ่04889 และ 35/2524 (พช. ลพบุร)ี     

M.73 จารกึอกัษรมอญโบราณบนพระพมิพ ์7   เลขที ่04890 และ 36/2524 (พช. ลพบุร)ี     

M.74 จารกึอกัษรมอญโบราณบนพระพมิพ ์8   เลขที ่04891 และ 37/2524 (พช. ลพบุร)ี     

M.75 จารกึอกัษรมอญโบราณบนพระพมิพ ์9   เลขที ่04893 และ 39/2524 (พช. ลพบุร)ี     

M.76 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 11   เลขที ่205-2522 (พช. ขอนแก่น)     

M.77 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 12   เลขที ่300-2522 (พช. ขอนแก่น)     

M.78 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 13   เลขที ่389-2522 (พช. ขอนแก่น)     

M.79 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 14   เลขที ่444-2522 (พช. ขอนแก่น)     

M.80 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 15   เลขที ่512-2522 (พช. ขอนแก่น)     183 



 
 
ตารางที ่22  ทะเบยีนต่างๆ ของจารกึทีร่วบรวม (ต่อ) 
ล ำดบั ช่ือจำรึก หอสมดุ พิพิธภณัฑสถำนแห่งชำติ อ่ืน อ่ืน 

M.81 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 16   เลขที ่568-2522 (พช. ขอนแก่น)     

M.82 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 17   เลขที ่607-2522 (พช. ขอนแก่น)     

M.83 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 18   เลขที ่701-2522 (พช. ขอนแก่น)     

M.84 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 19   เลขที ่726-2522 (พช. ขอนแก่น)     

M.85 จารกึหลงัหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 20   เลขที ่1101-2522 (พช. ขอนแก่น)     

M.86 จารกึพระพมิพด์นิเผานาดนู 21   เลขที ่1103-2522 (พช. ขอนแก่น)     

M.87 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 22   เลขที ่1104-2522 (พช. ขอนแก่น)     

M.88 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 23   เลขที ่1110-2522 (พช. ขอนแก่น)     

M.89 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 24   เลขที ่1111-2522 (พช. ขอนแก่น)     

M.90 จารกึวดัโพธิช์ยัเสมาราม 2         

M.91 จารกึวดัโพธิช์ยัเสมาราม 3         

M.92 จารกึอกัษรมอญโบราณบนพระพมิพ ์10   เลขที ่04892 และ 38/2524 (พช. ลพบุร)ี     

M.93 จารกึสถูปดนิเผา 6   เลขที ่25/129/2526 และ 203/2504 และ 532/2526 (พช. ปราจนีบุร)ี 
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 ส าหรบั M.01 จารกึฐานพระพุทธรูปยนืวดัข่อย Cœdès ให้ทะเบยีน K.6951 และ 
หลกัที ่172  ส าหรบั M.02 จารกึเสาแปดเหลีย่ม (ลพบุร)ี Cœdès ให้ทะเบยีน K.4093 และหลกั
ที ่184  ส าหรบั M.04 จารกึวดัโพธิร์้าง Cœdès รูปที่ 185  และส าหรบั M.13 จารกึวดัมหาธาตุ 
เมอืงนครศรธีรรมราช Cœdès ให้ทะเบยีน หลกัที่ 286  นอกจากนี้ M.57 จารกึบ้านกุดโง้ง 3  
สมัพนัธก์บั  K.1100 โดยปรากฏทะเบยีนบนซองทีเ่กบ็ส าเนาในภาควชิาภาษาตะวนัออก คณะ
โบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร 
 ประสาร บุญประคอง และฉ ่า ทองค าวรรณ ได้ศกึษาจารกึจ านวนสี่ชิ้นและก าหนด
จารกึโดย M.14 จารกึบนพระพมิพ์ดนิเผาเมอืงฟ้าแดดสูงยาง 1 ได้เรยีกเป็น องค์ที่ 17  M.15 

                                                
 1 Cœdès, Georges, Inscriptions du Cambodge, Vol. 8 (Paris: EFEO, 1966), 186. 
 2 ยอรช์ เซเดส์, ประชุมศิลาจารึกสยาม ภาคท่ี 2: จารึกกรงุทวารวดี เมืองละโว้ และ 
ประเทศราชขึน้แก่กรงุศรีวิชยั (กรงุเทพฯ: โรงพมิพ์พพิรรฒธนากร, 2472), 19; ยอรช์ เซเดส์, ประชุมศิลา

จารึก ภาคท่ี 2: จารึก ทวารวดี ศรีวิชยั ละโว้, พมิพ์คร ัง้ที ่2 (กรงุเทพฯ: กรมศลิปากร, 2504), 7; Georges 
Cœdès, Recueil des Inscriptions du Siam, Deuxième partie: Inscriptions de Dvāravatī, de 
Çrīvijaya, et de Lāvo (Bangkok: Bangkok Times Press, 1929), 15; Georges Cœdès, Recueil des 
Inscriptions du Siam, Deuxième partie: Inscriptions de Dvāravatī, de Çrīvijaya, et de Lāvo, 2nd 
ed. (Bangkok: Department of  Silpakorn, 1961), 6. 
 3 Cœdès, Georges, Inscriptions du Cambodge, Vol. 8, 146-147. 
 4 ยอรช์ เซเดส์, ประชุมศิลาจารึกสยาม ภาคท่ี 2: จารึกกรงุทวารวดี เมืองละโว้ และ 
ประเทศราชขึน้แก่กรงุศรีวิชยั, 21; ยอรช์ เซเดส์, ประชุมศิลาจารึก ภาคท่ี 2: จารึก ทวารวดี ศรีวิชยั 
ละโว้, 8; Cœdès, Recueil des Inscriptions du Siam, Deuxième partie: Inscriptions de Dvāravatī, 
de Çrīvijaya, et de Lāvo, 17; Cœdès, Recueil des Inscriptions du Siam, Deuxième partie: 
Inscriptions de Dvāravatī, de Çrīvijaya, et de Lāvo, 2nd ed., 7. 
 5 Cœdès, Recueil des Inscriptions du Siam, Deuxième partie: Inscriptions de 
Dvāravatī, de Çrīvijaya, et de Lāvo, 2nd ed., รปูที ่18 Planche XVIII. 
 6 ยอรช์ เซเดส์, ประชุมศิลาจารึกสยาม ภาคท่ี 2: จารึกกรงุทวารวดี เมืองละโว้ และ 
ประเทศราชขึน้แก่กรงุศรีวิชยั, 49; ยอรช์ เซเดส์, ประชุมศิลาจารึก ภาคท่ี 2: จารึก ทวารวดี ศรีวิชยั 
ละโว้, 38, Cœdès, Recueil des Inscriptions du Siam, Deuxième partie: Inscriptions de Dvāravatī, 
de Çrīvijaya, et de Lāvo, 55; Cœdès, Recueil des Inscriptions du Siam, Deuxième partie: 
Inscriptions de Dvāravatī, de Çrīvijaya, et de Lāvo, 2nd ed., 37. 
 7 ประสาร บญุประคอง และฉ ่า ทองค าวรรณ, "ค าอ่านจารกึทีฐ่านพระพุทธรปู อกัษรและภาษา
มอญโบราณ ไดม้าจากเมอืงฟ้าแดดสงูยาง ต าบลหนองแปนอ าเภากมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์," ศิลปากร 11, 

6 (มนีาคม 2511): 108. 
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จารกึบนพระพมิพ์ดนิเผาเมอืงฟ้าแดดสูงยาง 2 ได้เรียกเป็น องค์ที่ 28  M.18 จารกึหลงัพระ
พมิพด์นิเผาเมอืงฟ้าแดดสงูยาง 3 ไดเ้รยีกเป็น องคท์ี ่39  และ M.19 จารกึหลงัพระพมิพ์ดนิเผา
เมอืงฟ้าแดดสงูยาง 4 ไดเ้รยีกเป็น องคท์ี ่410   เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยือ้งเจรญิ ไดศ้กึษา M.53 
จารกึสมงิสริมิะโนราชา  โดยเรยีกเป็น หลกัที ่5311 
 นอกจากนี้ มจีารกึอกีหลายชิน้ซึง่ Bauer ไดศ้กึษา โดยท่านเรยีกจารกึแต่ละชิ้นโดย
ทะเบยีนดงัต่อไปนี้  M.08 จารกึบนกอ้นดนิเผา พบที่เมอืงจนัเสน 3 ได้เรยีกเป็น Nw.i12  M.11 
จารกึสถูปดนิเผาเมอืงทพัชุมพล 1 ไดเ้รยีกเป็น Nw.713  M.16 จารกึหลงัพระพมิพ์ดนิเผาเมอืง
ฟ้าแดดสงูยาง 1 ไดเ้รยีกเป็น Ks.114  M.17 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผาเมอืงฟ้าแดดสงูยาง 2 ได้
เรยีกเป็น Ks.215  M.21 จารกึวดัโพธิช์ยัเสมาราม ได้เรยีกเป็น Ks.716  M.22 จารึกวดัสว่าง
วฒันาราม ได้เรยีกเป็น Ks.i17  M.23 จารกึวดัพระธาตุหนองสามหมื่น 1 ได้เรยีกเป็น Jy.i18  
M.24 จารกึวดัพระธาตุหนองสามหมื่น 2 ได้เรยีกเป็น Jy.1119  M.25 จารกึวดัพระธาตุหนอง
สามหมื่น 3 ได้เรียกเป็น Jy.1220  M.27 จารึกหลังพระพิมพ์ดินเผานาดูน 1 ได้เรียกเป็น      
Mg. 221  M.29 จารกึหลงัพระพมิพ์ดนิเผานาดูน 3 ได้เรยีกเป็น Mg. i22  M.35 จารกึหลงัพระ

                                                
 8 ประสาร บญุประคอง และฉ ่า ทองค าวรรณ, "ค าอ่านจารกึทีฐ่านพระพุทธรปู อกัษรและภาษา
มอญโบราณ ไดม้าจากเมอืงฟ้าแดดสงูยาง ต าบลหนองแปนอ าเภากมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์," 109. 
 9 เรือ่งเดยีวกนั, 110. 
 10 เรือ่งเดยีวกนั, 111. 
 11 เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิ,  "จารกึสมงิสริมิะโนราชา,"  ใน จารึกในประเทศไทย   
เล่ม 2: อกัษรปัลลวะ อกัษรมอญ พทุธศตวรรษท่ี 12 - 21, กอ่งแกว้ วรีะประจกัษ์, บรรณาธกิาร 
(กรงุเทพฯ: หอสมดุแห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2529), 140. 
 12 Christian Bauer, "Notes on Mon Epigraphy," Journal of the Siam Society 79, 1 
(1991): 36. 
 13 Christian Bauer, "Notes on Mon Epigraphy II," Journal of the Siam Society 79, 2 
(1991): 65 
 14 Christian Bauer, "Notes on Mon Epigraphy," 66. 
 15 Ibid., 66. 
 16 Ibid., 43. 
 17 Ibid., 46. 
 18 Ibid., 60, 62. 
 19 Ibid., 59-61. 
 20 Ibid., 56. 
 21 Ibid., 66. 
 22 Ibid. 
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พมิพด์นิเผานาดนู 9 ไดเ้รยีกเป็น Mg. vii23  M.36 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดูน 10 ได้เรยีก
เป็น Mg. viii24  M.37 จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา 1 ได้เรยีกเป็น KhK.1625  M.38 จารกึใบเสมา
วดัโนนศลิา 2 ได้เรยีกเป็น KhK.1726  M.39 จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา 3 ได้เรยีกเป็น KhK.i27  
M.54 จารกึบา้นดอนแกว้ ไดเ้รยีกเป็น KhK.1928  M.57 จารกึบา้นกุดโงง้ 3 ไดเ้รยีกเป็น Jy. 929  
M.60 จารกึใบเสมาแผ่นที่ 3 (บ้านกุดโง้ง) ได้เรยีกเป็น Jy. ii30  M.63 จารกึพระพมิพ์ดินเผา
พนสันิคม 1 ไดเ้รยีกเป็น ทว.38 / Dw.3831 
 
 
 
 
 
 

                                                
 23 Ibid. 
 24 Ibid. 
 25 Ibid., 62, 63, 65. 
 26 Ibid., 63, 65. 
 27 Ibid., 64-66. 
 28 Ibid., 66. 
 29 Ibid., 58, 60. 
 30 Ibid., 59, 60. 
 31 Ibid., 63. 



 
 
ตารางที ่23  ขอ้มลูเกีย่วกบัจารกึทีร่วบรวม  
ล าดบั ยคุท่ี วตัถท่ีุจาร ลกัษณะวตัถ ุ ขนาดวตัถ ุ ภาษาท่ีใช้ จ านวนด้านและบรรทดั 

M.01  1 หนิ พระพุทธรปูยนื ฐานบวั ก.41  ส.13 มอญโบราณ 1 ด. 1 บ. 

M.02  2 หนิ เสาแปดเหลีย่ม ก. ดา้นละ 9  ส.145 มอญโบราณ 4 ข. A/11, B/7, C/3, D/3 

M.03  1 หนิ ผนงัถ ้า ส.15  ย.50 มอญโบราณ 1 ด. 3 บ. 

M.04  1 หนิ ชิน้ส่วนของจารกึ ก.37.3  ย.31 มอญโบราณ 2 ด. A/4, B/3 

M.05  1 หนิ แท่งหนิ ก.25  ส.83  น.22-13 มอญโบราณ 1 ด. 1 บ. 

M.06  1 หนิ แท่งหนิ ก.17  ย.42  น.17 มอญโบราณ (?) 1 ด. 1 บ. 

M.07  1 ดนิเผา กอ้นประทบัตรา ก.2.3  ส.2.8 มอญโบราณ 1 ด. 2 บ. 

M.08  1 ดนิเผา กอ้นประทบัตรา ก.3.8  ส.4.5  น.1.8 มอญโบราณ (?) 1 ด. 2 บ. 

M.09  1 ดนิเผา กอ้นประทบัตรา ก.5.5  ส.5  น.3 มอญโบราณ (?) 2 ด. A/1, B/1 

M.10  2 ดนิเผา สถูปจ าลอง ก.19  ส.30 มอญโบราณ และบาล ี เป็นวตัถุกลม ม ี2 บ. 

M.11  2 ดนิเผา สถูปจ าลอง ส.37 มอญโบราณ และบาล ี เป็นวตัถุกลม ม ี2 บ. 

M.12  2 ดนิเผา สถูปจ าลอง ส.26 (มอญโบราณ) และบาล ี เป็นวตัถุกลม ม ี2 บ. 

M.13  1 หนิ แผ่นสีเ่หลีย่ม ก.103  ส.20  น.30 ปรากฤต 1 ด. 1 บ. 

M.14  2 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.13  ส.21  น.4 มอญโบราณ 1 ด. 1 บ. 

M.15  2 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.13  ส.16.5  น.3 มอญโบราณ 1 ด. 1 บ. 

M.16  2 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.9  ส.12  น.3.5 มอญโบราณ 1 ด. 2 บ. 188 



 
 
ตารางที ่23  ขอ้มลูเกีย่วกบัจารกึทีร่วบรวม (ต่อ) 
ล าดบั ยคุท่ี วตัถท่ีุจาร ลกัษณะวตัถ ุ ขนาดวตัถ ุ ภาษาท่ีใช้ จ านวนด้านและบรรทดั 

M.17  2 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.9  ส.12  น.3.5 มอญโบราณ 1 ด. 2 บ. 

M.18  2 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.9  ส.12  น.3 มอญโบราณ 1 ด. 2 บ. 

M.19  2 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.9  ส.14  น.3 มอญโบราณ 1 ด. 2 บ. 

M.20  2 หนิทราย ใบเสมา ก.64-76  ส.110  น.27 มอญโบราณ 1 ด. 5 บ. 

M.21  2 หนิทราย ใบเสมา ก.53  ส.73  น.6 มอญโบราณ 1 ด. 1 บ. 

M.22  2 หนิทราย ใบเสมา ก.58-65  ส.70  น.28 มอญโบราณ 1 ด. 1 บ. 

M.23  2 หนิทราย ใบเสมา ก.67  ส.57+  น.33 มอญโบราณ 1 ด. 3 ข. A/3, B/2, C/2 

M.24  2 หนิทราย ใบเสมา ก.70  ส.140+  น.28 มอญโบราณ 1 ด. 11 บ. 

M.25  2 หนิทราย ใบเสมา ก.60-68  ส.176  น.36 สนัสกฤต (?) 1 ด. 10 บ. 

M.26  2 หนิ หน้าผา  - สนัสกฤต 1 ด. 2 บ. 

M.27  2 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.11.2  ส.13.8 มอญโบราณ 1 ด. 4 บ. 

M.28  2 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.5.3  ส.7.5 มอญโบราณ 1 ด. 2 บ. 

M.29  2 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.8.3  ส.13.5 มอญโบราณ 1 ด. 3 บ. 

M.30  2 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.8.5  ส.11 มอญโบราณ 1 ด. 2 บ. 

M.31  2 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.9  ส.14.4 มอญโบราณ 1 ด. 1 บ. 

M.32  2 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.8.3  ส.14  น.0.5 มอญโบราณ 1 ด. 3 บ. 189 



 
 
ตารางที ่23  ขอ้มลูเกีย่วกบัจารกึทีร่วบรวม (ต่อ) 
ล าดบั ยคุท่ี วตัถท่ีุจาร ลกัษณะวตัถ ุ ขนาดวตัถ ุ ภาษาท่ีใช้ จ านวนด้านและบรรทดั 

M.33  2 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.8.5  ส.9.5 มอญโบราณ 1 ด. 2 บ. 

M.34  2 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.7.5  ส.9.8 มอญโบราณ 1 ด. 1 บ. 

M.35  2 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.8.3  ส.19.2 มอญโบราณ 1 ด. 1 บ. 

M.36  2 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.5  ส.6 มอญโบราณ 1 ด. 1 บ. 

M.37  2 หนิทราย ใบเสมา ก.65-73  ส.163  น.32 มอญโบราณ 1 ด. 5 บ. 

M.38  2 หนิทราย ใบเสมา ก.87-90  ส.188  น.21 มอญโบราณ 1 ด. 8 บ. 

M.39  2 หนิทราย ใบเสมา ก.26  ส.43  น.16 มอญโบราณ 1 ด. 4 บ. 

M.40  3 หนิทราย ใบเสมา ก.88  ส.156  น.47.7 บาล ีและมอญโบราณ 2 ด. A/18, B/17 

M.41  3 หนิทราย ใบเสมา ก.98  ส.164  น.29 บาล ีและมอญโบราณ 2 ด. A/19, B/19 

M.42  3 หนิทราย ใบเสมา ก.66  ส.147  น.19 มอญโบราณ 1 ด. 7 บ. 

M.43  3 หนิทราย ใบเสมา ก.45.5  ส.95  น.15 มอญโบราณ 2 ด. A/16, B/16 

M.44  3 หนิทราย ใบเสมา ก.78  ส.131  น.24 มอญโบราณ 4 ด. A/23, B/20, C/22, D/25 

M.45  3 หนิทราย ใบเสมา ก.60  ส.121  น.15 มอญโบราณ 2 ด. A/14, B/1 

M.46  3 หนิทราย ใบเสมา ก.68  ส.100  น.23 มอญโบราณ 1 ด. 8 บ. 

M.47  3 หนิทราย ใบเสมา ก.21  ส.37  น.3 มอญโบราณ 1 ด. 9 บ. 

M.48  3 ดนิเผา พระพมิพ ์ ส.25.9 มอญโบราณ 1 ด. 1 บ. 190 



 
 
ตารางที ่23  ขอ้มลูเกีย่วกบัจารกึทีร่วบรวม (ต่อ) 
ล าดบั ยคุท่ี วตัถท่ีุจาร ลกัษณะวตัถ ุ ขนาดวตัถ ุ ภาษาท่ีใช้ จ านวนด้านและบรรทดั 

M.49  3 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.12  ส.11.5  น.4 มอญโบราณ 1 ด. 1 บ. 

M.50  3 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.12  ส.22.5  น.3.7 มอญโบราณ 1 ด. 1 บ. 

M.51  2 หนิทราย ใบเสมา ก.39  ส.79  น.16 มอญโบราณ 1 ด. 2 บ. 

M.52  - หนิ ใบเสมา ก.37  ส.76  น.14 พม่าโบราณ (?) 1 ด. 8 บ. 

M.53  - ทองแดง เป็นรปูใบลาน ก.9.05  ย.53  น.0.02 มอญสมยักลาง 2 ด. A/6, B/6  

M.54  2 หนิทราย ใบเสมา ก.60  ส.62  น.19 มอญโบราณ 1 ด. 6 บ. 

M.55  2 หนิทราย หลกัศลิา ก.43  ส.106  น.47 มอญโบราณ (?) 1 ด. 2 บ. 

M.56  2 หนิทราย ใบเสมา ก.70-82  ส.195  น.20 มอญโบราณ 1 ด. 2 บ. 

M.57  2 หนิทราย ใบเสมา ก.82-80  ส.275  น.27 มอญโบราณ 1 ด. 2 บ. 

M.58  2 หนิทราย ใบเสมา ก.57  ส.98  น.86 มอญโบราณ (?) 1 ด. 1 บ. 

M.59  2 หนิทราย ใบเสมา ก.55-65  ส.176  น.25 มอญโบราณ 2 ด. A/3, B/4 

M.60  2 หนิทราย ใบเสมา ก.65-80  ส.177  น.30 มอญโบราณ (?) 1 ด. 2 บ. 

M.61  2 หนิทราย ใบเสมา ก.46-22  ส.138+  น.33-28 มอญโบราณ 1 ด. 2 บ. 

M.62  2 หนิทราย ใบเสมา ก.73  ส.172  น.25 มอญโบราณ (?) 1 ด. 2 บ. 

M.63  2 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.7  ส.7  น.2  มอญโบราณ 1 ด. 2 บ. 

M.64  2 หนิ พระพุทธรปูยนื  - มอญโบราณ 1 ด. 1 บ. 191 



 
 
ตารางที ่23  ขอ้มลูเกีย่วกบัจารกึทีร่วบรวม (ต่อ) 
ล าดบั ยคุท่ี วตัถท่ีุจาร ลกัษณะวตัถ ุ ขนาดวตัถ ุ ภาษาท่ีใช้ จ านวนด้านและบรรทดั 

M.65  2 หนิทราย ใบเสมา ก.53-58  ส.93  น.23 มอญโบราณ 1 ด. 3 บ. 

M.66  3 หนิ ใบเสมา ก.53  ส.90  น.28 บาล ีและมอญโบราณ 2 ด. A/16, B/12 

M.67  3 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.7.6  ส.12.7  น.3 มอญโบราณ 1 ด. 2 บ. 

M.68  2 ดนิเผา สถูปจ าลอง ก.17  ส.19 บาลแีละ มอญโบราณ เป็นวตัถุกลม ม ี3 บ. 

M.69  2 ดนิเผา สถูปจ าลอง ก.19.5  ส.8 บาลแีละ มอญโบราณ เป็นวตัถุกลม ม ี2 บ. 

M.70  3 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.12.5  ส.18  น.4 มอญโบราณ 1 ด. 1 บ. 

M.71  3 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.9  ส.17.5  น.4 มอญโบราณ 1 ด. 1 บ. 

M.72  3 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.12  ส.13  น.4 มอญโบราณ 1 ด. 1 บ. 

M.73  3 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.12  ส.9.5  น.4 มอญโบราณ 1 ด. 1 บ. 

M.74  3 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.12  ส.10.5  น.4 มอญโบราณ 1 ด. 1 บ. 

M.75  3 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.12  ส.9.5  น.4 มอญโบราณ 1 ด. 1 บ. 

M.76  3 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.8.5  ส.14 มอญโบราณ 1 ด. 2 บ. 

M.77  2 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.4.5  ส.9.2  มอญโบราณ 1 ด. 1 บ. 

M.78  2 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.9  ส.13.9 มอญโบราณ 1 ด. 3 บ. 

M.79  2 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.10.4  ส.13.2 มอญโบราณ 1 ด. 2 บ. 

M.80  2 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.9  ส.14 มอญโบราณ 1 ด. 3 บ. 192 



 
 
ตารางที ่23  ขอ้มลูเกีย่วกบัจารกึทีร่วบรวม (ต่อ) 
ล าดบั ยคุท่ี วตัถท่ีุจาร ลกัษณะวตัถ ุ ขนาดวตัถ ุ ภาษาท่ีใช้ จ านวนด้านและบรรทดั 
M.81  2 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.8.5  ส.13.6 มอญโบราณ 1 ด. 2 บ. 
M.82  2 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.9.5 . ส.14.3 มอญโบราณ 1 ด. 3 บ. 
M.83  2 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.8.5  ส.15.2 มอญโบราณ 1 ด. 1 บ. 
M.84  2 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.8.6  ส.13.9 มอญโบราณ 1 ด. 1 บ. 
M.85  2 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.9  ส.10.2 มอญโบราณ 1 ด. 1 บ. 
M.86  2 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.8.5  ส.7.5 มอญโบราณ 1 ด. 1 บ. 
M.87  2 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.8.5  ส.9.8 มอญโบราณ 1 ด. 2 บ. 
M.88  2 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.4.5  ส.4.5 มอญโบราณ 1 ด. 1 บ. 
M.89  2 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.10.5  ส.15 มอญโบราณ 1 ด. 2 บ. 
M.90  2 หนิทราย ใบเสมา ก.78-60-75  ส.145  น.29 มอญโบราณ 1 ด. 1 บ. 
M.91  2 หนิทราย ใบเสมา ก.65-80  ส.140  น.26 มอญโบราณ 2 ด. A/3, B/7 
M.92  3 ดนิเผา พระพมิพ ์ ก.12  ส.10  น.4 มอญโบราณ 1 ด. 1 บ. 
M.93  2 ดนิเผา สถูปจ าลอง ก.16.5  ส.25 มอญโบราณ และบาล ี เป็นวตัถุกลม ม ี3 บ. 
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ตารางที ่24  สถานทีท่ีเ่กื่ยวขอ้งส าหรบัจารกึทีร่วบรวม 
ล ำดบั สถำนท่ีพบจำรึก สถำนท่ีอยู่ปัจจบุนั 

M.01 วดัขอ่ย อ.บ้านหมี ่จ.ลพบุร ี วดัเบญจมบพติร เขตดุสติ จ.กรุงเทพมหานครฯ 

M.02 ศาลสงู อ.เมอืง จ.ลพบุร ี ส านกัหอสมุดแห่งชาต ิจ.กรุงเทพมหานครฯ 

M.03 ถ ้านารายณ์ วดัเขาวง ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุร ี ทีเ่ดมิ 

M.04 วดัโพธิร์า้ง อ.เมอืง จ.นครปฐม พช. นครปฐม อ.เมอืง จ.นครปฐม 

M.05 เมอืงโบราณบงึคอกชา้ง ต.ไผ่เขยีว อ.สวา่งอารมณ์ จ.อุทยัธานี ศนูยก์ารศกึษานอกโรงเรยีน จงัหวดัอุทยัธานี อ.เมอืง จ.อุทยัธานี 

M.06 เมอืงโบราณบงึคอกชา้ง ต.ไผ่เขยีว อ.สวา่งอารมณ์ จ.อุทยัธานี ศนูยก์ารศกึษานอกโรงเรยีน จงัหวดัอุทยัธานี อ.เมอืง จ.อุทยัธานี 

M.07 เมอืงโบราณจนัเสน ต.จนัเสน อ.ตาคล ีจ.นครสวรรค ์ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ อ.เมอืง จ.ลพบุร ี

M.08 เมอืงโบราณจนัเสน ต.จนัเสน อ.ตาคล ีจ.นครสวรรค ์ บา้นเลขที ่172 - 3 หมู ่8 ต.จนัเสน อ.ตาคล ีจ.นครสวรรค ์ 

M.09 เมอืงโบราณจนัเสน ต.จนัเสน อ.ตาคล ีจ.นครสวรรค ์ บา้นเลขที ่172 - 3 หมู ่8 ต.จนัเสน อ.ตาคล ีจ.นครสวรรค ์

M.10 วดัหนองกระโดน  ต.หนองกระโดน อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์ ทีเ่ดมิ 

M.11 เมอืงโบราณทพัชุมพล ต.หนองกรด อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์  พช. สมเดจ็พระนารายณ์ อ.เมอืง จ.ลพบุร ี

M.12 เมอืงโบราณทพัชุมพล ต.หนองกรด อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์  พช. สมเดจ็พระนารายณ์ อ.เมอืง จ.ลพบุร ี

M.13 วดัมหาธาตุวรมหาวหิาร อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช ทีเ่ดมิ 

M.14 เมอืงโบราณฟ้าแดดสงูยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ ์ ไม่ปรากฏหลกัฐาน 

M.15 เมอืงโบราณฟ้าแดดสงูยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ ์ ไม่ปรากฏหลกัฐาน 

M.16 เมอืงโบราณฟ้าแดดสงูยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ ์ ไม่ปรากฏหลกัฐาน 194 



ตารางที ่24  สถานทีท่ีเ่กื่ยวขอ้งส าหรบัจารกึทีร่วบรวม (ต่อ) 
ล ำดบั สถำนท่ีพบจำรึก สถำนท่ีอยู่ปัจจบุนั 

M.17 เมอืงโบราณฟ้าแดดสงูยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ ์ ไม่ปรากฏหลกัฐาน 

M.18 เมอืงโบราณฟ้าแดดสงูยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ ์ ไม่ปรากฏหลกัฐาน 

M.19 เมอืงโบราณฟ้าแดดสงูยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ ์ ไม่ปรากฏหลกัฐาน 

M.20 เมอืงโบราณฟ้าแดดสงูยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ ์ พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 

M.21 วดัโพธิช์ยัเสมาราม ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ ์ ทีเ่ดมิ 

M.22 วดัสวา่งวฒันาราม ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ ์ ทีเ่ดมิ 

M.23 วดัพระธาตุหนองสามหมื่น ต.บา้นแกง้ อ.ภเูขยีว จ.ชยัภมู ิ ทีเ่ดมิ 

M.24 วดัพระธาตุหนองสามหมื่น ต.บา้นแกง้ อ.ภเูขยีว จ.ชยัภมู ิ ทีเ่ดมิ 

M.25 วดัพระธาตุหนองสามหมื่น ต.บา้นแกง้ อ.ภเูขยีว จ.ชยัภมู ิ ทีเ่ดมิ 

M.26 วดัผาพระนอนพฒันาราม ต.หนองไผ่ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ทีเ่ดมิ 

M.27 บา้นนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 

M.28 บา้นนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 

M.29 บา้นนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 

M.30 บา้นนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม พช. ขอนแกน่ อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 

M.31 บา้นนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 

M.32 บา้นนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม ไม่ปรากฏหลกัฐาน 195 



ตารางที ่24  สถานทีท่ีเ่กื่ยวขอ้งส าหรบัจารกึทีร่วบรวม (ต่อ) 
ล ำดบั สถำนท่ีพบจำรึก สถำนท่ีอยู่ปัจจบุนั 

M.33 บา้นนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 

M.34 บา้นนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 

M.35 บา้นนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 

M.36 บา้นนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 

M.37 วดัโนนศลิา บา้นฝายหนิ ต.วงัหนิลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ทีเ่ดมิ 

M.38 วดัโนนศลิา บา้นฝายหนิ ต.วงัหนิลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ทีเ่ดมิ 

M.39 วดัโนนศลิา บา้นฝายหนิ ต.วงัหนิลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ทีเ่ดมิ 

M.40 วดัดอน หรอื วดัดอนแกว้ ต.เวยีงยอง อ.เมองื จ.ล าพนู พช. หรภุิญไชย อ.เมอืง จ.ล าพนู 

M.41 วดัจามเทว ีหรอื วดักู่กุด อ.เมอืง จ.ล าพนู พช. หรภุิญไชย อ.เมอืง จ.ล าพนู 

M.42 วดัดอนแกว้ อ.เมอืง จ.ล าพนู พช. หรภุิญไชย อ.เมอืง จ.ล าพนู 

M.43 วดับา้นหลวย อ.เมอืง จ.ล าพนู พช. หรภุิญไชย อ.เมอืง จ.ล าพนู 

M.44 วดัมหาวนั อ.เมอืง จ.ล าพนู พช. หรภุิญไชย อ.เมอืง จ.ล าพนู 

M.45 วดัมหาธาตุหรภุิญชยั อ.เมอืง จ.ล าพนู พช. หรภุิญไชย อ.เมอืง จ.ล าพนู 

M.46 วดัจามเทว ีหรอื วดักู่กุด  อ.เมอืง จ.ล าพนู พช. หรภุิญไชย อ.เมอืง จ.ล าพนู 

M.47 เมอืงโบราณเวยีงมะโน ต.หนองตอง อ.หางดง จ.เชยีงใหม่  คณะมนุษยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่

M.48 เมอืงโบราณเวยีงกุมกาม อ.สารภ ีจ.เชยีงใหม ่ Los Angeles County Museum of Art, Los Angeles, California 196 



ตารางที ่24  สถานทีท่ีเ่กื่ยวขอ้งส าหรบัจารกึทีร่วบรวม (ต่อ) 
ล ำดบั สถำนท่ีพบจำรึก สถำนท่ีอยู่ปัจจบุนั 

M.49 เมอืงโบราณเวยีงกุมกาม อ.สารภ ีจ.เชยีงใหม ่ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ อ.เมอืง จ.ลพบุร ี

M.50 เมอืงโบราณเวยีงกุมกาม อ.สารภ ีจ.เชยีงใหม ่ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ อ.เมอืง จ.ลพบุร ี

M.51 บา้นพนันา หมู่ 1  ต.พนันา อ.สวา่งแดนดนิ จ.สกลนคร พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 

M.52 วดัมหาธาตุวรมหาวหิาร อ.เมอืง จ.นครศรธีรรมราช ทีเ่ดมิ 

M.53 ไม่ปรากฎหลกัฐาน กองหอสมุดแหง่ชาต ิจ.กรงุเทพมหานครฯ 

M.54 วดัพระธาตุดอนแกว้ ต.ตมูใต ้อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 

M.55 วดักู่บา้นคอนสวรรค ์ ต.คอนสวรรค ์อ.คอนสวรรค ์จ.ชยัภมู ิ วดันอก  บา้นคอนสวรรค ์ต.คอนสวรรค ์อ.คอนสวรรค ์จ.ชยัภมู ิ

M.56 วดันอก  บา้นคอนสวรรค ์ต.คอนสวรรค ์อ.คอนสวรรค ์จ.ชยัภมู ิ ทีเ่ดมิ 

M.57 วดัศรปีระทุมคงคาราม บา้นกุดโงง้ ต.หนองนาแซง อ.เมอืง จ.ชยัภมู ิ ทีเ่ดมิ 

M.58 วดัศรปีระทุมคงคาราม บา้นกุดโงง้ ต.หนองนาแซง อ.เมอืง จ.ชยัภมู ิ ทีเ่ดมิ 

M.59 วดัศรปีระทุมคงคาราม บา้นกุดโงง้ ต.หนองนาแซง อ.เมอืง จ.ชยัภมู ิ ทีเ่ดมิ 

M.60 วดัศรปีระทุมคงคาราม บา้นกุดโงง้ ต.หนองนาแซง อ.เมอืง จ.ชยัภมู ิ ทีเ่ดมิ 

M.61 วดัเทวฤทธิส์ุวมิลมงัคลาราม ต.สระโนนทอง อ.เกษตรสมบรูณ์  จ.ชยัภมู ิ ทีเ่ดมิ 

M.62 บา้นยาง ต.บา้นยาง อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชยัภมู ิ ไม่ปรากฏหลกัฐาน 

M.63 ต.หมอนนาง อ.พนสันคิม จ.ชลบรุ ี พช. สมเดจ็พระนารายณ์ อ.เมอืง จ.ลพบุร ี

M.64 จ.นครราชสมีา (?) พช. พมิาย อ.พมิาย จ.นครราชสมีา 197 



ตารางที ่24  สถานทีท่ีเ่กื่ยวขอ้งส าหรบัจารกึทีร่วบรวม (ต่อ) 
ล ำดบั สถำนท่ีพบจำรึก สถำนท่ีอยู่ปัจจบุนั 

M.65 วดัปา่มชัฌมิวาส บา้นดงเมอืง ต.ล าพาน อ.เมอืง จ.กาฬสนิธุ ์ ทีเ่ดมิ 

M.66 วดัสองแคว บา้นสองแคว ต.สองแคว อ.จอมทอง จ.เชยีงใหม ่ พช. เชยีงใหม ่อ.เมอืง จ.เชยีงใหม ่

M.67 วดัสงัฆาราม หรอื วดัประตลูี ้อ.เมอืง จ.ล าพนู พช. หรภุิญไชย อ.เมอืง จ.ล าพนู 

M.68 เมอืงโบราณทพัชุมพล ต.หนองกรด อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์ (?) พช. สมเดจ็พระนารายณ์ อ.เมอืง จ.ลพบุร ี

M.69 เมอืงโบราณทพัชุมพล ต.หนองกรด อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์ (?) พช. สมเดจ็พระนารายณ์ อ.เมอืง จ.ลพบุร ี

M.70 เมอืงโบราณเวยีงกุมกาม บา้นปากกอง อ.สารภ ีจ.เชยีงใหม ่ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ อ.เมอืง จ.ลพบุร ี

M.71 เมอืงโบราณเวยีงกุมกาม บา้นปากกอง อ.สารภ ีจ.เชยีงใหม ่ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ อ.เมอืง จ.ลพบุร ี

M.72 เมอืงโบราณเวยีงกุมกาม บา้นปากกอง อ.สารภ ีจ.เชยีงใหม ่ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ อ.เมอืง จ.ลพบุร ี

M.73 เมอืงโบราณเวยีงกุมกาม บา้นปากกอง อ.สารภ ีจ.เชยีงใหม ่ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ อ.เมอืง จ.ลพบุร ี

M.74 เมอืงโบราณเวยีงกุมกาม บา้นปากกอง อ.สารภ ีจ.เชยีงใหม ่ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ อ.เมอืง จ.ลพบุร ี

M.75 เมอืงโบราณเวยีงกุมกาม บา้นปากกอง อ.สารภ ีจ.เชยีงใหม ่ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ อ.เมอืง จ.ลพบุร ี

M.76 บา้นนาดนู ต.นาดนู อ.นาดนู จ.มหาสารคาม พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 

M.77 บา้นนาดนู ต.นาดนู อ.นาดนู จ.มหาสารคาม พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 

M.78 บา้นนาดนู ต.นาดนู อ.นาดนู จ.มหาสารคาม พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 

M.79 บา้นนาดนู ต.นาดนู อ.นาดนู จ.มหาสารคาม พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 

M.80 บา้นนาดนู ต.นาดนู อ.นาดนู จ.มหาสารคาม พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 198 



ตารางที ่24  สถานทีท่ีเ่กื่ยวขอ้งส าหรบัจารกึทีร่วบรวม (ต่อ) 
ล ำดบั สถำนท่ีพบจำรึก สถำนท่ีอยู่ปัจจบุนั 
M.81 บา้นนาดนู ต.นาดนู อ.นาดนู จ.มหาสารคาม พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 
M.82 บา้นนาดนู ต.นาดนู อ.นาดนู จ.มหาสารคาม พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 

M.83 บา้นนาดนู ต.นาดนู อ.นาดนู จ.มหาสารคาม พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 

M.84 บา้นนาดนู ต.นาดนู อ.นาดนู จ.มหาสารคาม พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 

M.85 บา้นนาดนู ต.นาดนู อ.นาดนู จ.มหาสารคาม พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 

M.86 บา้นนาดนู ต.นาดนู อ.นาดนู จ.มหาสารคาม พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 

M.87 บา้นนาดนู ต.นาดนู อ.นาดนู จ.มหาสารคาม พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 

M.88 บา้นนาดนู ต.นาดนู อ.นาดนู จ.มหาสารคาม พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 

M.89 บา้นนาดนู ต.นาดนู อ.นาดนู จ.มหาสารคาม พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 

M.90 วดัโพธิช์ยัเสมาราม ต.หนองแปน  อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ ์ ทีเ่ดมิ 
M.91 วดัโพธิช์ยัเสมาราม ต.หนองแปน  อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ ์ ทีเ่ดมิ 
M.92 เมอืงโบราณเวยีงกุมกาม บา้นปากกอง อ.สารภ ีจ.เชยีงใหม ่ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ อ.เมอืง จ.ลพบุร ี
M.93 เมอืงโบราณทพัชุมพล ต.หนองกรด อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์ (?) พช. ปราจนีบุร ีอ.เมอืง จ.ปราจนีบุร ี

 
 

199 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
ศพัทานุกรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



201 
 

ศพัทานุกรม 
 
 ค าศพัทใ์นศพัทานุกรมนี้ประกอบดว้ยขอ้มลูต่างๆ คอื ความหมายของค าศพัท์  แต่
ละค า โดยขา้งหน้าความหมายจะแสดงตวัอกัษรยอ่ส าหรบัหมวดค าของค านัน้ๆ   ถ้าเป็นค ายมื 
จะแสดงอกัษรยอ่ในวงเลบ็ขา้งหน้าตวัอกัษรยอ่ของหมวดค า โดย (ป) หมายความว่าภาษาบาล ี    
(ส) หมายความว่าภาษาสนัสกฤต  (ป/ส) หมายความว่าเป็นค ายมืที่พบทัง้ในภาษาบาลีและ
ภาษาสนัสกฤต (ข) หมายความว่าภาษาเขมรโบราณ  และ (ข<ส) หมายความว่าค าที่ยมืจาก
ภาษาเขมรโบราณซึง่เป็นค ายมืภาษาสนัสกฤตอกีทีห่นึ่ง  ส าหรบัความหมายของค าศพัท์ ผู้วจิยั
แปลเป็นภาษาไทยจากพจนานุกรมของ Shorto เป็นหลกั1 และอ้างองิแบบย่อ โดยเขยีนค าว่า 
Shorto ในวงเลบ็ ตามด้วยเลขหน้าในพจนานุกรม  ส าหรบัความหมายของค าศพัท์ที่มาจาก
แหล่งอื่น ผูว้จิยัใหข้อ้มลูในส่วนเชงิอรรถ 
  ส าหรบัการเรยีงค าศพัทผ์ูว้จิยัเรยีงตามล าดบัอกัษรดงันี้  a  ā  i  ī  u  ū  e  ai  o  au      
k  kh  g  gh  ṅ  c  ch  j  jh  ñ  ṭ  ṭh  ḍ  ḍh  ṇ  t  th  d  dh  n  p  ph  b  bh  m aṃ  y  r  l  v  ś  
ṣ  s  h  aḥ  ḅ 
 
 
 
 
_____________________________________________________________________ 
aggathera  - (ป) น. เจา้อาวาส  (Shorto, 2) 
 ยคุที ่3 aggather(a)  (1) M.40  (1) B/บ.14 
aja  - สพ. เขา, ท่าน  (Shorto, 26) 
 ยคุที ่1 aja  (1)  M.03  (1) บ.2 
at’  - จน. ทัง้หมด, ทัง้หลาย  (Shorto, 4) 
 ยคุที ่2 at’  (1)  M.57  (1) บ.2 
  aʼtʼ  (1)  M.37  (1) บ.4 
 ยคุที ่3 at’  (7)  M.40  (2) A/บ.12; B/บ.1 
    M.41  (3) A/บ.15, 16, 18 
    M.43  (1) B/บ.3 
    M.46  (1) บ.5 
 

                                                
  1 Harry Leonard Shorto, A Dictionary of the Mon Inscriptions from the sixth to 
the sixteenth centuries  (London: Oxford University Press, 1971). 
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addharāja  - (ป) น. ชื่อเฉพาะบุคคล2  
 ยคุที ่3 addharāja  (1) M.47  (1) บ.4 
anāgāra_  - (ป) น. ชื่อเฉพาะบุคคล    

 ยคุที ่3 anāgāra_  (1) M.73  (1) บ.1 

anurādhapura  - (ป) น. ชื่อเมอืง  (Shorto, 6) 
 ยคุที ่1 anurādhapura  (1) M.03  (1) บ.1 
anubhāv’  - (ป/ส) น. อานุภาพ  (Shorto, 6)  
 ยคุที ่3 anubhāv’  (1) M.41  (1) A/บ.15 
antarāy’  - (ป/ส) น. อนัตราย  (Shorto, 7) 
 ยคุที ่3 antarāy’  (1) M.41  (1) A/บ.17 
amarapura  - (ป/ส) น. ชื่อเฉพาะเมอืง หรอืทอ้งที ่
 ยคุที ่2 amarapura  (1) M.84  (1) บ.1 
amba  - น. พ่อ, บดิา  (Shorto, 9) 
 ยคุที ่3 amba  (1)  M.43  (1) B/บ.4 
(a)ssarāyʼ  - (ส) ก. อาศยั3

 

 ยคุที ่3 (a)ssarāyʼ  (1) M.47  (1) บ.1-2 

ācāryya  - (ส) น. อาจารย ์ (Shorto, 14) 
 ยคุที ่2 ācāryya  (3)  M.16  (1) บ.2 
    M.17  (1) บ.2 
    M.19  (1) บ.2 
ācʼ  - ก. ขอ  (Shorto, 13-14) 
 ยคุที ่2 ācʼ  (3)  M.37  (1) บ.4 
    M.56  (1) บ.1 
    M.57  (1) บ.2 
 
 
 
 
 

                                                
 2 Griswold and Nagara, "An Inscription in Old Mon from Wieng Mano in Chieng Mai 
Province. Epigraphical and Historical Studies, No. 6," in Epigraphic and Historical Studies 
(Bangkok: The Historical Society under the Royal Patronage of  H.R.H. Princess Maha Chakri 
Sirindhorn, 1992), 188. 
 3 Ibid. 
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āditya  - (ส) น. ชื่อพระราชา4 
 ยคุที ่2 āditya  (2)  M.14  (1) บ.1 
    M.15  (1) บ.1 

ādityavār’  - (ส) น. วนัอาทติย ์ (Shorto, 14) 
 ยคุที ่3 ādityavār’  (2) M.40  (1) A/บ.9 
    M.41  (1) A/บ.12 
ārʼ  - ก. ไป  (Shorto, 15-16) 
 ยคุที ่3 ārʼ  (3)  M.40  (1) B/บ.10 
    M.41  (1) A/บ.9 
    M.46  (1) บ.3 
ijja  - (ส) น. อุทศิ  (Shorto, 17) 
 ยคุที ่3 ij(j)a  (1)  M.45  (1) บ.14 
inciṅʼ  - น. สิง่ของทีถ่วายอยา่งหนึ่ง    

 ยคุที ่3 inciṅʼ  (1)  M.44  (1) A/บ.11 

īnda  - (ป) น. ชื่อเฉพาะคน  (Shorto, 19) 
 ยคุที ่2 īnda  (1)  M.02  (1) B/บ.4 
uttarā (phalgu) rikṣa  - (ส) น. ดาวฤกษ์อุตรผลัคุณี5  
 ยคุที ่3 uttarā (phalgu) rikṣa  (1)  M.40  (1) A/บ.9   
upājhāy’  - (ป) น. พระอุปชัฌาย ์ (Shorto, 21) 
 ยคุที ่2 upājhāy’  (1) M.02  (1) A/บ.1  
  pajhāyʼ  (2)  M.16  (1) บ.1   
    M.19  (1) บ.1 
uposatha  - (ป) น. อุโบสถ  (Shorto, 22) 
 ยคุที ่3 uposatha  (1) M.40  (1) A/บ.10 

  upostha  (3)  M.40  (3) A/บ.13; B/บ.2, 10 
 
 
 
 

                                                
 4 ประสาร บญุประคอง และฉ ่า ทองค าวรรณ, "ค าอ่านจารกึที่ฐานพระพุทธรูป อกัษรและภาษา
มอญโบราณ  ไดม้าจากเมอืงฟ้าแดดสงูยาง ต าบลหนองแปน อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์,"  ศิลปากร 
11, 6  (มนีาคม 2511): 109. 
 5 ราชบณัฑติยสถาน, พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ: 
หอสมดุแห่งชาต,ิ 2542), 727. 
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ey’  - สพ. ฉนั, ขา้พเจา้  (Shorto, 24) 
 ยคุที ่2 ey’  (7)  M.02  (1) A/บ.1 
    M.32  (1) บ.2 
    M.54  (4) บ.2, 5, 5, 6 
    M.79    (1) บ.2 
 ยคุที ่3 ey’  (22)  M.40  (14) A/บ.7, 8, 9, 10, 11, 13, 17; 
         B/บ.2, 2-3, 3, 9, 10, 11, 12 
               M.41  (7)  A/บ.8, 10, 13, 15, 16, 19; B/บ. 12 
    M.45  (1) บ.14 
  eya  (1)  M.43  (1) B/บ.6   
  eyya  (11)  M.43  (2) B/บ.5, 11 
    M.45  (9) บ.1, 3, 6, 7-8, 8, 9, 11, 12, 13 
  eyyʼ  (1)  M.45  (1) บ.9 
or’  - ก. ท าใหเ้กดิขึน้, ก่อ, ส ัง่  (Shorto, 24-25) 
 ยคุที ่2 aurʼ  (1)  M.27  (1) บ.3 
 ยคุที ่3 or’  (4)  M.40  (2) A/บ.12, 13 
    M.41  (2) A/บ.17, 18 
  orra  (1)  M.46  (1) บ.4 
kaccāyʼ  - (ป) น. ชื่อเฉพาะบุคคล  (Shorto, 28) 
 ยคุที ่3 kaccāyʼ  (1)  M.40  (1) B/บ.11 
kaṇḍī  - (ป/ส) น. ส่วนหรอืตอนในวรรณกรรม  (Shorto, 28) 
 ยคุที ่3 kaṇḍī  (1)  M.45  (1) บ.10 
kanta  - น. บรเิวณขา้งหน้า, ต่อหน้า  (Shorto, 29) 
 ยคุที ่3 kanta  (1)  M.40  (1) B/บ.2  
kanʼtāpʼ  - ก. ท าเสรจ็  (Shorto, 38) 
 ยคุที ่2 kanʼtāpʼ  (2) M.37  (1) บ.4  
    M.39  (1) บ.3 
kandar’  - น. ภรรยา  (Shorto, 39) 
 ยคุที ่1 kandar’  (1)  M.03  (1) บ.1  
 ยคุที ่2 kandar’  (1)  M.20  (1) บ.4  
 ยคุที ่3 kindarra  (1) M.40  (1) B/บ.2 
kan’daṃ  - ก. สรา้ง   (Shorto, 29) 
 ยคุที ่2 kan’daṃ  (1) M.02  (1) C/บ.3  
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kanmunʼ  - น. การปกครอง, รชักาล6    
 ยคุที ่2 kanmunʼ  (1) M.21  (1) บ.1  
kaṃmrateṅʼ pdai karomʼ  - (ข) น. พระเจา้แผ่นดนิ7 
 ยคุที ่2 kaṃmrateṅʼ pdai karomʼ  (1)  M.27 (1)  บ.2-3  
kasmuṅʼ  - น. ผูป้กครอง, พระราชา8 
 ยคุที ่2 kasmuṅʼ  (1) M.21  (1) บ.1 
  kasʼsmuṅʼ  (1) M.20  (1) บ.4 
  ksmaṅ(a)  (1) M.22  (1) บ.1 
kaḥ  - กว. ไม่  (Shorto, 27, 54-55) 
 ยคุที ่2 kaḥ  (1)  M.54  (1) บ.4 

 ยคุที ่3 ka  (1)  M.41  (1) A/บ.14 
  kaḥ  (1)  M.41  (1) A/บ.17 
kār’  - น. ทุ่ง  (Shorto, 34) 
 ยคุที ่3 kār’  (2)  M.40  (2) A/บ.14, 15 
kār’ krasaṅ’  - น. ชื่อเฉพาะเมอืง หรอืทอ้งที ่ (Shorto, 60) 
 ยคุที ่3 kār’ krasaṅ’  (1) M.40  (1) A/บ.14 
kārʼ dvākʼ sgisʼ  - น. ชื่อเฉพาะเมอืง หรอืทอ้งที ่ (Shorto, 206) 
 ยคุที ่3 kārʼ dvākʼ sgisʼ  (1)   M.40  (1) A/บ.15  
kāl’  - (ป/ส) น. กาล, เวลา  (Shorto, 35) 
 ยคุที ่3 kāl’  (9)  M.40  (5) A/บ.7, 10; B/บ.10, 12, 13 
    M.41  (3) A/บ.11, 15, 18 
    M.45  (1) บ.2 
  kāla  (1)  M.47  (1) บ.8 
kintarʼ  - น. อาสนะ, ทีน่ัง่, ต าแหน่ง  (Shorto, 38) 
 ยคุที ่3 kintarʼ  (1)  M.41  (1) B/บ.15  
kirʼ krañʼ  - น. ชื่อเฉพาะเมอืง หรอืทอ้งที ่ (Shorto, 41) 
 ยคุที ่3 kirʼ krañʼ  (1) M.41  (1) B/บ.6  
 
 

                                                
 6 Bauer "Notes on Mon Epigraphy," Journal of the Siam Society 79, 1 (1991): 76. 
 7 Jenner, A Dictionary of Pre-Angkorian Khmer (Canberra: Pacific Linguistics, 2009), 
28. 
 8 Bauer "Notes on Mon Epigraphy," 76. 
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kil’  - ก. มอบให,้ ประทาน, ก าหนด  (Shorto, 42, 49) 
 ยคุที ่3 kil’  (2)  M.40  (1) A/บ.13 

    M.41  (1) A/บ.19 

  kulʼ  (1)  M.41  (1) B/บ.12 
ku  - บพ. กบั  (Shorto, 43-44) 
 ยคุที ่1 kau  (1)  M.03  (1) บ.2 

 ยคุที ่2 koª  (2)  M.23  (1) A/บ.2  
    M.39  (1) บ.2 
  koᵃʼ  (8)  M.20  (1) บ.4 
    M.32  (1) บ.2 
    M.38  (3) บ.3, 3, 5 
    M.57  (2) บ.1, 1 
    M.65  (1) บ.2 
  kauªʼ  (4)  M.37  (4) บ.1, 2, 2, 3 
 ยคุที ่3 ku  (16)  M.40  (6) A/บ.15; B/บ.3, 11, 15, 16, 16 
    M.41  (4) A/บ.14, 18; B/บ.2, 14 
    M.43  (1) B/บ.5  
    M.44  (5) A/บ.4, 6, 7, 11, 12 
kutarra  - ก. เสกสรร, ประดษิฐ,์ ตัง้ขึน้  (Shorto, 45) 
 ยคุที ่3 kutarra  (1)  M.46  (1) บ.2 
kuṃ  - กว. ดว้ย  (Shorto, 46-47) 
 ยคุที ่2 kuṃ  (1)  M.02  (1) A/บ.5  
 ยคุที ่3 kuṃ  (3)  M.40  (1) B/บ.15 
    M.41  (2) B/บ.14, 19 
kuruṅʼ  - (ข) น. ผูป้กครอง, พระราชา9 
 ยคุที ่2 kuruṅʼ  (1)  M.23  (1) C/บ.1 

  kūruṅʼ  (1)  M.38  (1) บ.3 
kuli  - ก. ใชเ้วลา  (Shorto, 49) 
 ยคุที ่3 kuli  (1)  M.41  (1) A/บ.9 
 
 
 

                                                
 9 Jenner, A Dictionary of Pre-Angkorian Khmer, 41. 
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konʼ  - น. ลกู  (Shorto, 53) 
 ยคุที ่1 kauñ’  (1)  M.01  (1) บ.1   
 ยคุที ่3 konʼ  (2)  M.40  (2) B/บ.3, 11 
  konna  (2)  M.47  (2) บ.5, 8 
komʼ  - ก. ร่วม, สมัพนัธ ์ (Shorto, 53) 
 ยคุที ่2 kaṃ  (1)  M.65  (1) บ.2 
 ยคุที ่3 komʼ  (2)  M.40  (2) B/บ.10-11, 15 
  koma  (1)  M.43  (1) A/บ.10 

koᵃʼ  - จน. ทัง้หมด  (Shorto, 52) 
 ยคุที ่3 koᵃʼ  (2)  M.41  (2) A/บ.15, 18 
kau  - น. พีช่าย  (Shorto, 52) 
 ยคุที ่2 kau  (1)  M.20  (1) บ.5 
knāssa  - น. สิง่ของทีถ่วายอยา่งหนึ่ง    

 ยคุที ่3 knāssa  (1)  M.43  (1) A/บ.14 

kmun’  - น. ผูป้กครอง, พระราชา  (Shorto, 58) 
 ยคุที ่1 kmun’  (2)  M.03  (1) บ.1 
    M.07  (1) บ.1 
kyāk’  - น. พระ, พระพุทธรปู, เจดยี,์ สิง่ศกัดิส์ทิธิ ์ (Shorto, 59) 
 ยคุที ่1 kyāk’  (1)  M.04  (1) A/บ.4 
 ยคุที ่2 kyāka  (5)  M.10  (1) บ.2 
    M.11  (1) บ.1 
    M.14  (1) บ.1 
    M.15  (1) บ.1 
    M.69  (1) บ.2 
  kyāk’  (20)  M.02  (3) A/บ.2-3, 5; B/บ.5 
    M.16  (1) บ.1 
    M.18  (1) บ.1 
    M.19  (1) บ.1 
    M.20  (1) บ.4 
    M.21  (1) บ.1 
    M.24  (1) บ.6-7 
    M.31  (2) บ.1, 1 
    M.32  (1) บ.1 
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    M.37  (2) บ.4, 5 
    M.54  (1) บ.4 
    M.63  (1) บ.1 
    M.64  (1) บ.1 

    M.78  (1) บ.1 
    M.79  (1) บ.1 
    M.80  (1) บ.1 
  kʼyāka  (1)  M.68  (1) บ.2 
  k’yāk’  (1)  M.02  (1) B/บ.2  
 ยคุที ่3 kyāk’  (2)  M.44  (1) A/บ.14 
    M.46  (1) บ.6 
  kyāka  (2)  M.45  (1) บ.6 
    M.47  (1) บ.2 
krakel’  - น. การถวาย, การบรจิาค  (Shorto, 60) 
 ยคุที ่3 krakel’  (1)  M.40  (1) A/บ.11 
kraman’  - น. อ านาจของพระราชา, รชักาล  (Shorto, 60) 
 ยคุที ่3 kraman’  (1) M.41  (1) A/บ.9  
krovʼ  - น. เวลาทีห่ลงั, ครัง้ทีห่ลงั; ดา้นหลงั  (Shorto, 62) 
 ยคุที ่2 krovʼ  (1)  M.57  (1) บ.2 
 ยคุที ่3 krovʼ  (1)  M.40  (1) A/บ.17 
klaḍiṅa  - ลน. พนั  (Shorto, 63) 
 ยคุที ่3 klaḍiṅʼ  (1)  M.44  (1) A/บ.13 

kloñʼ  - ก. ท างาน, ท าการเกษตร  (Shorto, 64) 
 ยคุที ่3 kloñʼ  (3)  M.40  (3) B/บ.5, 6, 8 
klauª’  - จน. ทัง้หมด  (Shorto, 64) 
 ยคุที ่1 klauª’  (1)  M.03  (1) บ.1   
klam’  - จน. รอ้ย  (Shorto, 63) 
 ยคุที ่1 klam’  (1)  M.04  (1) A/บ.3  
 ยคุที ่3 klaṃ  (5)  M.40  (3) A/บ.15, 15; B/บ.16 
    M.41  (2) B/บ.2, 12  
  klaṃm’  (4)  M.41  (1) A/บ.19 
    M.43  (1) B/บ.15 
    M.44  (2) A/บ.7, 7 
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kvel’  - น. เกวยีน  (Shorto, 65) 
 ยคุที ่2 kvel’  (2)  M.02  (2) A/บ.6, 10-11 
kṣetra  - (ส) น. เกษตร, ไร่นา  (Shorto, 67) 
 ยคุที ่2 kṣetra  (1)  M.65  (1) บ.3 
ksārʼ  - น. สิง่ของทีถ่วายอยา่งหนึ่ง  (Shorto, 66) 
 ยคุที ่3 kṣārʼ  (1)  M.44  (1) A/บ.9 

ksīv’  - ก. ไหว, กระเทอืน, เขยา่  (Shorto, 66) 
 ยคุที ่3 ksīv’  (1)  M.41  (1) A/บ.11 
kḅaḥ  - น. ชื่อเฉพาะบุคคล  (Shorto, 67) 
 ยคุที ่2 kḅaḥ  (1)  M.02  (1) A/บ.4 
khāḥcʼ  - น. ตอนนัน้, เวลานัน้, หลงัจากนัน้  (Shorto, 69) 
 ยคุที ่2 khāḥca  (1)  M.02  (1) A/บ.7  

  khāḥc’  (1)  M.02  (1) B/บ.4 
  khaḥp’  (1)  M.02  (1) D/บ.3 

ganaṭʼ  - (ป) น. ชื่อเฉพาะของศาสนสถาน  (Shorto, 72) 
 ยคุที ่3 ganaṭʼ  (1)  M.45  (1) บ.3  
gaṃ  - กว. อกี, นอกจากนี้  (Shorto, 73) 
 ยคุที ่2 gaṃ  (1)  M.54  (1) บ.4 
 ยคุที ่3 gaṃma  (1)  M.43  (1) B/บ.3  
gārvār’  - (ส) น. วนัองัคาร  (Shorto, 2) 
 ยคุที ่3 gārʼvārʼ  (1) M.40  (1) B/บ.13 
gunavikhyātʼ  - (ส) น. ชื่อพระภกิษุ10 

 ยคุที ่2 gunavikhyātʼ  (2) M.16  (1) บ.2 
    M.19  (1) บ.2 

gumloṅ’  - คศ. มากมาย  (Shorto, 79) 
 ยคุที ่3 gumloṅ’  (2) M.40  (1) A/บ.12 
    M.41  (1) A/บ.18 
 
 
 
 
 

                                                
 10 ประสาร บญุประคอง และฉ ่า ทองค าวรรณ, "ค าอ่านจารกึทีฐ่านพระพุทธรูป อกัษรและภาษา
มอญโบราณ  ไดม้าจากเมอืงฟ้าแดดสงูยาง ต าบลหนองแปน อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ์," 110. 



210 
 
guhʼ  - (ป/ส) น. คหูา, ถ ้า  (Shorto, 80) 
 ยคุที ่3 guhʼ  (2)  M.45  (2) บ.8, 14 
  gūha  (1)  M.43  (1) B/บ.5-6 
  gūhʼ  (1)  M.44  (1) A/บ.6  
goᵃ’  - ก. ได,้ ไดร้บั, ม ี (Shorto, 80-81) 
 ยคุที ่2 goᵃ’  (1)  M.02  (1) D/บ.2  
 ยคุที ่3 goᵃ’  (3)  M.41  (3) A/บ.14; B/บ.17, 18 
goḥ  - บช. นัน่, นัน้  (Shorto, 82) 
 ยคุที ่3 goḥ  (6)  M.40  (4) B/บ.12, 13, 14, 15 
    M.41  (2) A/บ.11; B/บ.13 
  goḥhʼ  (1)  M.45  (1) บ.4 
  goha  (1)  M.43  (1) B/บ.11 
 
graloṅʼ  - น. จ านวน, ปรมิาณ  (Shorto, 77, 86) 
 ยคุที ่2 garaluṅʼ  (1) M.37  (1) บ.4 
  garʼluṅʼ  (1) M.39  (1) บ.3 

 ยคุที ่3 graloṅʼ  (3)  M.40  (1) B/บ.16 
    M.41  (1) B/บ.13 
    M.43  (1) A/บ.2  
grāh’  - น. ชื่อเฉพาะบุคคล  (Shorto, 393) 
 ยคุที ่2 grāh’  (1)  M.02  (1) B/บ.1 
grela  - น. ชื่อเฉพาะบุคคล  (Shorto, 87) 
 ยคุที ่2 grela  (1)  M.02  (1) A/บ.3 
glīk’  - น. ผา้, เครื่องนุ่งห่มส าหรบัผูช้าย  (Shorto, 8)  
 ยคุที ่2 glīk’  (1)  M.02  (1) A/บ.5  
ṅus’  - น. ราคา, คุณค่า  (Shorto, 89) 
 ยคุที ่3 ṅus’  (1)  M.41  (1) B/บ.13  
cakk(ʼ)  - (ป/ส) น. จกัร  (Shorto, 91) 
 ยคุที ่3 cakka(ʼ)  (1) M.46  (1) บ.6  
cakkravāllʼ  - (ป/ส) น. จกัรวาล  (Shorto, 91) 
 ยคุที ่2 cakkravāllʼ  (1) M.20  (1) บ.5  
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cakravarti  - (สก) น. จกัรพรรติ ์11 
 ยคุที ่2 (ca)krava(rt)i  (1) M.29  (1) บ.1 
caga  - น. ชื่อเฉพาะบุคคล 
 ยคุที ่2 caga  (1)  M.21  (1) บ.1 
canāmʼ  - น. สิง่ของทีถ่วายอยา่งหนึ่ง 
 ยคุที ่3 canāmʼ  (1)  M.43  (1) A/บ.13-14 
  can(a)ma  (1) M.43  (1) B/บ.10 

calo  - (ป/ส) น. ภเูขา  (Shorto, 96) 
 ยคุที ่3 calo  (1)  M.45  (1) บ.8  
cas’  - จน. สบิ  (Shorto, 96) 
 ยคุที ่3 cas’  (9)  M.40  (4) A/บ.16, 17, 18; B/บ.12 
    M.41  (5) A/บ.10, 12; B/บ.1, 2, 6 
  cassa  (4)  M.44  (2) A/บ.10, 15 
    M.45  (2) บ.6, 13 
cāp’  - ก. ถงึ  (Shorto, 104) 
 ยคุที ่2 cāp’  (2)  M.02  (2) B/บ.4; C/บ.1 
ci  - สร. ค าเน้นขอ้ความ  (Shorto, 97) 
 ยคุที ่3 ci  (1)  M.43  (1) A/บ.2  
citrariksa  - (ส) น. ดาวฤกษ์จติระ12  
 ยคุที ่3 citrariksa  (1) M.40  (1) B/บ.13 
cinmauªʼ  - ไม่ทราบความหมาย  (Shorto, 100) 
 ยคุที ่3 cinmauªʼ  (1) M.44  (1) A/บ.3 

cīñ’  - น. เพชร  (Shorto, 99) 
 ยคุที ่3 cīñ’  (1)  M.41  (1) B/บ.12-13 
cutʼ  - ก. ใส่, เท, ถวาย  (Shorto, 103) 
 ยคุที ่3 cutʼ  (2)  M.40  (1) A/บ.17 
    M.45  (1) บ.13 
  cuta  (1)  M.45  (1) บ.11 
 
 

                                                
 11 Jenner, A Dictionary of Pre-Angkorian Khmer, 111. 
 12 ราชบณัฑติยสถาน, พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ: 
หอสมดุแห่งชาต,ิ 2542), 313. 
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culapannatthera   - (ส) น. ชื่อเฉพาะพระภกิษุ    
 ยคุที ่3 culapannatthera  (1) M.67  (1) บ.1-2 
cetī  - (ป) น. เจดยี ์ (Shorto, 106) 
 ยคุที ่3 cetī  (5)  M.40  (4) B/บ.2, 3, 5, 7 
    M.41  (1) A/บ.14 

  cetīyʼ  (1)  M.44  (1) A/บ.6 

cetra  - (ส) น. จติตะ, ช่วงเดอืนมนีาคม-เมษายน13  
 ยคุที ่3  cetra  (2)  M.41  (1) A/บ.12 
    M.44  (1) A/บ.3  
cnaka  - ก. ฝาก, วาง  (Shorto, 110) 
 ยคุที ่3 cnaka  (2)  M.45  (2) บ.12, 14 

cnāmʼ  - น. ปี  (Shorto, 110) 
 ยคุที ่3 cnāmʼ  (3)  M.40  (3) A/บ.8; B/บ.12, 14 
cyāga  - (ป/ส) ก. จาคะ, บรจิาค, มอบ, ถวาย14  

 ยคุที ่1 cyāga  (1)  M.01  (1) บ.1 
cramatʼ  - น. ความจรงิ, พยานหลกัฐาน, ปากค า  (Shorto, 101) 
 ยคุที ่3 cramatʼ  (1)  M.40  (1) B/บ.9 
  cramattʼ  (1) M.40  (1) B/บ.1 
cravek’  - น. ขา้งแรม  (Shorto, 111) 
 ยคุที ่3 cravek’  (1)  M.40  (1) A/บ.8-9 
clacca  - น. ใบระกา  (Shorto, 113) 
 ยคุที ่3 clacca  (1)  M.46  (1) บ.4 
cvas’  - จน. -สบิ  (Shorto, 114) 
 ยคุที ่1  cva(sʼ)  (1)  M.04  (1) A/บ.1 
 ยคุที ่3 cvas’  (13)              M.40  (7)  A/บ.8, 10, 15, 16, 18; B/บ.12, 15 
    M.41  (5) B/บ. 3, 3, 4, 5, 18 
    M.46  (1) บ.7 

                                                
 13 ราชบณัฑติยสถาน, พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 312. 
  14 บ ารุง ค าเอก, "ภาษาและวฒันธรรมประเพณีมอญในจารกึและเอกสารโบราณไทย ," 
เอกสารประกอบการบรรยาย โครงการ "วิชาการตะวนัออก" ประจ าปี 2557 เรื่อง "นานาภาษา
ในจารึกและเอกสารโบราณไทย" เน่ืองในโอกาสเกษียณอายุราชการ 66 ปี รองศาสตราจารย์
กรรณิการ ์วิมลเกษม (เสนอทีค่ณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร, 18 กรกฎาคม 2557), 37. 
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  cvass’  (1)  M.40  (1) A/บ.14 

  cvassa  (8)  M.40  (1) B/บ.16 
    M.44  (5) A/บ.4, 7, 8, 8, 13 
    M.45  (2) บ.5, 7 
  cʼvassa  (1)  M.46  (1) บ.8 
  cavassa  (2)  M.43  (2) B/บ.14, 15 
c-āṅ’  - คศ. อื่น, แปลกหน้า, ต่างชาต ิ (Shorto, 109) 
 ยคุที ่3 c-āṅ’  (1)  M.41  (1) A/บ.14 
jan’ jih’  - ก. รอ้งเพลง  (Shorto, 122) 
 ยคุที ่1 jan’jih’  (1)  M.03  (1) บ.1 
jāti  - (ป/ส) น. ชาต,ิ ตระกลู  (Shorto, 120) 
 ยคุที ่2 jāti  (1)  M.27  (1) บ.4 

jik’  - ก. ไถ  (Shorto, 121) 
 ยคุที ่3 jik’  (1)  M.41  (1) B/บ.15   

jinlāyʼ  - (ส) น. ชื่อเฉพาะเมอืง หรอืทอ้งที ่    

 ยคุที ่3 jinnalāyya  (1) M.47  (1) บ.9 

  jinlāyʼ  (1)  M.40  (1) A/บ.16 
jivʼ pālʼ  - น. ชื่อเฉพาะบุคคล15

 

 ยคุที ่2 jivʼpālʼ  (1)  M.39  (1) บ.1 

ju   - น. ค าน าหน้าชื่อบุคคล, ปู ่ (Shorto, 124) 
 ยคุที ่2 ju  (1)  M.02  (1) B/บ.1 
juka  - น. ไมเ้ถา, ไมเ้ลือ้ย, เชอืก  (Shorto, 124) 
 ยคุที ่3 juka  (1)  M.43  (1) B/บ.7  

jutī  - น. สิง่ของทีถ่วายอยา่งหนึ่ง    

 ยคุที ่3 jutī  (1)  M.43  (1) A/บ.13  

jun’  - ก. ให,้ จดัให,้ ถวาย  (Shorto, 125) 
 ยคุที ่2 jun’  (4)  M.02  (4) A/บ.2, 8; B/บ.2, 5  
  juna  (2)  M.23  (1) B/บ.2  
    M.65  (1) บ.2 
 
 
 

                                                
 15 Bauer "Notes on Mon Epigraphy," 77. 
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jetavan’  - (ป/ส) น. ชื่อเฉพาะของศาสนสถาน  (Shorto, 126) 
 ยคุที ่3 jetavan’  (2) M.40  (2) A/บ.9-10; ด.B/บ.17 
  jetavana  (2) M.40  (1) B/บ.10 
    M.43  (1) A/บ.8  
  jjetavanna  (1) M.43  (1) B/บ.3 
jey’ bal’  - (ป/ส) น. ชื่อเฉพาะเมอืง หรอืทอ้งที ่ (Shorto, 127) 
 ยคุที ่3 jey’ bal’  (1) M.40  (1) A/บ.14 
jestha  - (ส) น. เชฎฐะ, ช่วงเดอืนพฤษภาคม-มถุินายน16 
 ยคุที ่3 jestha  (2)  M.40  (2) A/บ.9; B/บ.13 
jestha (samvatsarʼ)  - (ส) น. ปีที ่3 ในระบบ 12 ปี  (Shorto, 127) 
 ยคุที ่3 jestha (samvatsarʼ)  (1) M.40  (1) B/บ.12 

jotiyatthera  - (ป) น. ชื่อเฉพาะพระภกิษุ17    
 ยคุที ่3 jotiyatthera  (1) M.48  (1) บ.1 

jrapa  - น. ศาลา  (Shorto, 129) 
 ยคุที ่2 jrapa  (4)  M.10  (1) บ.2 
    M.11  (1) บ.1 
    M.68  (1) บ.2 
    M.69  (1) บ.2 
 ยคุที ่3 jrappa  (1)  M.45  (1) บ.5 
  jarappa  (1)  M.43  (1) A/บ.11 
jlovʼ  - น. ววั  (Shorto, 130) 
 ยคุที ่2 jlauv’  (2)  M.02  (2) A/บ.5-6; B/บ.6-7  

 ยคุที ่3 jlovʼ  (4)  M.40  (3) A/บ.17; B/บ.4, 6, 8 
    M.45  (1) บ.13 

ñin’  - กช. ถูกกระท า, โดนกระท า  (Shorto, 132-133) 
 ยคุที ่3 ñin’  (2)  M.41  (1) A/บ.9 
    M.45  (1) บ.7 
  ñiṇa  (1)  M.43  (1) A/บ.2 
  ñīnʼ  (1)  M.44  (1) A/บ.2  

 

                                                
 16 ราชบณัฑติยสถาน, พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 370. 
 17 Bauer, "Notes on Mon Epigraphy II," Journal of the Siam Society 79, 2 (1991): 61. 
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ñūmʼ  - น. ค าน าหน้าผูน้ ากลุ่มทาส  (Shorto, 133) 
 ยคุที ่3 ñūmʼ  (6)  M.40  (3) B/บ.5, 6, 8 
    M.41  (3) B/บ.15, 16, 16 
ñeᵃ’  - น. ชื่อเฉพาะบุคคล  (Shorto, 133) 
 ยคุที ่2 ñeᵃ’  (1)  M.02  (1) A/บ.4  
ñaḥ  - (ส) น. คน, มนุษย,์ เขา  (Shorto, 133, 301) 
 ยคุที ่1 mñaḥ  (1)  M.03  (1) บ.2 
 ยคุที ่2 ñaḥ  (5)  M.02  (1) B/บ.3 
    M.39  (1) บ.2  

    M.54  (2) บ.2, 5  
    M.61  (1) บ.1  
 ยคุที ่3 ñaḥ  (3)  M.40  (2) A/บ.18, 18 
    M.41  (1) B/บ.15 
  mñaḥ  (1)  M.47  (1) บ.1 
ḍa  - สพ. เขา, มนั, อนันัน้  (Shorto, 137) 
 ยคุที ่2 ḍaḥ  (1)  M.20  (1) บ.3  

 ยคุที ่3 ḍa  (2)  M.41  (1) A/บ.11 
    M.43  (1) A/บ.12 
ḍik’  - น. ผูร้บัใช,้ ทาส  (Shorto, 136) 
 ยคุที ่2 ḍek’  (4)  M.02  (4) A/บ.2, 7; B/บ.2, 5  

 ยคุที ่3 ḍik’  (11)           M.40  (9) A/บ.16, 16, 17;  
     B/บ.4, 4, 6, 6, 7, 7-8 
    M.41  (1) B/บ.14 
    M.44  (1) A/บ.19 
  ḍika  (1)  M.43  (1) B/บ.4  
ḍuk’  - กว. บรบิรูณ์  (Shorto, 134) 
 ยคุที ่3 ḍuk’  (8)  M.40  (4) A/บ.8, 10; B/บ.12, 14 
    M.41  (1) A/บ.9  
ḍey’  - บพ. ใน, ถงึ, เพื่อ  (Shorto, 137) 
 ยคุที ่1 ḍey’  (2)  M.03  (1) บ.3 
    M.04  (1) A/บ.3  
 ยคุที ่3 ḍey’  (24)  M.40  (10) A/บ.12, 13, 14;  
         B/บ.4, 5, 7, 10, 12, 13, 17 
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    M.41  (13) A/บ.11, 14-15, 19;  
               B/บ.2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 14, 17, 18 
    M.45  (1) บ.11  
  ḍeyya  (5)  M.43  (1) A/บ.4  
    M.45  (3) บ.3, 4, 12 
    M.46  (1) บ.3 
ḍoṅ’  - น. เมอืง, อาณาจกัร, ประเทศ  (Shorto, 135) 
 ยคุที ่1 ḍoṅ’  (1)  M.03  (1) บ.2 
ta  - บพ. เพื่อ, ต่อ  (Shorto, 138-139) 
 ยคุที ่2 ta  (8)  M.02  (4) A/บ.2, 8; B/บ.2, 5 
    M.20  (1) บ.5 
    M.24  (1) บ.6 
    M.37  (1) บ.4  
    M.39  (1) บ.3  
 ยคุที ่3 ta  (5)  M.41  (1) B/บ.18 
    M.43  (3) B/บ.2, 4, 11 
    M.44  (1) A/บ.12 
takka  - น. สิง่ของทีถ่วายอยา่งหนึ่ง    

 ยคุที ่3 takka  (1)  M.44  (1) B/บ.9  

taḍiṅʼ  - (ป) น. ฉตัร, ร่ม  (Shorto, 140, 168) 
 ยคุที ่3 taḍiṅʼ  (1)  M.45  (1) บ.9 
tapālʼ  - ลน. หน่วยนบัน ้าหนกั  (Shorto, 141) 
 ยคุที ่3 tapālʼ  (1)  M.44  (1) A/บ.12 

taṃ  - น. ตน้, ฐาน  (Shorto, 142-143) 
 ยคุที ่1 taṃ  (1)  M.04  (1) B/บ.3 

tayya ḍi  - น. ชนิดอาคารศกัดิส์ทิธิ ์หรอือนุสรณ์สถาน  (Shorto, 144) 
 ยคุที ่3 tayya ḍi  (1) M.45  (1) บ.4-5 
tāvʼ  - ก. อยู,่ ด ารง, ยงัคง, ตัง้อยู,่ ยนืยง  (Shorto, 147-148) 
 ยคุที ่2 tāvʼ  (1)  M.57  (1) บ.2 
 ยคุที ่3 tāvʼ  (1)  M.40  (1) B/บ.17 
  tāva  (1)  M.47  (1) บ.8-9 
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ti  - น. ดนิ, ทีด่นิ, บก  (Shorto, 148-149) 
 ยคุที ่1 ti  (1)  M.04  (1) A/บ.3   
 ยคุที ่3 ti  (10)  M.40  (4) A/บ.13; B/บ.3, 5, 6 
    M.41  (5) A/บ.11; B/บ.2, 14, 14, 16 
    M.44  (1) A/บ.19 

titʼ  - ก. ออก  (Shorto, 16) 
 ยคุที ่3 titʼ  (1)  M.40  (1) B/บ.10 
tin-moᵃʼ  - น. ทัง้หมด  (Shorto, 151) 
 ยคุที ่3 tin-moᵃʼ  (1) M.40  (1) B/บ.16 
turov’  - จน. หก  (Shorto, 159) 
 ยคุที ่3 turov’  (5)  M.40  (2) A/บ.8, 16 
    M.41 (3) B/บ.2, 6, 6-7 
tulū(ṅʼ)  - ก. น ามา  (Shorto, 160) 
 ยคุที ่3 tulū(ṅʼ)  (1)  M.46  (1) บ.2-3 
tejas’  - (ส) น. เดช  (Shorto, 163) 
 ยคุที ่3 tejas’  (1)  M.40  (1) A/บ.11 
toy’  - กว. แลว้  (Shorto, 161-162) 
 ยคุที ่1 toy’  (1)  M.03  (1) บ.3 
 ยคุที ่3 tuyʼ  (1)  M.41  (1) A/บ.9 
tju  - น. ค าน าหน้าชื่อส าหรบัผูช้ายสงูศกัดิ;์ ปู ่ (Shorto, 167-168) 
 ยคุที ่3 tju  (5)  M.45  (2) บ.1, 7 
    M.46  (3) บ.1, 3, 4 
  taju  (1)  M.47  (1) บ.4 
tnas’  - น. โดยมคีวามตัง้ใจ  (Shorto, 169) 
 ยคุที ่2 tnas’  (1)  M.02  (1) D/บ.2  
tnuṅʼ  - ลน. หน่วยนบัน ้าหนกั  (Shorto, 169) 
 ยคุที ่3 tnuṅa  (1)  M.43  (1) B/บ.15 
  tnuṅʼ  (1)  M.44  (1) A/บ.7 
tmauªʼ  - น. หนิ, ศลิาจารกึ  (Shorto, 170-171) 
 ยคุที ่2 tmaªʼ  (2)  M.38  (2) บ.1, 6 
  tmoªʼ (1)  M.56  (1) บ.1 
  tmauªʼ  (2)  M.37  (1) บ.1 
    M.54  (1) บ.2 
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tmūyʼ  - ก. ส าเรจ็, บรบิรูณ์, ประดบั  (Shorto, 170) 
 ยคุที ่3 tmūyʼ  (1)  M.41  (1) A/บ.14 
tmautʼ  - น. ชื่อเฉพาะบุคคล18 
 ยคุที ่2 tmautʼ  (1)  M.54  (1) บ.6 
traḍoyʼ  - น. กลาง  (Shorto, 171) 
 ยคุที ่3 traḍoyʼ  (1)  M.40  (1) B/บ.5 
tramʼ  - น. ชื่อเฉพาะเมอืง หรอืทอ้งที ่ (Shorto, 171) 
 ยคุที ่3 tramʼ  (1)  M.46  (1) บ.7 
trala  - น. พระ, พระราชา, เจา้นาย, เจา้ของ, ผูเ้ป็นทีพ่ึง่  (Shorto, 172) 
 ยคุที ่1 [ta]rlla  (1)  M.01  (1) บ.1 
 ยคุที ่2 taralaª  (3)  M.10  (1) บ.2 
    M.68  (1) บ.2 
    M.69  (1) บ.2 
  tarla  (2)  M.29  (1) บ.2 
    M.35  (1) บ.1 
  tarlla  (1)  M.30  (1) บ.1 
  talaª  (2)  M.14  (1) บ.1 
    M.15  (1) บ.1 
 ยคุที ่3 tarala  (1)  M.46  (1) บ.5 
  trala  (5)  M.40  (2) A/บ.7; B/บ.9-10 
    M.41  (1) A/บ.10 
    M.44  (1) A/บ.12 
    M.45  (1) บ.7 
  tarʼla  (1)  M.46  (1) บ.1 
trala eyʼ  - น. พระ, พระเจา้, ผูเ้ป็นทีพ่ึง่(ของ)ฉนั  (Shorto, 174) 
 ยคุที ่3 trala eyʼ  (6) M.40  (5) B/บ.13, 14, 15, 15, 16 
    M.41  (1) B/บ.14 
  trala eya  (6) M.48  (1) บ.1 

    M.49  (1) บ.1 
    M.50  (1) บ.1 
    M.67  (1) บ.1 

                                                
 18 Bauer, "Notes on Mon Epigraphy," 78. 
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    M.71  (1) บ.1 
    M.73  (1) บ.1 
  traleyʼ  (2)  M.41  (2) A/บ.13, 16 

  traleyya  (1) M.43  (1) B/บ.12 
  traleyyʼ  (1) M.43  (1) A/บ.3 
trala poyʼ  - น. พระ, พระเจา้, ผูเ้ป็นทีพ่ึง่(ของ)เรา  (Shorto, 174, 240-241) 
 ยคุที ่3 trala poyʼ  (4) M.40  (3) B/บ.3, 5, 6-7 
    M.41  (1) A/บ.19 
tralāc’ (trala rac’)  - น. ช่างผูช้ านาญสรา้งถนน19             
 ยคุที ่3 tralāc’  (2)  M.41  (1) B/บ.9 
    M.44  (1) A/บ.5 
tricʼ  - น. ชื่อเฉพาะเมอืง หรอืทอ้งที ่ (Shorto, 173) 
 ยคุที ่3 tricʼ  (3)  M.41  (3) B/บ.4, 14, 17 
trus’  - น. ผูช้าย  (Shorto, 175) 
 ยคุที ่3 trus’  (5)  M.40  (5) A/บ.16, 18; B/บ.4, 6, 7 
troṅʼ adāya  - น. เหยอืก, หมอ้น ้า; ตุ่ม  (Shorto, 5, 175) 
 ยคุที ่3 troṅʼ adāya  (1) M.43  (1) B/บ.14  

tlaṅʼ  - น. ขา้ง, สดัส่วน  (Shorto, 176) 
 ยคุที ่3 tlaṅʼ  (8)          M.41  (8)  A/บ.10; B/บ.9, 10, 15, 15, 16, 
     16, 17 
tluṅ’  - ก. มา  (Shorto, 176-177) 
 ยคุที ่3 tluṅʼ  (2)  M.40  (1) A/บ.13 
    M.46  (1) บ.4 
tloᵃ’  - น. ทุ่ง  (Shorto, 177) 
 ยคุที ่3 tloᵃ’  (2)  M.40  (1) A/บ.16 
    M.44  (1) A/บ.19 
tsāyʼ  - น. วตัถุส าหรบัก่อสรา้งชนิดหนึ่ง  (Shorto, 178) 
 ยคุที ่3 tsāyya  (1)  M.43  (1) B/บ.13-14 
  tsāyʼ  (1)  M.44  (1) A/บ.7 
 
                                                
 19 Emmanuel Guillon, The Mons: A Civilization of Southeast Asia, trans. James V. Di 
Crocco (Bangkok: The Siam Society, 1999), 142; Robert Halliday and Charles Otto Blagden, "Les 
inscriptions môn du Siam," Bulletin de l'Ecôle Française d'Extrême-Orient 30 (1930): 98. 
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thattʼ bāmʼ  - กว. อยา่งรุนแรง  (Shorto, 180) 
 ยคุที ่3 thattʼ bāmʼ  (1) M.41  (1) A/บ.11 
tharra  - น. ทอง  (Shorto, 181) 
 ยคุที ่3 tharra  (5)  M.41  (2) A/บ.14, 19 
    M.43  (1) A/บ.11 
    M.44  (2) A/บ.8, 13 
thāpanā  - (ส) ก. ตัง้, สถาปนา  (Shorto, 182) 
 ยคุที ่3 thāpanā  (1)  M.43  (1) B/บ.7 
da  - สร. ค าลงทา้ยวล ี (Shorto, 184) 
 ยคุที ่3 da  (1)  M.40  (1) B/บ.15 
  daᵃʼ  (1)  M.40  (1) A/บ.17  
daraṅʼ  - น. ชื่อเฉพาะบุคคล20 
 ยคุที ่2 daraṅʼ  (1)  M.37  (1) บ.2 
darʼ nāmʼ  - น. ชื่อเฉพาะบุคคล21 
 ยคุที ่2 darʼ nāmʼ  (1) M.37  (1) บ.1 
dasʼ  - ก. เป็น, กลายเป็น  (Shorto, 189) 
 ยคุที ่2 dasʼ  (1)  M.27  (1) บ.3-4 
 ยคุที ่3 dasʼ  (2)  M.40  (1) B/บ.14 
    M.41  (1) B/บ.15 
  dassʼ  (1)  M.44  (1) A/บ.5  

diṅkelʼ  - ลน. หน่วยนบัน ้าหนกั  (Shorto, 191) 
 ยคุที ่3 diṅkela  (3)  M.44  (3) A/บ.14, 15, 15 
  diṅkelʼ  (4)  M.41  (3) B/บ.1, 1, 2 
    M.44  (1) A/บ.14 
  diṅkelya  (4) M.44  (4) A/บ.8, 9, 9, 10 

  diṅkella  (3) M.44  (3) A/บ.11, 12, 13 

dincāmʼ  - จน. แปด  (Shorto, 191) 
 ยคุที ่3 dincāmʼ  (4) M.40  (3) A/บ.15; B/บ.6, 15-16  
    M.41  (1) B/บ.4 
 
 

                                                
 20 Bauer, "Notes on Mon Epigraphy," 79. 
 21 Ibid. 
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dincitʼ  - จน. เกา้  (Shorto, 192) 
 ยคุที ่3 dincitʼ  (1)  M.41  (1) B/บ.4 
dukkha  - (ป) น. ทุกข ์ (Shorto, 196) 
 ยคุที ่3 dukkha  (1)  M.40  (1) A/บ.12 
duṅa  - ไม่ทราบความหมาย     

 ยคุที ่2 duṅa  (1)  M.02  (1) M.02 A/บ.8 

duṃpohʼ  - จน. เจด็  (Shorto, 197) 
 ยคุที ่1 duṃp(au)h(ʼ)  (1) M.04  (1) A/บ.1  
 ยคุที ่3 duṃpoḥ  (1) M.40  (1) A/บ.15 
  duṃmpoha  (1) M.43  (1) A/บ.14 
  duṃpohʼ  (1) M.44  (1) A/บ.17 

deva  - (ป/ส) น. เทพ, เทวดา  (Shorto, 198)  

 ยคุที ่2 deva  (1)  M.57  (1) บ.2 

daḥ  - ก. ถูก, ประชดิ, แตะกนั  (Shorto, 200) 
 ยคุที ่3 daḥ  (1)  M.41  (1) B/บ.10 
dṅaḥ  - น. สาเหตุ, ผล, เพราะ, เนื่องจาก, เพื่อทีจ่ะ  (Shorto, 201-202) 
 ยคุที ่3 dṅaḥ  (1)  M.41  (1) A/บ.11 
dñātʼ  - (ป/ส) น. สมาชกิในครอบครวั  (Shorto, 202) 
 ยคุที ่3 dñātʼ  (1)  M.40  (1) B/บ.2 
dnauv’  - ลน. เป็นค าลกัษณนาม  (Shorto, 202) 
 ยคุที ่1 dnauv’  (1)  M.04  (1) A/บ.2 
d’yaṅgan’  - น. ชื่อเฉพาะบุคคล  (Shorto, 204) 
 ยคุที ่2 d’yaṅgan’  (1) M.02   (1) C/บ.2 
draṅʼ  - น. งาชา้ง  (อ่านค าวา่ mahāyutʼ draṅʼ gana)22 
 ยคุที ่3 draṅʼ  (2)  M.44  (2) A/บ.16, 20 

drapʼ  - (ส) น. ทรพัย ์ (Shorto, 204) 
 ยคุที ่3 drapʼ  (1)  M.41  (1) A/บ.19 
  drāppa  (2)  M.43  (2) A/บ.12; B/บ.6 
 
 
 
 
 

                                                
 22 Ibid. 



222 
 
dhannarāja  - (ส) น. ชื่อเฉพาะบุคคล23 
 ยคุที ่3 dhannarāja  (1) M.47  (1) บ.6-7 
na  - บพ. โดย  (Shorto, 209) 
 ยคุที ่3 na  (4)  M.40  (1) A/บ.11 
    M.41  (3) A/บ.11, 15 
na  - น. ตะกรา้, ภาชนะส าหรบัพธิ ี (Shorto, 209) 
 ยคุที ่3 na  (2)  M.43  (1) B/บ.7 
    M.45  (1) บ.14 
  naªʼ  (1)  M.45  (1) บ.10 
naᵃ’  - น. ทรพัย ์ (Shorto, 209)  
 ยคุที ่2 naᵃ’  (1)  M.02  (1) A/บ.5 
narasiṅʼ  - (ส) น. ชื่อเฉพาะเมอืง หรอืทอ้งที ่   (Shorto, 211) 
 ยคุที ่3 narasiṅʼ  (1) M.41  (1) B/บ.5  
navakarma  - (ป/ส) ก. บรูณะ, สรา้งใหม ่ (Shorto, 211) 
 ยคุที ่3 navakarma  (1) M.41  (1) A/บ.13 
naḥ  - ไม่ทราบความหมาย24

 

 ยคุที ่1 naḥ  (1)  M.03  (1) บ.3 
naḥ  - น. ค าน าหน้าชื่อบุคคล25  
 ยคุที ่2 naḥ  (2)  M.37  (1) บ.1 
    M.38  (1) บ.2 
nāya  - (ป/ส) น. ค าน าหน้าชื่อคน; ท่าน, นาย  (Shorto, 213) 
 ยคุที ่1 nāya  (1)  M.03  (1) บ.2 
nuṅa  - น. กระถาง  (Shorto, 215)  
 ยคุที ่3 nuṅa  (1)  M.43  (1) B/บ.7  
neªʼ  - (ข ?) น. นี้ 26 
 ยคุที ่2 neª  (3)  M.10  (1) บ.2 
    M.11  (1) บ.1 
    M.68  (1) บ.2 
                                                
 23 Griswold and Nagara, "An Inscription in Old Mon from Wieng Mano in Chieng Mai 
Province. Epigraphical and Historical Studies, No. 6," 188. 
 24 Bauer, "Notes on Mon Epigraphy II," 64. 
 25 Bauer, "Notes on Mon Epigraphy," 79. 
 26 Ibid. 
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  naiªʼ  (2)  M.27  (1) บ.1 
    M.28  (1) บ.1 
naumʼ  - ก. เป็น, อยู,่ ม ี (Shorto, 216) 
 ยคุที ่2 naumʼ  (1)  M.54  (1) บ.4 
no  - ไม่ทราบความหมาย     
 ยคุที ่2 no  (1)  M.02  (1) D/บ.1 
nor’  - บพ. จาก  (Shorto, 216-217) 
 ยคุที ่3 nor’  (1)  M.40  (1) A/บ.12 
noradra  - น. ชื่อเฉพาะบุคคล27 
 ยคุที ่3 noradra  (1)  M.47  (1) บ.7 
pa  - ก. ท า, กระท า, สรา้ง  (Shorto, 217-218) 
 ยคุที ่3 pa  (7)  M.40  (4) A/บ.9, 11; B/บ.2, 3 
    M.41  (1) A/บ.9 
    M.43  (2) B/บ.3, 5 
  paªʼ  (2)  M.44  (1) A/บ.6  
    M.45  (1) บ.8 
pakāvʼ  - น. ดอกไม,้ เครื่องประดบัดอกไม ้ (Shorto, 219, 243) 
 ยคุที ่3 pakāvʼ  (1)  M.45  (1) บ.10 
paṅʼ yitʼ  - น. ชื่อเฉพาะเมอืง หรอืทอ้งที ่ (Shorto, 219) 
 ยคุที ่3 paṅʼ yitʼ  (1) M.40  (1) B/บ.5 
pañcānʼ  - น. ชื่อเฉพาะบุคคล (?) 
 ยคุที ่2 pañcānʼ  (1)  M.02  (1) D/บ.3 

paṇḍī(t)ʼ  - (ป/ส) น. บณัฑติ  (Shorto, 222) 
 ยคุที ่3 paṇḍī(t)ʼ  (1) M.46  (1) บ.3 
pan’  - จน. สี ่ (Shorto, 224) 
 ยคุที ่3 pan’  (6)  M.40  (2) A/บ.15, 18 
    M.41  (3) B/บ.1, 4, 13 
  pannʼ  (1)  M.41  (1) B/บ.3 
panʼraṅʼ  - ไม่ทราบความหมาย 
 ยคุที ่3 panʼraṅʼ  (1) M.45  (1) บ.6 

                                                
 27 Griswold and Nagara, "An Inscription in Old Mon from Wieng Mano in Chieng Mai 
Province. Epigraphical and Historical Studies, No. 6," 188. 
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paṃrey’  - คศ. ประเสรฐิ, วเิศษ  (Shorto, 225, 238) 
 ยคุที ่3 paṃrey’  (2) M.40  (1) A/บ.12 
    M.41  (1) A/บ.18 
parita  - (ป) น. ปรติร  (Shorto, 226) 
 ยคุที ่3 parita  (1)  M.45  (1) บ.10 
pāka  - ไม่ทราบความหมาย  

 ยคุที ่3 pāka  (1)  M.43  (1) B/บ.3  
pāṅa  - (1) น. ปาก, ช่อง (2) ก. ด ารง  (Shorto, 229) 
 ยคุที ่3 pāṅa  (1)  M.43  (1) A/บ.15 
pārʼ  - น. สิง่ของทีถ่วายอยา่งหนึ่ง, (ปรอท)  (Shorto, 230) 
 ยคุที ่3 pārʼ  (1)  M.44  (1) A/บ.10 

pāravati  - (ส) น. ชื่อเฉพาะ(ของรปูเทวดา ?)28 
 ยคุที ่2 pāravati  (1) M.31  (1) บ.1 
pi  - จน. สาม  (Shorto, 230) 
 ยคุที ่2 piᵃ’  (2)  M.02  (2) B/บ.6, 7   

 ยคุที ่3 pi  (15)  M.40  (9)   A/บ.10, 12, 16;  
     B/บ.2, 4, 6, 7, 12, 12 
    M.41  (3) A/บ.12, 19; B/บ.3 
    M.43  (2) B/บ.12, 15 
    M.44  (2) A/บ.4, 15 
    M.45  (1) บ.5 
  piᵃ  (1)  M.43  (1) B/บ.7 

  piᵃ’  (2)  M.40  (1) A/บ.18 
    M.44  (3) A/บ.9, 13, 16  
    M.45  (1) บ.4 
piṇḍolabhāradwājatthera  - (ป) น. ชื่อเฉพาะพระภกิษุ29    

 ยคุที ่3 piṇḍolabhāradwājatthera  (1)  M.49 (1)  บ.1 

piyariksa  - (ส) น. ดาวฤกษ์บุษยะ30  
 ยคุที ่3 piyariksa  (1) M.41  (1) A/บ.13 

                                                
 28 Bauer "Notes on Mon Epigraphy," 80. 
 29 Bauer, "Notes on Mon Epigraphy II," 61. 
 30 ราชบณัฑติยสถาน, พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 703. 
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pujāva sakara  - (ป/ส) ก. สกัการะบชูา  (Shorto, 234) 
 ยคุที ่3 pujāva  (1)  M.43  (1) A/บ.12 
puṇya  - (ป/ส) น. บุญ  (Shorto, 235) 
 ยคุที ่1 puña  (1)  M.05  (1) บ.1 
 ยคุที ่2 piñʼ  (3)  M.16  (1) บ.1 
    M.17  (1) บ.1 
    M.19  (1) บ.1 
  puña  (4)  M.10  (1) บ.2 
    M.11  (1) บ.1 
    M.68  (1) บ.2 
    M.69  (1) บ.2 
  puñ’  (11)  M.02  (1) C/บ.3 
    M.29  (1) บ.1 
    M.30  (1) บ.1 
    M.31  (1) บ.1 
    M.32  (1) บ.1 
    M.37  (2) บ.1, 3 
    M.39  (1) บ.1 
    M.57  (1) บ.1 
    M.63  (1) บ.1 
    M.78  (1) บ.1  
  puṇya  (16)             M.02  (6)  A/บ.1, 7; B/บ.1, 4; C/บ.1; D/บ.2 
    M.20  (1) บ.3 
    M.21  (1) บ.1 
    M.23  (2) A/บ.1; C/บ.1 
    M.24  (1) บ.4 
    M.27  (1) บ.1 
    M.64  (1) บ.1 
    M.65  (1) บ.1  
  puṇyʼ  (1)  M.22  (1) บ.1  
  pūñʼ  (1)  M.38  (1) บ.1 
 ยคุที ่3 punʼ  (1)  M.45  (1) บ.5 
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punʼ  - (ป/ส) ก. บรูณะ, ซ่อมแซม31 
 ยคุที ่3 punʼ  (2)  M.41  (2) A/บ.9; B/บ.13 
  puna  (1)  M.43  (1) B/บ.4  
punʼ janʼ  - ก. จดัหาเพื่อจุดประสงคท์รงธรรม  (Shorto, 235) 
 ยคุที ่3 punʼjanʼ  (1) M.45  (1) บ.9 
puva  - น. การมอบ, การถวาย  (Shorto, 239) 
 ยคุที ่3 puva  (1)  M.40   (1) A/บ.11 
pusʼ rāvʼ  - น. ชื่อเฉพาะบุคคล32 
 ยคุที ่2 pusʼ rāvʼ  (1) M.37  (1) บ.1-2 
poªʼ  - ก.ส่ง, ชวน, กระตุน้  (Shorto, 242) 
 ยคุที ่2 poªʼ  (1)  M.02  (1) D/บ.3 
pdarra yaboṅʼ  - น. ชื่อเฉพาะเมอืง หรอืทอ้งที ่ (Shorto, 246) 
 ยคุที ่3 pdarra yaboṅʼ  (2)   M.40  (2) B/บ.4, 7 
pdassa  - ก. ท าใหเ้กดิขึน้, ท าใหเ้ป็น, สรา้ง  (Shorto, 218, 246) 
 ยคุที ่3 pdassa  (1)  M.46  (1) บ.2 
pma  - น. การกระท า  (Shorto, 237) 
 ยคุที ่2 pma  (3)  M.20  (2) บ.3, 3 
    M.54  (1) บ.3 

prakārʼ  - (ส) ลน. ประการ, ประเภท  (Shorto, 248) 
 ยคุที ่3 prakārʼ  (1)  M.41  (1) A/บ.17 
  prakāra  (1)  M.43  (1) B/บ.12-13 
pragata  - (ข<ส) ก. ปกปกัรกัษา, ปกป้อง33 
 ยคุที ่2 pragata  (2)  M.20  (1) บ.3 
    M.21  (1) บ.1 
prajñāvanta  - (ส) น. ชื่อเฉพาะบุคคล  (Shorto, 248) 
 ยคุที ่2 prajñāvanta  (1) M.02  (1) A/บ.2 
 
 

                                                
 31 เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิ, "ลพ.2 จารกึพระเจ้าสววาธิสทิธิ (วดักู่กุด)," ใน วิเคราะห์
ศิลาจารึกในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติหริภุญไชย,  จ าปา เยื้องเจรญิ, เทิม มเีต็ม, และคงเดช      
ประพฒัน์ทอง, บรรณาธกิาร (กรงุเทพฯ: หอสมดุแห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2520): 109. 
 32 Bauer, "Notes on Mon Epigraphy," 80. 
 33 Jenner, A Dictionary of Pre-Angkorian Khmer, 327. 
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pralatʼ  - น. ทศิตะวนัตก34 
 ยคุที ่3 pralatʼ  (3)  M.40  (1) B/บ.7  
    M.41  (2) B/บ.11, 16 
plaḥ  - ไม่ทราบความหมาย  (Shorto, 253) 
 ยคุที ่2 plaḥ  (1)  M.02  (1) B/บ.7  
pvauṅʼ  - น. เจา้หน้าที ่ (Shorto, 253) 
 ยคุที ่3 pvauṅʼ  (1)  M.43  (1) A/บ.3 
ba  - สธ. กบั, และ      
 ยคุที ่2 ba  (3)  M.20  (1) บ.3 
    M.54  (2) บ.2, 5 
bāṅʼ  - น. ชุดฐานบวั (แบบเจาะจง)  (Shorto, 262) 
 ยคุที ่3 bāṅʼ  (1)  M.41  (1) A/บ.8 

bisukarʼ  - (ป/ส) น. ชื่อเฉพาะบุคคล  (Shorto, 266) 
 ยคุที ่3 bisukarʼ  (1) M.41  (1) B/บ.8  
  bissukarʼ  (1) M.44  (1) A/บ.5 
buddha aryyamaiyʼtrīyya  - (ส) น. พระพุทธเจา้อารยไมตรยี35 
 ยคุที ่2 buddha aryyamaiyʼtrīyya  (1)  M.37  (1)  บ.5 
besākh’ (samvatsarʼ)  - (ส) น. ปีที ่2 ในระบบ 12 ปี  (Shorto, 270) 
 ยคุที ่3 besākh’ (samvatsarʼ) (1)  M.41  (1) A/บ.12 
bauka anu(ṅa)  - น. สิง่ของทีถ่วายอยา่งหนึ่ง  (Shorto, 6) 
 ยคุที ่3 bauka anu(ṅa)  (1) M.43  (1) B/บ.8-9 

bnaṅ’  - ลน. หน่วยวดัไร่นา  (Shorto, 272) 
 ยคุที ่3 bnaṅ’  (16)  M.40  (6) A/บ.14, 14, 15; B/บ.4, 6, 7 
    M.41  (7) B/บ.3, 3, 4, 4, 5, 6, 18 
    M.45  (1) บ.13 
    M.46  (2) บ.7, 7 
 
 
 
 

                                                
 34 เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยื้องเจรญิ, "ลพ.2 จารกึพระเจา้สววาธสิทิธ ิ(วดักูก่ดุ)," 109. 
 35 Uraisi Varasarin, "Les Inscriptions Mones Découvertes dans le Nord-Est de la 
Thaïlande," in Le Premier Symposium Franco-Thaï: La Thaïlande des débuts de son 
histoire jusqu'au xv  siecle (Bangkok: Silpakorn University, 1988), 199. 
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brāv’  - น. ตน้มะพรา้ว  (Shorto, 275) 
 ยคุที ่1 brāv’  (1)  M.04  (1) B/บ.3 
 ยคุที ่3 brāvʼ  (1)  M.45  (1) บ.6 
brov’  - น. ผูห้ญงิ, เพศหญงิ  (Shorto, 277) 
 ยคุที ่3 brovʼ  (5)  M.40  (5) A/บ.16, 18; B/บ.4, 6, 8 
blaḥ  - ก. จบ  (Shorto, 278-279) 
 ยคุที ่3 blaḥ  (1)  M.40  (1) A/บ.13 
bhaddajatthera  - (ป) น. ชื่อเฉพาะพระภกิษุ36 
 ยคุที ่3 bhaddajatthera  (1) M.50  (1)   บ.1 

ma  - สธ. ซึง่, ที ่ (Shorto, 281-282) 
 ยคุที ่3 ma  (29)  M.40  (14) A/บ.7, 12, 13, 17; B/บ.2, 3, 5, 
     6, 8, 9, 10, 14, 14, 16 
             M.41  (12) A/บ.8, 10, 14, 14, 14, 16, 17, 
     19; B/บ.8, 12, 15, 16 
    M.43  (2) A/บ.12; B/บ.5 
    M.44  (1) A/บ.5  
maggasūr’ (samvatsarʼ)  - (ป/ส) น. ปีที ่9 ในระบบ 12 ปี  (Shorto, 283) 
 ยคุที ่3 maggasūr’ (samvatsarʼ)  (1)  M.40  (1)  A/บ.8 
maṅgalʼ  - (ป/ส) น. มงคล  (Shorto, 284) 
 ยคุที ่3 maṅgalʼ  (1) M.41  (1) A/บ.17-18 
matʼ  - น. มดี  (Shorto, 285) 
 ยคุที ่2 matʼ  (1)  M.54  (1) บ.3 
marra  - ก. เพิม่ขึน้  (Shorto, 287) 
 ยคุที ่3 marra  (1)  M.41  (1) A/บ.18 
mahāther’  - (ป) น. มหาเถร  (Shorto, 288) 
 ยคุที ่3 ma(hā)ther’  (1) M.40  (1) B/บ.13-14 
  mhāthe(r)  (1) M.45  (1) บ.1 
mahānāmʼ  - (ป/ส) น. ชื่อเฉพาะบุคคล  (Shorto, 289) 
 ยคุที ่3 mahānāmʼ  (1) M.40  (1) B/บ.11 
mahābodhʼ  - (ป/ส) น. มหาโพธิ,์ ตน้โพธิ ์ (Shorto, 305) 
 ยคุที ่3 mahābodhʼ  (2) M.45  (2) บ.5, 9 

                                                
 36 Bauer, "Notes on Mon Epigraphy II," 61. 
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mahāyutʼ draṅʼ gana  - น. ชื่อพระภกิษุ37

 

 ยคุที ่2 mahāyutʼ draṅʼ gana  (1)  M.38  (1) บ.1-2 

mahāvihāra  - (ป/ส) น. มหาวหิาร  (Shorto, 290, 350) 
 ยคุที ่2 (m)h(ā)vihārʼ  (1) M.20  (1) บ.2 
  mhāvihārā  (1) M.20  (1) บ.3 
mahauprakā  - (ป) น. มหาอุปการะ     

 ยคุที ่2 mahauprakā  (1) M.65  (1) บ.3 

māṅʼ  - น. ผูช้าย, หนุ่มชาย  (Shorto, 292) 
 ยคุที ่2 māṅʼ  (5)  M.37  (4) บ.1, 2, 2, 3 
    M.38  (1) บ.5 
 ยคุที ่3 māṅʼ  (1)  M.47  (1) บ.6 
mimoyʼ   - จน. ทุก, แต่ละ, หนึ่ง  (Shorto, 294) 
 ยคุที ่3 mimoyʼ  (2)  M.41  (2) B/บ.13, 17 
mun’  - สธ. ซึง่, ที,่ วา่  (Shorto, 297-298) 
 ยคุที ่2 mun’  (4)  M.02  (4) A/บ.2, 7; B/บ.2, 5 
 ยคุที ่3 mun’  (1)  M.41  (1) A/บ.8 
  mana  (4)  M.43  (4) A/บ.2, 9; B/บ.6, 12 
mejhāyʼ  - น. ชื่อเฉพาะบุคคล 

 ยคุที ่2 mejhāyʼ (1)  M.38  (1) บ.3-4 
 
me(te)yya  - น. ชื่อเฉพาะบุคคล 

 ยคุที ่2 me(te)yya (1) M.54  (1) บ.5-6 

moy’  - จน. หนึ่ง   (Shorto, 299-300) 
 ยคุที ่1 mauy’  (1)  M.04  (1) A/บ.2   

 ยคุที ่2 moy’  (5)  M.02  (4) A/บ.6, 6, 9-10, 11  

 ยคุที ่3 moy’  (28)  M.40  (11) A/บ.10, 11, 17; B/บ.3, 4, 4, 7, 
     8, 11, 11, 16 
    M.41  (2) A/บ.17; B/บ.7 
    M.44  (11) A/บ.8, 10, 11, 12, 12, 15, 16, 
     17, 17, 18, 21 
    M.45  (3) บ.11, 13, 14 

                                                
 37 Bauer, "Notes on Mon Epigraphy," 80. 



230 
 
    M.46  (1) บ.8 

  moya  (4)  M.43  (1) B/บ.6 
    M.44  (3) A/บ.19, 19, 20  
  moyya  (7)  M.43  (1) A/บ.10-11 
    M.45  (5) บ.5, 8, 10, 10, 11 
    M.47  (1) บ.5 
  mauya  (6)  M.43  (6) A/บ.14; B/บ.7, 8, 9, 10, 11 
  mauyya  (7)  M.43  (7) A/บ.13; B/บ.2, 5, 8, 9, 10, 10 
m-īrʼ  - ก. สละทางโลก, เปลีย่นเป็นนกัพรต  (Shorto, 301) 
 ยคุที ่3 m-īrʼ  (1)  M.40  (1) B/บ.10 
mramokʼ  - น. ทศิตะวนัออก, ขา้งขึน้  (Shorto, 303) 
 ยคุที ่3 mramokʼ  (4) M.40  (2) B/บ.3-4, 12-13 
    M.41  (2) A/บ.12; B/บ.15 
mreṅʼ ksāya  - น. สิง่ของทีถ่วายอยา่งหนึ่ง  (Shorto, 302) 
 ยคุที ่3 mreṅʼ ksāya  (1) M.44  (1) A/บ.19 
mraiṅʼ  - น. ชื่อเฉพาะบุคคล38 
 ยคุที ่2 mraiṅʼ  (1)  M.37  (1) บ.3 
msunʼ  - จน. หา้  (Shorto, 304, 380) 
 ยคุที ่3 musūna  (1)  M.43  (1) B/บ.14 
  msunʼ  (4)  M.40  (2) A/บ.8, 14 
    M.41  (2) B/บ.5, 12 

  msunna   (2) M.44  (1) A/บ.8 
    M.47  (1) บ.1   
  msūṇʼ  (1)  M.45  (1) บ.6-7 
  sūn(ʼ)  (1)  M.46  (1) บ.7   
mhācalla  - (ส) น. ชื่อเฉพาะของศาสนสถาน   (Shorto, 305) 
 ยคุที ่3 mhācalʼ  (1) M.45  (1) บ.12 
  mhācalla  (2) M.45  (2) บ.8, 12 
mhānagarʼ  - (ป/ส) น. มหานคร     
 ยคุที ่3 mhānagarʼ  (1) M.45  (1) บ.2 
 

                                                
 38 Bauer, "Notes on Mon Epigraphy," 77, 81. 
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ya  - น. ค าน าหน้าชื่อส าหรบัผูห้ญงิ, ยา่  (Shorto, 305) 
 ยคุที ่2 yu  (1)  M.02  (1) B/บ.1 
 ยคุที ่3 ya  (1)  M.47  (1) บ.3 
yaṅʼ  - สร. ค าเน้นขอ้ความ  (Shorto, 306, 310) 
 ยคุที ่2 yoṅʼ  (1)  M.23  (1) C/บ.2 

 ยคุที ่3 yaṅʼ  (1)  M.40  (1) B/บ.2  
  yiṅʼ  (3)  M.40  (1) B/บ.13 
    M.41  (2) A/บ.16; B/บ.11 
  yīṅʼ  (2)  M.41  (2) A/บ.17, 18-19 
yamoᵃ’  - ก. มชีื่อวา่  (Shorto, 307) 
 ยคุที ่2 yamoᵃ’  (1)  M.02  (1) B/บ.3  
  ymauªʼ  (2)  M.54  (2) บ.5, 6 
 ยคุที ่3 yamo  (1)  M.45  (1) บ.1  
  simoᵃʼ  (4)  M.40  (4) B/บ.9, 11, 11, 14 
  himoᵃ  (1)  M.47  (1) บ.5-6 
  himoᵃ’  (3)  M.40  (1) A/บ.7  
    M.41  (2) A/บ.8, 10 
yaranāvi  - (ป/ส) น. มหานคร 
 ยคุที ่2 yaranāvi  (1) M.65  (1) บ.1 

yaśovitā(nʼ)  - (ส) น. ชื่อพระราชา39 
 ยคุที ่1 yaśovitā(nʼ)  (1) M.07  (1) บ.1-2  
yul’  - สธ. ถ้า  (Shorto, 307) 
 ยคุที ่2 yul’  (1)  M.02  (1) D/บ.1 
ran’ lehʼ   - ก. ร า  (Shorto, 122, 314) 
 ยคุที ่1 ran’lehʼ  (1)  M.03  (1) บ.2 
ratanacetī  - (ป) น. รตันเจดยี ์ (Shorto, 313) 
 ยคุที ่3 ratanaceti  (1) M.41  (1) A/บ.13 
  ratʼnacetī  (1) M.41  (1) A/บ.16  
  rathanacetī  (1) M.41  (1) B/บ.12 
 
 
 

                                                
 39 Bauer, "Notes on Mon Epigraphy," 36. 
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rat’  - (ป/ส) น. รตัน์  (Shorto, 313) 
 ยคุที ่3 rat’  (1)  M.40  (1) A/บ.12 

  ratta  (2)  M.43  (2) B/บ.12, 12 

raṃ smarr stilʼ  - น. ชื่อเฉพาะเมอืง หรอืทอ้งที ่ (Shorto, 314) 
 ยคุที ่3 raṃ smarr stilʼ  (1)   M.41  (1) B/บ.4  
rāja  - (ป/ส) น. ราช40 
 ยคุที ่2 rāja  (1)  M.24  (1) บ.1  
 ยคุที ่3 rāja  (2)  M.44  (1) A/บ.12 
rājaguru  - (ป/ส) น. ราชคร ู (Shorto, 315) 
 ยคุที ่3 rājaguru  (1) M.40  (1) B/บ.14 

rāñ’  - ก. ซือ้  (Shorto, 316) 
 ยคุที ่2 rāñ’  (1)  M.02  (1) A/บ.5 
rās’  - (ส) น. ราษฎร, รฐั, ประเทศ  (Shorto, 317, 323)  
 ยคุที ่3 raḥssa  (1)  M.45  (1) บ.7 

  rās’  (4)  M.40  (2) A/บ.7; B/บ.10 
    M.41  (1) A/บ.15 
    M.46  (1) บ.5 
  rāsa  (1)  M.46  (1) บ.1 
r(u)pa anu(ṅa)  - น. สิง่ของทีถ่วายอยา่งหนึ่ง  
 ยคุที ่3 r(u)pa anu(ṅa)  (1) M.43  (1) B/บ.9-10 

ruppa  - (ป/ส) น. รปู  (Shorto, 322) 
 ยคุที ่3 ruppa  (1)  M.45  (1) บ.6 

ruhʼ  - ก. เคารพ  (Shorto, 323-324) 
 ยคุที ่2 ruhʼ  (1)  M.20  (1) บ.5 
rauva  - น. สิง่ของทีถ่วายอยา่งหนึ่ง    

 ยคุที ่3 rauva  (1)  M.43  (1) A/บ.13 

ryīdayya  - (ส) น. ชื่อเฉพาะบุคคล  (Shorto, 325) 
 ยคุที ่2 ryīdayya  (1) M.02  (1) C/บ.2   
 
 
 
 
 

                                                
 40 Bauer, "Notes on Mon Epigraphy," 81. 
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laksa  - (ส) จน. หมื่น  (Shorto, 327-328) 
 ยคุที ่3 lakka  (2)  M.43  (2) A/บ.9, 11  
  lakkʼ  (1)  M.44  (1) A/บ.13 

  laksa  (1)  M.41  (1) B/บ.13 

laṅkaḥ  - (ป/ส) น. ชื่อเฉพาะบุคคล  (Shorto, 329) 
 ยคุที ่2 laṅkaḥ  (1)  M.02  (1) A/บ.4  
laṅgur’  - (ส) น/ลน. คู่, เทยีม  (Shorto, 329) 
 ยคุที ่2 laṅgur’  (1)  M.02  (1) A/บ.6 
 ยคุที ่3 laṅgur’  (1)  M.45  (1) บ.13   

lasʼ  - ลน. ครัง้, คราว  (Shorto, 333) 
 ยคุที ่3 lasʼ  (1)  M.40  (1) A/บ.17 

lārāssa  - ไม่ทราบความหมาย 
 ยคุที ่3 lārāssa  (1)  M.44  (1) A./บ.2) 
liṅaganna  - น. สิง่ของทีถ่วายอยา่งหนึ่ง  (Shorto, 334)  
 ยคุที ่3 liṅaganna  (1) M.43  (1) B/บ.7-8 

liñʼ  - ก. ถูกท าลาย, บรรลยั, แตกสลาย, หายไป  (Shorto, 335) 
 ยคุที ่2 liñʼ  (1)  M.20  (1) บ.2 
 ยคุที ่3 liñʼ  (1)  M.41  (1) A/บ.11 

  līñʼ  (1)  M.41  (1) A/บ.17 
lūkauva  - จน. ปรมิาณ, จ านวน, ขอบเขต  (Shorto, 335, 337) 
 ยคุที ่3 lūkauva  (2)  M.43  (2) B/บ.1, 1 
la(ṃ) urʼ  - น. สิง่ของทีถ่วายอยา่งหนึ่ง  (Shorto, 331) 
 ยคุที ่1 la(ṃ) urʼ  (1) M.04  (1) B/บ.1 

lekha  - (ป/ส) น. การเขยีน, จารกึ  (Shorto, 337) 
 ยคุที ่3 lekha  (1)  M.43  (1) A/บ.1  
loṅʼ  - ไม่ทราบความหมาย41 

 ยคุที ่2 loṅʼ  (1)  M.24  (1) บ.2 

laupa  - ก. เขา้, ไป, มา  (Shorto, 339-340) 
 ยคุที ่1 laupa  (1)  M.03  (1) บ.3  
 ยคุที ่3 laupa  (1)  M.43  (1) A/บ.10 
 

                                                
 41 Bauer, "Notes on Mon Epigraphy," 82. 
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lṅima  - จน. พนั  (Shorto, 341) 
 ยคุที ่3 lṅima  (1)  M.43  (1) B/บ.1 
lṅorʼ  - ก. กราบไหว,้ นมสัการ  (Shorto, 341) 
 ยคุที ่3 lṅorʼ  (2)  M.41  (2) A/บ.15, 16 

lmoḥ  - น. ตอนนัน้  (Shorto, 342) 
 ยคุที ่3 lmoḥ  (3)  M.40  (2) A/บ.9, 11 
    M.41  (1) A/บ.13 

  lmauª  (1)  M.43  (1) B/บ.5 
lvappa  - น. อาวธุ, เครื่องใช ้ (Shorto, 342) 
 ยคุที ่3 lvappa  (2)   M.43  (2) A/บ.8, 10 

vatta  - (ป) น. พฤตกิรรม  (Shorto, 345) 
 ยคุที ่3 vatta  (1)   M.43  (1) A/บ.2 

va(n)ipita  - น. อาคารศกัดิส์ทิธิช์นิดหนึ่ง   

 ยคุที ่3 va(n)ipita  (1)  M.45  (1) บ.4 

vāṅʼ  - ก. เยีย่มเยยีน, พบ, ออกไปตอ้นรบั  (Shorto, 347) 
 ยคุที ่3 vāṅʼ  (1)  M.45  (1) บ.7 

vijhāyʼ  - (ป) น. ชื่อเฉพาะบุคคล    
 ยคุที ่1 vijhāyʼ  (1)  M.01  (1) บ.1 
viṇayʼ  - (ป/ส) น.  ชื่อบุุคคล, วนิยั ์ (Shorto, 348) 
 ยคุที ่2 viṇayʼ  (1)  M.56  (1) บ.1 

vipāka  - (ป/ส) น. วบิาก, ผล  (Shorto, 349) 
 ยคุที ่2 vipāka  (1)  M.38  (1) บ.6 
vihāra  - (ป/ส) น. วหิาร  (Shorto, 267, 350) 
 ยคุที ่1 bihā[r]’  (1)  M.04  (1) B/บ.3  
  vi(h)ā[r’]  (1) M.04  (1) A/บ.4   
 ยคุที ่2 vihāra  (4)  M.10  (1) บ.2 
    M.11  (1) บ.1 
    M.68  (1) บ.2 
    M.69  (1) บ.2 
vuddharakkha  - (ป) น. ชื่อเฉพาะบุคคล  (Shorto, 268, 350) 
 ยคุที ่2 vuddharakkha  (1) M.02  (1) B/บ.6  
vudradā .  - (ป/ส) น. ชื่อเฉพาะบุคคล  (Shorto, 268, 350) 
 ยคุที ่2 vudradā .  (1) M.02  (1) A/บ.3  
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vunaḅura  - น. ชื่อเฉพาะบุคคล   

 ยคุที ่2 vunaḅura  (1) M.65  (1) บ.3 

velʼ  - กว. และ, ดว้ย, เหมอืนกนั  (Shorto, 352) 
 ยคุที ่2 velʼ  (2)  M.20  (2) บ.4, 5 
voᵃ’  - บช. นี้  (Shorto, 353) 
 ยคุที ่1 avauᵃ’  (1)  M.04  (1) B/บ.2  
  vauᵃ’  (1)  M.03  (1) บ.3  
 ยคุที ่2 avauᵃ’  (3)  M.22  (1) บ.1 
    M.56  (1) บ.1 
    M.57  (1) บ.1 
  avauᵃ  (1)  M.65  (1) บ.1 
  voᵃ’  (3)  M.16  (1) บ.1 
    M.20  (1) บ.3 
    M.57  (1) บ.2 
  vau  (4)  M.18  (1) บ.1 
    M.19  (1) บ.1 
    M.37  (1) บ.1 
    M.38  (1) บ.1 
  vauª  (2)  M.23  (1) A/บ.1 
    M.24   (1) บ.4 
  vauᵃ’  (6)  M.02  (3) A/บ.1; B/บ.1; C/บ.1 
    M.23  (1) C/บ.1 
    M.27  (1) บ.1 
    M.37  (1) บ.3 
 ยคุที ่3 vaª  (1)  M.43  (1) B/บ.3  
  voᵃ  (4)  M.43  (2) B/บ.6, 13 
    M.47  (2) บ.1, 3 
  voᵃ’  (24)  M.40  (13) A/บ.10, 10, 11, 12, 13, 14, 17; 
     B/บ.1, 2, 3, 9, 10, 17 
    M.41  (9) A/บ.8, 11, 13-14, 15, 16, 19; 
     B/บ.12, 14, 19  
    M.43  (1) A/บ.1  
    M.44  (1) A/บ.1, 6 
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vrahma  - (ส) น. ชื่อบุคคล หรอืต าแหน่ง, พราหมณ์42 
 ยคุที ่2 vrahma  (1)  M.38  (1) บ.4 
vraḥ  - (ข<ส) น. พระ, ค าน าหน้าชื่อพระ43 
 ยคุที ่2 vraḥ  (2)  M.29  (1) บ.2 
    M.80  (1) บ.1 
śrī  - (ส) น. ศร ี (Shorto, 353-354) 
 ยคุที ่2 śrī  (3)  M.24   (1) บ.1 
    M.61  (1) บ.1 
    M.65  (1) บ.1 
sakʼ  - ก. ขาด, ไม่ม,ี อด, ไม่เกดิขึน้  (Shorto, 354) 
 ยคุที ่3 sakʼ  (1)  M.41  (1) A/บ.14 
sakalʼ  - (ป/ส) น. สากล, การรวบรวม, ทัง้หมด  (Shorto, 355) 
 ยคุที ่3 sakalʼ  (1)  M.41  (1) A/บ.16-17 
saṅgha  - (ป/ส) น. พระสงฆ ์ (Shorto, 356) 
 ยคุที ่3 saṅgha  (2)  M.40  (1) B/บ.15 
    M.41  (1) B/บ.18 
  saṅʼ  (2)  M.46  (2) บ.3, 4 
saṅghapathāk’  - (ป/ส) น. ชื่อเฉพาะบุคคล  (Shorto, 357) 
 ยคุที ่2 saṅghapathāk’  (1) M.02  (1) C/บ.2-3 
sat’  - (ป/ส) น. สตัว ์ (Shorto, 359) 
 ยคุที ่3 sat’  (2)  M.40  (1) A/บ.12 
    M.41  (1) A/บ.18 
saddhā  - (ป) น. ศรทัธา  (Shorto, 360) 
 ยคุที ่2 saddhā  (1)  M.02  (1) A/บ.11 
saddhācarita  - (ป/ส) น. ชื่อเฉพาะบุคคล  (Shorto, 360) 
 ยคุที ่2 saddhācarita  (1) M.02  (1) B/บ.2-3 
sapripʼ  - น. ชื่อเฉพาะเมอืง หรอืทอ้งที ่(อ่านค าวา่ suluṅ’tār saprip’)  (Shorto, 362) 
 ยคุที ่3 sapripʼ  (2)  M.41  (2) B/บ.3, 14  
 
 
 

                                                
 42 Bauer, "Notes on Mon Epigraphy," 82. 
 43 Jenner, A Dictionary of Pre-Angkorian Khmer, 477. 



237 
 
sambhārʼ  - (ป/ส) น. กุศล, บุญ  (Shorto, 365) 
 ยคุที ่3 sambhārʼ  (2) M.40  (2) B/บ.1, 9 
  sambhāra  (1) M.43  (1) A/บ.1 
  sambhārra  (1) M.43  (1) A/บ.2 

samvatsar’  - (ส) น. ปี, สงัวจัฉระ44 
 ยคุที ่3 samvatsar’  (4) M.40  (2) A/บ.8; ด.B/บ.12 
    M.41  (1) A/บ.12 
    M.44  (1) A/บ.5 
savvādhisiddhi   - (ป/ส) ชื่อพระราชา  (Shorto, 369) 
 ยคุที ่3 savvādhisiddhi  (2) M.40  (2) A/บ.7; ด.B/บ.9 
    M.41  (1) A/บ.10 
savighna  - ไม่ทราบความหมาย     

 ยคุที ่2 savighna (1) M.02  (1) D/บ.1 

sāmaṇerʼ  - (ป) น. สามเณร  (Shorto, 370) 
 ยคุที ่3 sāmaṇerʼ  (1) M.40  (1) B/บ.16 
sāsnapāla  - (ป/ส) น. ชื่อเฉพาะบุคคล  (Shorto, 372) 
 ยคุที ่2 sāsnapāla  (1) M.02  (1) A/บ.9  
sithān’  - (ป/ส) น. สถาน  (Shorto, 373) 
 ยคุที ่3 siṭhān’  (1)  M.40  (1) A/บ.9  
  sithānʼ  (3)  M.40  (1) B/บ.17 
    M.41  (1) B/บ.18-19 
    M.45  (1) บ.4 
sidhaglau  - น. ชื่อเฉพาะบุคคล   
 ยคุที ่1 sidhaglau  (1) M.05  (1) บ.1  
 
sinādh’  - น. ต าแหน่งพระภกิษุ45 
 ยคุที ่1 sinādh’  (1)  M.03  (1) บ.2  
 
 
 
 
 

                                                
 44 ราชบณัฑติยสถาน, พจนานุกรม ฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 1160. 
 45 Jenner, A Dictionary of Pre-Angkorian Khmer, 521. 
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sinās’  - (ป) น. บา้นพกั, อาคารทีอ่ยูอ่าศยั, กุฏ ิ (Shorto, 374, 385)  
 ยคุที ่3 sinās’  (1)  M.40  (1) A/บ.11   
  sinaḥ  (1)  M.45  (1) บ.3 
  (s)enās’  (1)  M.40  (1) A/บ.14  
sīlakumāra  - (ป/ส) น. ชื่อเฉพาะบุคคล  (Shorto, 378) 
 ยคุที ่2 sīlakumāra  (1) M.02  (1) A/บ.4  
sīlapā(la)  - (ป/ส) น. ชื่อเฉพาะบุคคล  (Shorto, 378) 
 ยคุที ่2 sīlapā(la)  (1) M.02  (1) A/บ.3 
sukʼ  - (ป/ส) น. ชื่อเฉพาะบุคคล  (Shorto, 379)  
 ยคุที ่3 sukʼ  (1)  M.40  (1) B/บ.5  

sukh’  - (ป/ส) น. สุข  (Shorto, 379) 
 ยคุที ่3 sukh’  (1)  M.40  (1) A/บ.13 
sukkamāla  - (ส) น. ชื่อเฉพาะบุคคล ซึง่เป็นผูห้ญงิ46 
 ยคุที ่3 sukkamāla  (1) M.47  (1) บ.3-4 
sudasʼ  - (ป) น. ชื่อเฉพาะบุคคล  (Shorto, 380) 
 ยคุที ่3 sudasʼ  (1)  M.41  (1) B/บ.16 

subāhu  - (ส) น. ชื่อเฉพาะบุคคล47  
 ยคุที ่2 subāhu  (1)  M.37  (1) บ.2-3 
sumbaṅ’  - น. ชื่อเฉพาะบุคคล  (Shorto, 383) 
 ยคุที ่2 sumbaṅ’  (1) M.02  (1) A/บ.7 
suṃbal’  - น. ทีด่นิและทรพัยท์ีถ่วาย  (Shorto, 383) 
 ยคุที ่3 suṃbal’  (2) M.41  (1) B/บ.11 

    M.44  (1) A/บ.17 

suṃma  - น. ทัง้หมด  (Shorto, 382) 
 ยคุที ่3 suṃma  (1)  M.43  (1) B/บ.1 

suṃluṅ’  น. ทศิใต ้ (Shorto, 366) 
 ยคุที ่3 suṃlūṅ’  (1) M.41  (1) B/บ.16 

surra  - (ส) น. ชื่อเฉพาะบุคคล  (Shorto, 384) 
 ยคุที ่3 surra  (1)  M.40  (1) B/บ.8  

                                                
 46 Griswold and Nagara, "An Inscription in Old Mon from Wieng Mano in Chieng Mai 
Province. Epigraphical and Historical Studies, No. 6," 188. 
 47 Bauer, "Notes on Mon Epigraphy," 82. 
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suluṅ’tār saprip’  - น. ชื่อเฉพาะเมอืง หรอืทอ้งที ่ (Shorto, 384) 
 ยคุที ่3 suluṅ’tār saprip’  (1) M.41  (1) B/บ.2-3 
selālekhʼ  - (ป) น. ศลิาจารกึ  (Shorto, 386) 
 ยคุที ่3 selālekkha  (1) M.40 (1) B/บ.9 
  selālekhʼ  (1) M.40  (1) B/บ.1 
skuṃ  - ก. คบ, ร่วม, สมัพนัธ ์ (Shorto, 388) 
 ยคุที ่2 skuṃ  (1)  M.27  (1) บ.3 

stup’  - ก. เหมอืน, คลา้ย  (Shorto, 391) 
 ยคุที ่3 stup’  (1)  M.41  (1) A/บ.14 
smac’  - น. ชื่อเฉพาะบุคคล  (Shorto, 393) 
 ยคุที ่2 smac’ (1)  M.02  (1) B/บ.1 
smarʼ  - น. ดา้นใต,้ ดา้นล่าง; ทศิเหนือ  (Shorto, 393) 
 ยคุที ่2 smarʼ  (1)  M.27  (1) บ.4 
 ยคุที ่3 smarra  (2)  M.41  (2) B/บ.9, 15  
sra bārigūṇ’  - (ป/ส) น. ชื่อเฉพาะเมอืง หรอืทอ้งที ่ (Shorto, 396) 
 ยคุที ่3 sra bārigūṇ’  (1) M.41  (1) B/บ.10 
sraṅ’  - ก. สรา้ง, หล่อ (โลหะ)  (Shorto, 395) 
 ยคุที ่1 sraṅ’  (1)  M.04  (1) A/บ.4 
srañʼ  - น. เงนิ  (Shorto, 396) 
 ยคุที ่1 sra(ñ’)  (1)  M.04  (1) B/บ.1  
 ยคุที ่3 srañ’  (3)  M.41  (1) B/บ.1 
    M.44  (2) A/บ.4, 11 
sroᵃ’  - น. ขา้วเปลอืก  (Shorto, 397) 
 ยคุที ่3 sroᵃ’  (1)  M.41  (1) B/บ.12 
  srauᵃ(ʼ)  (1)  M.43   (1) A/บ.14 
sla pattʼ  - น. คมัภรีใ์บลาน  (Shorto, 223, 398) 
 ยคุที ่3 sla pattʼ  (1) M.45  (1) บ.12 
sluyʼ  - น. ทองแดง  (Shorto, 398) 
 ยคุที ่3 sluya  (1)  M.43  (1) B/บ.15 
  sluyʼ  (2)  M.44  (2) A/บ.14, 14 

sloppa  - น. สิง่ของทีถ่วายอยา่งหนึ่ง  (Shorto, 299)  

 ยคุที ่3 saloppa  (1)  M.45  (1) บ.11 
  sloppa  (1)  M.45  (1) บ.14 
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svayāga  - (ส) น. ชื่อพระภกิษุ48 
 ยคุที ่2 svayāga  (1) M.29  (1) บ.2-3 
sʼvassa  - (ส) น.สวสั, ความเจรญิ, ความสุข  (Shorto, 400) 
 ยคุที ่3 sʼvassa  (1)  M.43  (1) A/บ.1 
han’  - (ป/ส) น./ลน. ที,่ ต่อหน้า  (Shorto, 400) 
 ยคุที ่3 han’  (1)  M.40  (1) A/บ.13 
hān  - (ป/ส) น./ลน. สถาน  (Shorto, 401-402)  
 ยคุที ่1 hān  (1)  M.03  (1) บ.3  
(ḅ)āy’  - ลน. หน่วยนบัวามคน ้าหนกั  (Shorto, 405) 
 ยคุที ่3 (ḅ)āy’  (1)  M.44  (1) A/บ.4 

ḅār’  - จน. สอง  (Shorto, 405) 
 ยคุที ่1 ḅār’  (1)  M.04  (1) B/บ.2   
 ยคุที ่2 ḅār’  (1)  M.65  (1) บ.3 
 ยคุที ่3 ḅār’  (19)  M.40  (12) A/บ.8, 15, 16, 17; B/บ.3, 5, 6, 
     6, 8, 11, 12, 15, 16 
    M.41  (3) B/บ.3, 6, 13 
    M.44  (1) A/บ.16 
    M.45  (1) บ.14 
    M.46  (2) บ.7, 8 
  ḅāra  (2)  M.43  (2) B/บ.13, 15 
ḅraḅār’  - จน. คู่, ละสอง  (Shorto, 266, 275) 
 ยคุที ่3 ḅraḅār’  (1)  M.41  (1) B/บ.18 

                                                
 48 Bauer, "Notes on Mon Epigraphy," 83. 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค   
ภาพจากจารึกและส าเนาจารึก 
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ภาพจากจารึกและส าเนาจารึก 
 
 ผูว้จิยัเกบ็ขอ้มลูภาคสนามและถ่ายภาพจารกึเกอืบทุกชิ้นด้วยตวัเอง   ส าหรบัชิ้นที่
ผูว้จิยัไม่สามารถถ่ายภาพเองได้  ผู้วจิยัได้ขอภาพจากพพิธิภณัฑสถานแห่งชาติ หรอืน าภาพ
จากบทความที่ศกึษาจารกึชิ้นนัน้มาใช้   ผู้วจิยัอ้างองิแหล่งขอ้มูลของภาพแต่ละภาพ ยกเว้น
ภาพทีถ่่ายจากส าเนาจารกึของภาควชิาภาษาตะวนัออก คณะโบราณคด ีมหาวทิยาลยัศลิปากร  
 ในภาคผนวกนี้  ผู้ว ิจยัจ ัดภาพตามล าดับจารึกที่ใช้ ในงานวิจ ัยนี้  โดยเป็นภาพ
โบราณวตัถุทัง้ชิน้ ตามดว้ยภาพของส่วนต่างๆ ทีป่รากฏจารกึ  จากนัน้จงึเป็นภาพส าเนาจารกึ
(ถ้าม)ี    ส าหรบัรายชื่อภาพ พรอ้มทัง้เลขหน้า ดใูนสารบญัภาพ   
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ภาพที ่2   M.01 จารกึฐานพระพุทธรปูยนืวดัขอ่ย - ภาพโบราณวตัถุ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ วดัเบญจมบพติรฯ เขตดุสติ จ.กรงุเทพฯ 
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ภาพที ่3 M.01 จารกึฐานพระพุทธรปูยนืวดัขอ่ย - ภาพจารกึบนฐานบวั   
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ วดัเบญจมบพติรฯ เขตดุสติ จ.กรงุเทพฯ 
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ภาพที ่4 M.02 จารกึเสาแปดเหลีย่ม (ลพบุร)ี - ภาพโบราณวตัถุ 1 
 ผูว้จิยัไดภ้าพจาก หอสมุดแห่งชาต ิ จ.กรงุเทพฯ  



246 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่5 M.02 จารกึเสาแปดเหลีย่ม (ลพบุร)ี - ภาพโบราณวตัถุ 2 
 ผูว้จิยัไดภ้าพจาก หอสมุดแห่งชาต ิ จ.กรงุเทพฯ  
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ภาพที ่6 M.02 จารกึเสาแปดเหลีย่ม (ลพบุร)ี - ภาพโบราณวตัถุ 3 
 ผูว้จิยัไดภ้าพจาก หอสมุดแห่งชาต ิ จ.กรงุเทพฯ  
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 ภาพที ่7 M.02 จารกึเสาแปดเหลีย่ม (ลพบุร)ี - ภาพหวัเสา 
 ผูว้จิยัไดภ้าพจาก หอสมุดแห่งชาต ิจ.กรงุเทพฯ  
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ภาพที ่8 M.02 จารกึเสาแปดเหลีย่ม (ลพบุร)ี - ภาพส าเนาจารกึ 1 
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ภาพที ่9 M.02 จารกึเสาแปดเหลีย่ม (ลพบุร)ี - ภาพส าเนาจารกึ 2  
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ภาพที ่10 M.02 จารกึเสาแปดเหลีย่ม (ลพบุร)ี - ภาพจารกึขอ้ความ A 
 ผูว้จิยัไดภ้าพจาก หอสมุดแห่งชาต ิ จ.กรงุเทพฯ 
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ภาพที ่11 M.02 จารกึเสาแปดเหลีย่ม (ลพบุร)ี - ภาพส าเนาจารกึขอ้ความ A 
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ภาพที ่12 M.02 จารกึเสาแปดเหลีย่ม (ลพบุร)ี - ภาพจารกึขอ้ความ B 
 ผูว้จิยัไดภ้าพจาก หอสมุดแห่งชาต ิ จ.กรงุเทพฯ 
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ภาพที ่13 M.02 จารกึเสาแปดเหลีย่ม (ลพบุร)ี - ภาพส าเนาจารกึขอ้ความ B 
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ภาพที ่14 M.02 จารกึเสาแปดเหลีย่ม (ลพบุร)ี - ภาพจารกึขอ้ความ C 
 ผูว้จิยัไดภ้าพจาก หอสมุดแห่งชาต ิ จ.กรงุเทพฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่15 M.02 จารกึเสาแปดเหลีย่ม (ลพบุร)ี - ภาพส าเนาจารกึขอ้ความ C 
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ภาพที ่16 M.02 จารกึเสาแปดเหลีย่ม (ลพบุร)ี - ภาพจารกึขอ้ความ D 
 ผูว้จิยัไดภ้าพจาก หอสมุดแห่งชาต ิ จ.กรงุเทพฯ  
 

ภาพที ่17 M.02 จารกึเสาแปดเหลีย่ม (ลพบุร)ี - ภาพส าเนาจารกึขอ้ความ D 
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ภาพที ่18 M.03 จารกึถ ้านารายณ์ - ภาพจากบรเิวณปากถ ้าทีม่จีารกึ 
  ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ ถ ้านารายณ์ วดัเขาวง ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุร ี
 

ภาพที ่19 M.03 จารกึถ ้านารายณ์ - ภาพขอ้ความจารกึ 1 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ ถ ้านารายณ์ วดัเขาวง ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุร ี 
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ภาพที ่20 M.03 จารกึถ ้านารายณ์ - ภาพขอ้ความจารกึ 2 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ ถ ้านารายณ์ วดัเขาวง ต.เขาวง อ.พระพุทธบาท จ.สระบุร ี 
 

ภาพที ่21 M.03 จารกึถ ้านารายณ์ - ภาพส าเนาจารกึ 1 
  

ภาพที ่22 M.03 จารกึถ ้านารายณ์ - ภาพส าเนาจารกึ 2 
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ภาพที ่23 M.04 จารกึวดัโพธิร์า้ง - ภาพโบราณวตัถุ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. นครปฐม อ.เมอืง จ.นครปฐม  
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ภาพที ่24 M.04 จารกึวดัโพธิร์า้ง - ภาพจารกึดา้น A 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. นครปฐม อ.เมอืง จ.นครปฐม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่25 M.04 จารกึวดัโพธิร์า้ง - ภาพส าเนาจารกึดา้น A 
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ภาพที ่26 M.04 จารกึวดัโพธิร์า้ง - ภาพจารกึดา้น B   
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. นครปฐม อ.เมอืง จ.นครปฐม  
 

ภาพที ่27 M.04 จารกึวดัโพธิร์า้ง - ภาพส าเนาจารกึดา้น B   
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ภาพที ่28 M.05 จารกึเมอืงบงึคอกชา้ง 2 - ภาพโบราณวตัถุ 
 ถ่ายภาพโดยผู้ว ิจยั ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวดัอุทัยธานี  อ.เมือง       
 จ.อุทยัธานี  
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ภาพที ่29 M.05 จารกึเมอืงบงึคอกชา้ง 2 - ภาพจากดา้นทีม่จีารกึ 
 ถ่ายภาพโดยผู้ว ิจยั ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวดัอุทัยธานี  อ.เมือง       
 จ.อุทยัธานี  
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ภาพที ่30 M.05 จารกึเมอืงบงึคอกชา้ง 2 - ภาพส่วนทีม่จีารกึ  
 ถ่ายภาพโดยผู้ว ิจยั ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวดัอุทัยธานี  อ.เมือง       
 จ.อุทยัธานี 
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ภาพที ่31 M.06 จารกึเมอืงบงึคอกชา้ง 3 - ภาพวตัถุโบราณ 
 ถ่ายภาพโดยผู้ว ิจยั ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวดัอุทัยธานี  อ.เมือง       
 จ.อุทยัธานี 
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ภาพที ่32 M.06 จารกึเมอืงบงึคอกชา้ง 3 - ภาพส่วนทีม่จีารกึ 
 ถ่ายภาพโดยผู้ว ิจยั ณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จังหวดัอุทัยธานี  อ.เมือง       
 จ.อุทยัธานี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



267 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่33 M.07 จารกึบนกอ้นดนิเผา พบทีเ่มอืงจนัเสน 2 - ภาพจารกึ 1 
 ผูว้จิยัไดภ้าพจาก พช. สมเดจ็พระนารายณ์ อ.เมอืง จ.ลพบุร ี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่34 M.07 จารกึบนกอ้นดนิเผา พบทีเ่มอืงจนัเสน 2 - ภาพจารกึ 2 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ อ.เมอืง จ.ลพบุร ี 
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ภาพที ่35 M.08 จารกึบนกอ้นดนิเผา พบทีเ่มอืงจนัเสน 3 - ภาพจารกึดา้นหน้า 
 ถ่ายภาพโดยผู้วจิยั ณ บ้านของนายช้า ศริิโภคารตันา ซึ่งอยู่ ต.จนัเสน อ.ตาคล ี          
 จ.นครสวรรค ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่36 M.08 จารกึบนกอ้นดนิเผา พบทีเ่มอืงจนัเสน 3 - ภาพจารกึดา้นใต ้
 ถ่ายภาพโดยผู้วจิยั ณ บ้านของนายช้า ศริิโภคารตันา ซึ่งอยู่ ต.จนัเสน อ.ตาคล ี          
 จ.นครสวรรค ์
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ภาพที ่37 M.09 จารกึบนกอ้นดนิเผา พบทีเ่มอืงจนัเสน 4 - ภาพโบราณวตัถุ 
 ถ่ายภาพโดยผู้วจิยั ณ บ้านของนายช้า ศริิโภคารตันา ซึ่งอยู่ ต.จนัเสน อ.ตาคล ี          
 จ.นครสวรรค ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่38 M.09 จารกึบนกอ้นดนิเผา พบทีเ่มอืงจนัเสน 4 - ภาพจารกึดา้นหน้า 
 ถ่ายภาพโดยผู้วจิยั ณ บ้านของนายช้า ศริิโภคารตันา ซึ่งอยู่ ต.จนัเสน อ.ตาคล ี          
 จ.นครสวรรค ์



270 
 
 

ภาพที ่39 M.09 จารกึบนกอ้นดนิเผา พบทีเ่มอืงจนัเสน 4 - ภาพจารกึดา้นขา้ง 
 ถ่ายภาพโดยผู้วจิยั ณ บ้านของนายช้า ศริิโภคารตันา ซึ่งอยู่ ต.จนัเสน อ.ตาคล ี          
 จ.นครสวรรค ์
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ภาพที ่40 M.10 จารกึฐานสถูปดนิเผาวดัหนองกระโดน - ภาพโบราณวตัถุ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ วดัหนองกระโดน ต.หนองกระโดน อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์ 
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ภาพที ่41 M.10 จารกึฐานสถูปดนิเผาวดัหนองกระโดน - ภาพส าเนาจารกึ 
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ภาพที ่42 M.10 จารกึฐานสถูปดนิเผาวดัหนองกระโดน - ภาพจารกึ 1 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ วดัหนองกระโดน ต.หนองกระโดน อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์
 

ภาพที ่43 M.10 จารกึฐานสถูปดนิเผาวดัหนองกระโดน - ภาพจารกึ 2 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ วดัหนองกระโดน ต.หนองกระโดน อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์
 

ภาพที ่44 M.10 จารกึฐานสถูปดนิเผาวดัหนองกระโดน - ภาพจารกึ 3 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ วดัหนองกระโดน ต.หนองกระโดน อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์ 
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ภาพที ่45 M.10 จารกึฐานสถูปดนิเผาวดัหนองกระโดน - ภาพจารกึ 4 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ วดัหนองกระโดน ต.หนองกระโดน อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์ 
 

ภาพที ่46 M.10 จารกึฐานสถูปดนิเผาวดัหนองกระโดน - ภาพจารกึ 5 
 ผูว้จิยัถ่ายภาพที ่วดัหนองกระโดน ต.หนองกระโดน อ.เมอืง จ.นครสวรรค ์ 
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ภาพที ่47 M.11 จารกึสถูปดนิเผาเมอืงทพัชุมพล 1 - ภาพโบราณวตัถุ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ อ.เมอืง จ.ลพบุร ี
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ภาพที ่48 M.11 จารกึสถูปดนิเผาเมอืงทพัชุมพล 1 - ภาพจารกึ 1 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ อ.เมอืง จ.ลพบุร ี  

ภาพที ่49 M.11 จารกึสถูปดนิเผาเมอืงทพัชุมพล 1 - ภาพจารกึ 2 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ อ.เมอืง จ.ลพบุร ี  

ภาพที ่50 M.11 จารกึสถูปดนิเผาเมอืงทพัชุมพล 1 - ภาพจารกึ 3 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ อ.เมอืง จ.ลพบุร ี
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ภาพที ่51 M.11 จารกึสถูปดนิเผาเมอืงทพัชุมพล 1 - ภาพจารกึ 4 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ อ.เมอืง จ.ลพบุร ี  
 

ภาพที ่52 M.11 จารกึสถูปดนิเผาเมอืงทพัชุมพล 1 - ภาพจารกึ 5 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ อ.เมอืง จ.ลพบุร ี 
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ภาพที ่53 M.12 จารกึสถูปดนิเผาเมอืงทพัชุมพล 2 - ภาพโบราณวตัถุ   
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ อ.เมอืง จ.ลพบุร ี
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ภาพที ่54 M.13 จารกึวดัมหาธาตุ เมอืงนครศรธีรรมราช - ภาพโบราณวตัถุ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ วดัมหาธาตุ เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 
 

ภาพที ่55 M.13 จารกึวดัมหาธาตุ เมอืงนครศรธีรรมราช - ภาพดา้นทีม่จีารกึ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ วดัมหาธาตุ เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 
 

ภาพที ่56 M.13 จารกึวดัมหาธาตุ เมอืงนครศรธีรรมราช - ภาพส าเนาจารกึ 
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ภาพที ่57 M.14 จารกึบนพระพมิพด์นิเผาเมอืงฟ้าแดดสงูยาง 1 - ภาพส าเนา 
 ผูว้จิยัไดภ้าพจาก หอสมุดแห่งชาต ิจ.กรงุเทพฯ  
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่58 M.14 จารกึบนพระพมิพด์นิเผาเมอืงฟ้าแดดสงูยาง 1 - ส่วนทีม่จีารกึ 
 ผูว้จิยัไดภ้าพจาก หอสมุดแห่งชาต ิจ.กรงุเทพฯ  
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ภาพที ่59 M.15 จารกึบนพระพมิพด์นิเผาเมอืงฟ้าแดดสงูยาง 2 - ภาพส าเนา 
 ผูว้จิยัไดภ้าพจาก หอสมุดแห่งชาต ิจ.กรงุเทพฯ 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่60 M.15 จารกึบนพระพมิพด์นิเผาเมอืงฟ้าแดดสงูยาง 2 - ส่วนทีม่จีารกึ 
 ผูว้จิยัไดภ้าพจาก หอสมุดแห่งชาต ิจ.กรงุเทพฯ  
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ภาพที ่61 M.16 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผาเมอืงฟ้าแดดสงูยาง 1 - ภาพโบราณวตัถุ 
 ที่มา: เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยือ้งเจรญิ, "จารกึหลงัพระพมิพ์ดนิเผาเมอืงฟ้าแดด          
 สงูยาง 1,"  ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 2: อกัษรปัลลวะ อกัษรมอญ        
 พทุธศตวรรษท่ี 12 - 21, ก่องแกว้ วรีะประจกัษ์, บรรณาธกิาร (กรุงเทพฯ: หอสมุด
 แห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2529), 88. 

 
ภาพที ่62 M.16 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผาเมอืงฟ้าแดดสงูยาง 1 - ส่วนทีม่จีารกึ 
 ที่มา: เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยือ้งเจรญิ, "จารกึหลงัพระพมิพ์ดนิเผาเมอืงฟ้าแดด          
 สงูยาง 1,"  ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 2: อกัษรปัลลวะ อกัษรมอญ        
 พทุธศตวรรษท่ี 12 - 21, ก่องแกว้ วรีะประจกัษ์, บรรณาธกิาร (กรุงเทพฯ: หอสมุด
 แห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2529), 88. 
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ภาพที ่63 M.17 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผาเมอืงฟ้าแดดสงูยาง 2 - ภาพโบราณวตัถุ 
 ที่มา: เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยือ้งเจรญิ, "จารกึหลงัพระพมิพ์ดนิเผาเมอืงฟ้าแดด  
 สูงยาง 2," ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 2: อกัษรปัลลวะ อกัษรมอญ         
 พุทธศตวรรษท่ี 12 - 21, ก่องแก้ว วรีะประจกัษ์, บรรณาธกิาร (กรุงเทพฯ:   
 หอสมุดแห่งชาต ิกรมศลิปากร, 2529), 92-93. 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่64 M.17 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผาเมอืงฟ้าแดดสงูยาง 2 - ส่วนทีม่จีารกึ 
 ทีม่า: เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยือ้งเจรญิ, "จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผาเมอืงฟ้าแดด  
 สงูยาง 2," ใน จารึกในประเทศไทย เล่ม 2: อกัษรปัลลวะ อกัษรมอญ         
 พทุธศตวรรษท่ี 12 - 21, ก่องแกว้ วรีะประจกัษ์, บรรณาธกิาร (กรุงเทพฯ:   
 หอสมุดแหง่ชาต ิกรมศลิปากร, 2529), 92-93.  
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ภาพที ่65 M.18 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผาเมอืงฟ้าแดดสงูยาง 3 - ภาพโบราณวตัถุ 
 ทีม่า: ประสาร บุญประคอง และฉ ่า ทองค าวรรณ, "ค าอ่านจารกึที่ฐานพระพุทธรูป 
 อกัษรและภาษามอญโบราณ  ได้มาจากเมืองฟ้าแดดสูงยาง ต าบลหนองแปน 
 อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ,์"  ศิลปากร 11, 6  (มนีาคม 2511): 110. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่66 M.18 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผาเมอืงฟ้าแดดสงูยาง 3 - ส่วนทีม่จีารกึ 
 ทีม่า: ประสาร บุญประคอง และฉ ่า ทองค าวรรณ, "ค าอ่านจารกึที่ฐานพระพุทธรูป 
 อกัษรและภาษามอญโบราณ  ได้มาจากเมืองฟ้าแดดสูงยาง ต าบลหนองแปน 
 อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ,์"  ศิลปากร 11, 6  (มนีาคม 2511): 110. 
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ภาพที ่67 M.19 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผาเมอืงฟ้าแดดสงูยาง 4 - ภาพโบราณวตัถุ 
 ทีม่า: ประสาร บุญประคอง และฉ ่า ทองค าวรรณ, "ค าอ่านจารกึทีฐ่านพระพุทธรปู 
 อกัษรและภาษามอญโบราณ  ไดม้าจากเมอืงฟ้าแดดสงูยาง ต าบลหนองแปน 
 อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ,์"  ศิลปากร 11, 6  (มนีาคม 2511): 111. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่68 M.19 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผาเมอืงฟ้าแดดสงูยาง 4 - ส่วนทีม่จีารกึ  
 ทีม่า: ประสาร บุญประคอง และฉ ่า ทองค าวรรณ, "ค าอ่านจารกึทีฐ่านพระพุทธรปู 
 อกัษรและภาษามอญโบราณ  ไดม้าจากเมอืงฟ้าแดดสงูยาง ต าบลหนองแปน 
 อ าเภอกมลาไสย จงัหวดักาฬสนิธุ,์"  ศิลปากร 11, 6  (มนีาคม 2511): 111. 
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ภาพที ่69 M.20 จารกึเมอืงฟ้าแดดสงูยาง - ภาพโบราณวตัถุ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 
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ภาพที ่70 M.20 จารกึเมอืงฟ้าแดดสงูยาง - ภาพส่วนทีม่จีารกึ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 
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ภาพที ่71 M.20 จารกึเมอืงฟ้าแดดสงูยาง - ภาพส าเนาจารกึ 1 
 

ภาพที ่72 M.20 จารกึเมอืงฟ้าแดดสงูยาง - ภาพส าเนาจารกึ 2 
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ภาพที ่73 M.21 จารกึวดัโพธิช์ยัเสมาราม - ภาพส าเนาจารกึ 1 
 
 

ภาพที ่74 M.21 จารกึวดัโพธิช์ยัเสมาราม - ภาพส าเนาจารกึ 2 
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ภาพที ่75 M.22 จารกึวดัสวา่งวฒันาราม  - ภาพโบราณวตัถุ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ วดัสวา่งวฒันาราม ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ ์
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ภาพที ่76 M.22 จารกึวดัสวา่งวฒันาราม - ภาพดา้นทีม่จีารกึ 
 ผูถ่้ายภาพโดยผูว้จิยั ณ วดัสวา่งวฒันาราม ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ ์
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ภาพที ่77 M.22 จารกึวดัสวา่งวฒันาราม - ภาพส่วนทีม่จีารกึ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ วดัสวา่งวฒันาราม ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ ์
 

ภาพที ่78 M.22 จารกึวดัสวา่งวฒันาราม - ภาพส าเนาจารกึ 1 
 
 

ภาพที ่79 M.22 จารกึวดัสวา่งวฒันาราม - ภาพส าเนาจารกึ 2 
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ภาพที ่80 M.23 จารกึวดัพระธาตุหนองสามหมืน่ 1 - ภาพโบราณวตัถุ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ วดัพระธาตุหนองสามหมืน่ ต.บา้นแกง้ อ.ภเูขยีว จ.ชยัภมู ิ
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ภาพที ่81 M.23 จารกึวดัพระธาตุหนองสามหมืน่ 1 - ภาพดา้นทีม่จีารกึ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ วดัพระธาตุหนองสามหมืน่ ต.บา้นแกง้ อ.ภเูขยีว จ.ชยัภมู ิ
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ภาพที ่82 M.23 จารกึวดัพระธาตุหนองสามหมืน่ 1 - ภาพจารกึดา้นซา้ย 
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ภาพที ่83 M.23 จารกึวดัพระธาตุหนองสามหมืน่ 1 - ภาพจารกึดา้นขวา 
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ภาพที ่84 M.23 จารกึวดัพระธาตุหนองสามหมืน่ 1 - ภาพจารกึขอ้ความ A 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ วดัพระธาตุหนองสามหมืน่ ต.บา้นแกง้ อ.ภเูขยีว จ.ชยัภมู ิ
 

ภาพที ่85 M.23 จารกึวดัพระธาตุหนองสามหมืน่ 1 - ภาพส าเนาจารกึขอ้ความ A 
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ภาพที ่86 M.23 จารกึวดัพระธาตุหนองสามหมืน่ 1 - ภาพจารกึขอ้ความ B 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ วดัพระธาตุหนองสามหมืน่ ต.บา้นแกง้ อ.ภเูขยีว จ.ชยัภมู ิ
 

ภาพที ่87 M.23 จารกึวดัพระธาตุหนองสามหมืน่ 1 - ภาพส าเนาจารกึขอ้ความ B 
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ภาพที ่88 M.23 จารกึวดัพระธาตุหนองสามหมืน่ 1 - ภาพจารกึขอ้ความ C 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ วดัพระธาตุหนองสามหมืน่ ต.บา้นแกง้ อ.ภเูขยีว จ.ชยัภมู ิ
 

ภาพที ่89 M.23 จารกึวดัพระธาตุหนองสามหมืน่ 1 - ภาพส าเนาจารกึขอ้ความ C 
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ภาพที ่90 M.24 จารกึวดัพระธาตุหนองสามหมืน่ 2 - ภาพโบราณวตัถุ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ วดัพระธาตุหนองสามหมืน่ ต.บา้นแกง้ อ.ภเูขยีว จ.ชยัภมู ิ
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ภาพที ่91 M.24 จารกึวดัพระธาตุหนองสามหมืน่ 2 - ภาพดา้นทีม่จีารกึ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ วดัพระธาตุหนองสามหมืน่ ต.บา้นแกง้ อ.ภเูขยีว จ.ชยัภมู ิ
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ภาพที ่92 M.24 จารกึวดัพระธาตุหนองสามหมืน่ 2 - ภาพส่วนทีม่จีารกึ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ วดัพระธาตุหนองสามหมืน่ ต.บา้นแกง้ อ.ภเูขยีว จ.ชยัภมู ิ
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ภาพที ่93 M.24 จารกึวดัพระธาตุหนองสามหมืน่ 2 - ภาพส าเนาจารกึ 1 
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ภาพที ่94 M.24 จารกึวดัพระธาตุหนองสามหมืน่ 2 - ภาพส าเนาจารกึ 2 
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ภาพที ่95 M.24 จารกึวดัพระธาตุหนองสามหมืน่ 2 - ภาพส าเนาจารกึ 3 
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ภาพที ่96 M.25 จารกึวดัพระธาตุหนองสามหมืน่ 3 - ภาพโบราณวตัถุ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ วดัพระธาตุหนองสามหมืน่ ต.บา้นแกง้ อ.ภเูขยีว จ.ชยัภมู ิ
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ภาพที ่97 M.25 จารกึวดัพระธาตุหนองสามหมืน่ 3 - ภาพดา้นทีม่จีารกึ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ วดัพระธาตุหนองสามหมืน่ ต.บา้นแกง้ อ.ภเูขยีว จ.ชยัภมู ิ
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ภาพที ่98 M.25 จารกึวดัพระธาตุหนองสามหมืน่ 3 - ภาพส่วนทีม่จีารกึ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ วดัพระธาตุหนองสามหมืน่ ต.บา้นแกง้ อ.ภเูขยีว จ.ชยัภมู ิ
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ภาพที ่99 M.25 จารกึวดัพระธาตุหนองสามหมืน่ 3 - ภาพส าเนาจารกึ 1 
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ภาพที ่100 M.25 จารกึวดัพระธาตุหนองสามหมืน่ 3 - ภาพส าเนาจารกึ 2 
 

ภาพที ่101 M.25 จารกึวดัพระธาตุหนองสามหมืน่ 3 - ภาพส าเนาจารกึ 3 
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ภาพที ่102 M.26 จารกึวดัผาพระนอนพฒันาราม - ภาพพระนอน 
 ผูว้จิยัไดภ้าพจาก พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 
 
 

ภาพที ่103 M.26 จารกึวดัผาพระนอนพฒันาราม - ภาพจารกึขา้งพระนอน 
 ผูว้จิยัไดภ้าพจาก พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 
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ภาพที ่104 M.27 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผา ภาพที ่105 M.27 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผา 
 นาดนู 1 - ภาพดา้นหน้า  นาดนู 1 - ภาพดา้นหลงั 
 ผูว้จิยัไดภ้าพจาก พช. ขอนแก่น  ผูว้จิยัไดภ้าพจาก พช. ขอนแก่น 
 อ.เมอืง จ.ขอนแก่น   อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 
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ภาพที ่106 M.27 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 1 - ภาพส าเนาจารกึ 
 ที่มา: เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยือ้งเจรญิ, "จารกึหลงัพระพมิพ์ดนิเผานาดูน 1," ใน 
 จารึกในประเทศไทย เล่ม 2: อักษรปัลลวะ อกัษรมอญ พุทธศตวรรษท่ี        
 12 - 21, ก่องแก้ว วรีะประจกัษ์, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาต ิ     
 กรมศลิปากร, 2529), 80. 
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ภาพที ่107 M.28 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 2 - ภาพดา้นหน้า 
 ผูว้จิยัไดภ้าพจาก พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่108 M.28 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 2 - ภาพดา้นหลงั 
 ผูว้จิยัไดภ้าพจาก พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 



315 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่109 M.28 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 2 - ภาพส าเนาจารกึ 
 ที่มา: เทมิ มเีตม็ และจ าปา เยือ้งเจรญิ, "จารกึหลงัพระพมิพ์ดนิเผานาดูน 2," ใน 
 จารึกในประเทศไทย เล่ม 2: อักษรปัลลวะ อกัษรมอญ พุทธศตวรรษท่ี        
 12 - 21, ก่องแก้ว วรีะประจกัษ์, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: หอสมุดแห่งชาต ิ     
 กรมศลิปากร, 2529), 83.  
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ภาพที ่110 M.29 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 3 - ภาพดา้นหน้า 
 ผูว้จิยัไดภ้าพจาก พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น  

ภาพที ่111 M.29 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 3 - ภาพดา้นหลงั 
 ผูว้จิยัไดภ้าพจาก พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 
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ภาพที ่112 M.30 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 4 - ภาพดา้นหน้า 
 ผูว้จิยัไดภ้าพจาก พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 

ภาพที ่113 M.30 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 4 - ภาพดา้นหลงั 
 ผูว้จิยัไดภ้าพจาก พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น   
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ภาพที ่114 M.31 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 5 - ภาพดา้นหน้า 
 ผูว้จิยัไดภ้าพจาก พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น  

ภาพที ่115 M.31 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 5 - ภาพดา้นหลงั  
 ผูว้จิยัไดภ้าพจาก พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 
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ภาพที ่116 M.32 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 6 - ภาพดา้นหน้า 
 ที่มา: จ าปา เยือ้งเจรญิ, “ค าอ่านและค าแปล อกัษรตวัเขยีนด้านหลงัพระพมิพ์
 ดนิเผากู่สนัถรตัน์ กิง่อ าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม,” ศิลปากร 23, 6 (มกราคม 
 2523): 65-66. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่117 M.32 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 6 - ภาพดา้นหลงั  
 ที่มา: จ าปา เยือ้งเจรญิ, “ค าอ่านและค าแปล อกัษรตวัเขยีนด้านหลงัพระพมิพ์
 ดนิเผากู่สนัถรตัน์ กิง่อ าเภอนาดนู จงัหวดัมหาสารคาม,” ศิลปากร 23, 6 (มกราคม 
 2523): 65-66.  
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ภาพที ่118 M.33 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 7 - ภาพดา้นหน้า 
 ผูว้จิยัไดภ้าพจาก พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น  

ภาพที ่119 M.33 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 7 - ภาพดา้นหลงั 
 ผูว้จิยัไดภ้าพจาก พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 



321 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่120 M.34 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผา ภาพที ่121 M.34 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผา 
              นาดนู 8 - ภาพดา้นหน้า               นาดนู 8 - ภาพดา้นหลงั 
 ผูว้จิยัไดภ้าพจาก พช. ขอนแก่น   ผูว้จิยัไดภ้าพจาก พช. ขอนแก่น 
 อ.เมอืง จ.ขอนแก่น   อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 
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ภาพที ่122 M.35 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 9 - ภาพดา้นหน้า 
 ผูว้จิยัไดภ้าพจาก พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่123 M.35 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 9 - ภาพดา้นหลงั 
 ผูว้จิยัไดภ้าพจาก พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 
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ภาพที ่124 M.36 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 10 - ภาพดา้นหน้า 
 ผูว้จิยัไดภ้าพจาก พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่125 M.36 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 10 - ภาพดา้นหลงั  
 ผูว้จิยัไดภ้าพจาก พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแก่น 
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ภาพที ่126 M.37 จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา 1 - ภาพโบราณวตัถุ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ วดัโนนศลิา บา้นฝายหนิ ต.วงัหนิลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 
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ภาพที ่127 M.37 จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา 1 - ภาพส่วนทีม่จีารกึ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ วดัโนนศลิา บา้นฝายหนิ ต.วงัหนิลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 
 

ภาพที ่128 M.37 จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา 1 - ภาพส าเนาจารกึ 1 
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ภาพที ่129 M.37 จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา 1 - ภาพส าเนาจารกึ 2 
 
 

ภาพที ่130 M.37 จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา 1 - ภาพส าเนาจารกึ 3 
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ภาพที ่131 M.38 จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา 2 - ภาพโบราณวตัถุ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ วดัโนนศลิา บา้นฝายหนิ ต.วงัหนิลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 
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ภาพที ่132 M.38 จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา 2 - ภาพส่วนทีม่จีารกึ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ วดัโนนศลิา บา้นฝายหนิ ต.วงัหนิลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 
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ภาพที ่133 M.38 จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา 2 - ภาพส าเนาจารกึ 1 
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ภาพที ่134 M.38 จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา 2 - ภาพส าเนาจารกึ 2 
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ภาพที ่135 M.39 จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา 3 - ภาพโบราณวตัถุ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ วดัโนนศลิา บา้นฝายหนิ ต.วงัหนิลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่136 M.39 จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา 3 - ภาพดา้นทีม่จีารกึ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ วดัโนนศลิา บา้นฝายหนิ ต.วงัหนิลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 



332 
 

ภาพที ่137 M.39 จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา 3 - ภาพlส่วนทีม่จีารกึ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ วดัโนนศลิา บา้นฝายหนิ ต.วงัหนิลาด อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 
 

ภาพที ่138 M.39 จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา 3 - ภาพส าเนาจารกึ 1 
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ภาพที ่139 M.39 จารกึใบเสมาวดัโนนศลิา 3 - ภาพส าเนาจารกึ 2 
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ภาพที ่140 M.40 จารกึพระเจา้สววาธสิทิธ ิ1 (วดัดอนแกว้) - ภาพโบราณวตัถุ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. หรภุิญไชย อ.เมอืง จ.ล าพนู 
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ภาพที ่141 M.40 จารกึพระเจา้สววาธสิทิธ ิ1 (วดัดอนแกว้) - ภาพจารกึดา้น A 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. หรภุิญไชย อ.เมอืง จ.ล าพนู  
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ภาพที ่142 M.40 จารกึพระเจา้สววาธสิทิธ ิ1 (วดัดอนแกว้) - ภาพส าเนาจารกึดา้น A 
 
 



337 
 

ภาพที ่143 M.40 จารกึพระเจา้สววาธสิทิธ ิ1 (วดัดอนแกว้) - ภาพจารกึดา้น B 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. หรภุิญไชย อ.เมอืง จ.ล าพนู  
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ภาพที ่144 M.40 จารกึพระเจา้สววาธสิทิธ ิ1 (วดัดอนแกว้) - ภาพส าเนาจารกึดา้น B 
 
 
 
 
 



339 
 

ภาพที ่145 M.41 จารกึพระเจา้สววาธสิทิธ ิ2 (วดักู่กุด) - ภาพโบราณวตัถุ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. หรภุิญไชย อ.เมอืง จ.ล าพนู  
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ภาพที ่146 M.41 จารกึพระเจา้สววาธสิทิธ ิ2 (วดักู่กุด) - ภาพจารกึดา้น A 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. หรภุิญไชย อ.เมอืง จ.ล าพนู 
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ภาพที ่147 M.41 จารกึพระเจา้สววาธสิทิธ ิ2 (วดักู่กุด) - ภาพส าเนาจารกึดา้น A 
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ภาพที ่148 M.41 จารกึพระเจา้สววาธสิทิธ ิ2 (วดักู่กุด) - ภาพจารกึดา้น B 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. หรภุิญไชย อ.เมอืง จ.ล าพนู 
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ภาพที ่149 M.41 จารกึพระเจา้สววาธสิทิธ ิ2 (วดักู่กุด) - ภาพส าเนาจารกึดา้น B  
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ภาพที ่150 M.42 จารกึวดัดอนแกว้ - ภาพโบราณวตัถุ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. หรภุิญไชย อ.เมอืง จ.ล าพนู 
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ภาพที ่151 M.42 จารกึวดัดอนแกว้ - ภาพส าเนาจารกึ  
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ภาพที ่152 M.43 จารกึวดับา้นหลวย - ภาพวตัถุโบราณ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. หรภุิญไชย อ.เมอืง จ.ล าพนู 
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ภาพที ่153 M.43 จารกึวดับา้นหลวย - ภาพจารกึดา้น A 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. หรภุิญไชย อ.เมอืง จ.ล าพนู 
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ภาพที ่154 M.43 จารกึวดับา้นหลวย - ภาพส าเนาจารกึดา้น A 1 
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ภาพที ่155 M.43 จารกึวดับา้นหลวย - ภาพส าเนาจารกึดา้น A 2 
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ภาพที ่156 M.43 จารกึวดับา้นหลวย - ภาพจารกึดา้น B 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. หรภุิญไชย อ.เมอืง จ.ล าพนู 
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ภาพที ่157 M.43 จารกึวดับา้นหลวย - ภาพส าเนาจารกึดา้น B 1 
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ภาพที ่158 M.43 จารกึวดับา้นหลวย - ภาพส าเนาจารกึดา้น B 2 
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ภาพที ่159 M.44 จารกึวดัมหาวนั (ล าพนู) - ภาพโบราณวตัถุ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. หรภุิญไชย อ.เมอืง จ.ล าพนู 
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ภาพที ่160 M.44 จารกึวดัมหาวนั (ล าพนู) - ภาพจารกึดา้น A 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. หรภุิญไชย อ.เมอืง จ.ล าพนู 
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ภาพที ่161 M.44 จารกึวดัมหาวนั (ล าพนู) - ภาพส าเนาจารกึดา้น A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



356 
 

ภาพที ่162 M.44 จารกึวดัมหาวนั (ล าพนู) - ภาพจารกึดา้น B 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. หรภุิญไชย อ.เมอืง จ.ล าพนู 
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ภาพที ่163 M.44 จารกึวดัมหาวนั (ล าพนู) - ภาพส าเนาจารกึดา้น B 
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ภาพที ่164 M.44 จารกึวดัมหาวนั (ล าพนู) - ภาพจารกึดา้น C 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. หรภุิญไชย อ.เมอืง จ.ล าพนู 
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ภาพที ่165 M.44 จารกึวดัมหาวนั (ล าพนู) - ภาพส าเนาจารกึดา้น C 
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ภาพที ่166 M.44 จารกึวดัมหาวนั (ล าพนู) - ภาพจารกึดา้น D 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. หรภุิญไชย อ.เมอืง จ.ล าพนู 
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ภาพที ่167 M.44 จารกึวดัมหาวนั (ล าพนู) - ภาพส าเนาจารกึดา้น D   
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ภาพที ่168 M.45 จารกึวดัแสนขา้วห่อ - ภาพโบราณวตัถุ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. หรภุิญไชย อ.เมอืง จ.ล าพนู 
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ภาพที ่169 M.45 จารกึวดัแสนขา้วห่อ - ภาพจารกึดา้นหน้า 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. หรภุิญไชย อ.เมอืง จ.ล าพนู 
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ภาพที ่170 M.45 จารกึวดัแสนขา้วห่อ - ภาพส าเนาจารกึดา้นหน้า 
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ภาพที ่171 M.45 จารกึวดัแสนขา้วห่อ - ภาพดา้นหลงัจารกึ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. หรภุิญไชย อ.เมอืง จ.ล าพนู 
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ภาพที ่172 M.45 จารกึวดัแสนขา้วห่อ -   
 ภาพจารกึดา้นบน 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ  
 พช. หรภุิญไชย   
 อ.เมอืง จ.ล าพนู 
    ภาพที ่173 M.45 จารกึวดัแสนขา้วห่อ - 
     ภาพจารกึดา้นบน 
     ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ  
     พช. หรภุิญไชย  
     อ.เมอืง จ.ล าพนู 
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ภาพที ่174 M.45 จารกึวดัแสนขา้วห่อ -  ภาพที ่175 M.45 จารกึวดัแสนขา้วห่อ -  
 ภาพส าเนาจารกึดา้นบน 1  ภาพส าเนาจารกึดา้นบน 2
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ภาพที ่176 M.46 จารกึอาณาจกัรปุนไชย (วดักู่กุด 2) - ภาพโบราณวตัถุ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. หรภุิญไชย อ.เมอืง จ.ล าพนู 
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ภาพที ่177 M.46 จารกึอาณาจกัรปุนไชย (วดักู่กุด 2) - ภาพดา้นทีม่จีารกึ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. หรภุิญไชย อ.เมอืง จ.ล าพนู 
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ภาพที ่178 M.46 จารกึอาณาจกัรปุนไชย (วดักู่กุด 2) - ภาพส าเนาจารกึ 
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ภาพที ่179 M.46 จารกึอาณาจกัรปุนไชย (วดักู่กุด 2) - ภาพดา้นหลงัจารกึ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. หรภุิญไชย อ.เมอืง จ.ล าพนู  
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ภาพที ่180 M.47 จารกึแม่หนิบดเวยีงมะโน - ภาพโบราณวตัถุ 
 ถ่ายภาพโดยผู้ว ิจ ัย ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง           
 จ.เชยีงใหม่ 
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ภาพที ่181 M.47 จารกึแม่หนิบดเวยีงมะโน - ภาพดา้นทีม่จีารกึ   
 ถ่ายภาพโดยผู้ว ิจ ัย ณ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง           
 จ.เชยีงใหม่ 
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ภาพที ่182 M.48 จารกึอกัษรมอญโบราณบนพระพมิพ ์1 - ภาพโบราณวตัถุ 
 ทีม่า: Christian Bauer, "Notes on Mon Epigraphy II," Journal of the Siam 
 Society 79, 2 (1991): 62.  

ภาพที ่183 M.48 จารกึอกัษรมอญโบราณบนพระพมิพ ์1 - ภาพส่วนทีม่จีารกึ 
 ทีม่า: Christian Bauer, "Notes on Mon Epigraphy II," Journal of the Siam 
 Society 79, 2 (1991): 62.  
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ภาพที ่184 M.49 จารกึอกัษรมอญโบราณ ภาพที ่185 M.49 จารกึอกัษรมอญโบราณ 
 บนพระพมิพ ์2 - ภาพดา้นหน้า    บนพระพมิพ ์2 - ภาพดา้นหลงั 
     ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ      ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ   
 พช. สมเดจ็พระนารายณ์  พช. สมเดจ็พระนารายณ์ 
 อ.เมอืง จ.ลพบุร ี   อ.เมอืง จ.ลพบุร ี  
 

 
ภาพที ่186 M.49 จารกึอกัษรมอญโบราณบนพระพมิพ ์2 - ภาพส่วนทีม่จีารกึ  
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ อ.เมอืง จ.ลพบุร ี
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ภาพที ่187 M.50 จารกึอกัษรมอญโบราณ ภาพที ่188 M.50 จารกึอกัษรมอญโบราณ 
 บนพระพมิพ ์3 - ภาพดา้นหน้า    บนพระพมิพ ์3 - ภาพดา้นหลงั    
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ      ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ   
 พช. สมเดจ็พระนารายณ์  พช. สมเดจ็พระนารายณ์ 
 อ.เมอืง จ.ลพบุร ี   อ.เมอืง จ.ลพบุร ี
 

ภาพที ่189 M.50 จารกึอกัษรมอญโบราณบนพระพมิพ ์3 - ภาพส่วนทีม่จีารกึ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ อ.เมอืง จ.ลพบุร ี
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ภาพที ่190 M.51 จารกึใบเสมาบา้นพนันา - ภาพโบราณวตัถุ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 
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ภาพที ่191 M.51 จารกึใบเสมาบา้นพนันา - ภาพดา้นหลงัโบราณวตัถุ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 
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ภาพที ่192 M.51 จารกึใบเสมาบา้นพนันา - ภาพดา้นทีม่จีารกึ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 
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ภาพที ่193 M.51 จารกึใบเสมาบา้นพนันา - ภาพส าเนามจีารกึ 
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ภาพที ่194 M.51 จารกึใบเสมาบา้นพนันา - ภาพส่วนทีม่จีารกึ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 
 

ภาพที ่195 M.51 จารกึใบเสมาบา้นพนันา - ภาพส าเนาส่วนทีม่จีารกึ 
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ภาพที ่196 M.52 จารกึวหิารโพธิล์งักา - ภาพโบราณวตัถุ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ วดัมหาธาตุ เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 
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ภาพที ่197 M.52 จารกึวหิารโพธิล์งักา - ภาพดา้นทีม่จีารกึ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ วดัมหาธาตุ เมอืงนครศรธีรรมราช จ.นครศรธีรรมราช 
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ภาพที ่198 M.53 จารกึสมงิสริมิะโนราชา - ภาพที ่199 M.53 จารกึสมงิสริมิะโนราชา - 
 ภาพแผ่นทองแดงดา้น A   ภาพแผ่นทองแดงดา้น B 
 ผูว้จิยัไดภ้าพจาก     ผูว้จิยัไดภ้าพจาก   
 หอสมุดแหง่ชาต ิกรุงเทพฯ  หอสมุดแหง่ชาต ิกรุงเทพฯ
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ภาพที ่200 M.54 จารกึบา้นดอนแกว้ - ภาพโบราณวตัถุ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 
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ภาพที ่201 M.54 จารกึบา้นดอนแกว้ - ภาพดา้นทีม่จีารกึ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 
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ภาพที ่202 M.54 จารกึบา้นดอนแกว้ - ภาพส่วนทีม่จีารกึ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ขอนแก่น อ.เมอืง จ.ขอนแกน่ 
 

ภาพที ่203 M.54 จารกึบา้นดอนแกว้ - ภาพส าเนาจารกึ 



388 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่204 M.55 จารกึบา้นคอนสวรรค ์1 - ภาพโบราณวตัถุ 
 ถ่ายภาพโดยผู้วจิยั ณ วดันอก  บ้านคอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค ์     
 จ.ชยัภมู ิ
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ภาพที ่205 M.55 จารกึบา้นคอนสวรรค ์1 - ภาพดา้นทีม่จีารกึ 
 ถ่ายภาพโดยผู้วจิยั ณ วดันอก  บ้านคอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค ์     
 จ.ชยัภมู ิ



390 
 

ภาพที ่206 M.55 จารกึบา้นคอนสวรรค ์1 - ภาพส่วนทีม่จีารกึ 
 ถ่ายภาพโดยผู้วจิยั ณ วดันอก  บ้านคอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค ์     
 จ.ชยัภมู ิ
 

ภาพที ่207 M.55 จารกึบา้นคอนสวรรค ์1 - ภาพส าเนาจารกึ 
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ภาพที ่208 M.56 จารกึบา้นคอนสวรรค ์2 - ภาพโบราณวตัถุ 
 ถ่ายภาพโดยผู้วจิยั ณ วดันอก  บ้านคอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค ์     
 จ.ชยัภมู ิ
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ภาพที ่209 M.56 จารกึบา้นคอนสวรรค ์2 - ภาพส าเนาจารกึ 1 
 

ภาพที ่210 M.56 จารกึบา้นคอนสวรรค ์2 - ภาพส าเนาจารกึ 2 
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ภาพที ่211 M.57 จารกึบา้นกุดโงง้ 3 - ภาพโบราณวตัถุ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ บา้นกุดโงง้ ต.หนองนาแซง อ.เมอืง จ.ชยัภมู ิ



394 
 

ภาพที ่212 M.57 จารกึบา้นกุดโงง้ 3 - ภาพภาพสลกักบัจารกึ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ บา้นกุดโงง้ ต.หนองนาแซง อ.เมอืง จ.ชยัภมู ิ



395 
 

ภาพที ่213 M.57 จารกึบา้นกุดโงง้ 3 - ภาพส าเนาภาพสลกักบัจารกึ 
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ภาพที ่214 M.57 จารกึบา้นกุดโงง้ 3 - ภาพส่วนทีม่จีารกึ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ บา้นกุดโงง้ ต.หนองนาแซง อ.เมอืง จ.ชยัภมู ิ
 

ภาพที ่215 M.57 จารกึบา้นกุดโงง้ 3 - ภาพส าเนาจารกึ 1 
 

ภาพที ่216 M.57 จารกึบา้นกุดโงง้ 3 - ภาพส าเนาจารกึ 2 
 

ภาพที ่217 M.57 จารกึบา้นกุดโงง้ 3 - ภาพส าเนาจารกึ 3 
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ภาพที ่218 M.58 จารกึเสมาทีห่กั  (บา้นกุดโงง้) - ภาพส าเนาจารกึ 
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ภาพที ่219 M.59 จารกึใบเสมาแผ่นที ่5 (บา้นกุดโงง้) - ภาพโบราณวตัถุ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ บา้นกุดโงง้ ต.หนองนาแซง อ.เมอืง จ.ชยัภมู ิ
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ภาพที ่220 M.59 จารกึใบเสมาแผ่นที ่5 (บา้นกุดโงง้) - ภาพดา้น A 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ บา้นกุดโงง้ ต.หนองนาแซง อ.เมอืง จ.ชยัภมู ิ
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ภาพที ่221 M.59 จารกึใบเสมาแผ่นที ่5 (บา้นกุดโงง้) - ภาพจารกึดา้น A 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ บา้นกุดโงง้ ต.หนองนาแซง อ.เมอืง จ.ชยัภมู ิ

    
ภาพที ่222 M.59 จารกึใบเสมาแผ่นที ่5 (บา้นกุดโงง้) - ภาพส าเนาจารกึดา้น A 
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ภาพที ่223 M.59 จารกึใบเสมาแผ่นที ่5 (บา้นกุดโงง้) - ภาพดา้น B 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ บา้นกุดโงง้ ต.หนองนาแซง อ.เมอืง จ.ชยัภมู ิ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่224 M.59 จารกึใบเสมาแผ่นที ่5 (บา้นกุดโงง้) - ภาพจารกึดา้น B 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ บา้นกุดโงง้ ต.หนองนาแซง อ.เมอืง จ.ชยัภมู ิ
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ภาพที ่225 M.60 จารกึบา้นกุดโงง้ (ใบเสมาแผ่นที ่3) - ภาพโบราณวตัถุ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ บา้นกุดโงง้ ต.หนองนาแซง อ.เมอืง จ.ชยัภมู ิ
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ภาพที ่226 M.60 จารกึบา้นกุดโงง้ (ใบเสมาแผ่นที ่3) - ภาพส าเนาภาพสลกั 
 



404 
 

ภาพที ่227 M.60 จารกึบา้นกุดโงง้ (ใบเสมาแผ่นที ่3) - ภาพส่วนทีม่จีารกึ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ บา้นกุดโงง้ ต.หนองนาแซง อ.เมอืง จ.ชยัภมู ิ
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ภาพที ่228 M.60 จารกึบา้นกุดโงง้ (ใบเสมาแผ่นที ่3) - ภาพส าเนาจารกึ 
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ภาพที ่229 M.60 จารกึบา้นกุดโงง้ (ใบเสมาแผ่นที ่3) - ภาพขยายส าเนาจารกึ 
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ภาพที ่230 M.61 จารกึบา้นพนัล า 2 - ภาพโบราณวตัถุ 
 ถ่ ายภาพโดยผู้ ว ิจ ัย  ณ  ว ัด เทวฤทธิ ส์ุ ว ิม ลมัง คลาราม  ต. สระ โนนทอง                  
 อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชยัภมู ิ
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ภาพที ่231 M.61 จารกึบา้นพนัล า 2 - ภาพที ่232 M.61จารกึบา้นพนัล า 2 - 
 ภาพดา้นทีม่จีารกึ    ภาพส่วนทีแ่ตก 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ     ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ   
 วดัเทวฤทธิส์ุวมิลมงัคลาราม   วดัเทวฤทธิส์ุวมิลมงัคลาราม 
 ต.สระโนนทอง อ.เกษตรสมบรูณ์         ต.สระโนนทอง อ.เกษตรสมบรูณ์ 
 จ.ชยัภมู ิ    จ.ชยัภมู ิ
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ภาพที ่233 M.61 จารกึบา้นพนัล า 2 - ภาพส่วนทีม่จีารกึ 
 ถ่ ายภาพโดยผู้ ว ิจ ัย  ณ  ว ัด เทวฤทธิ ส์ุ ว ิม ลมัง คลาราม  ต. สระ โนนทอง                  
 อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชยัภมู ิ
 

ภาพที ่234 M.61 จารกึบา้นพนัล า 2 - ภาพส าเนาจารกึ 1 
 

ภาพที ่235 M.61 จารกึบา้นพนัล า 2 - ภาพส าเนาจารกึ 2   
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ภาพที ่236 M.62 จารกึบา้นยาง 2 - ภาพส าเนาจารกึ 1 
 

ภาพที ่237 M.62 จารกึบา้นยาง 2 - ภาพส าเนาจารกึ 2 
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ภาพที ่238 M.63 จารกึพระพมิพด์นิเผาพนสันิคม 1 - ภาพโบราณวตัถุ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ อ.เมอืง จ.ลพบุร ี

 
ภาพที ่239 M.63 จารกึพระพมิพด์นิเผา ภาพที ่240 M.63 จารกึพระพมิพด์นิเผา 
 พนสันิคม 1 - ภาพส่วนทีม่จีารกึ 1               พนสันิคม 1 - ภาพส่วนทีม่จีารกึ 2
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ    ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ  
 พช. สมเดจ็พระนารายณ์   พช. สมเดจ็พระนารายณ์ 
 อ.เมอืง จ.ลพบุร ี   อ.เมอืง จ.ลพบุร ี  
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ภาพที ่241 M.64 จารกึชายจวีรพระพทุธรปูยนื - ภาพโบราณวตัถุ 
 ผู้วจิยัได้ภาพจาก Nicolas Revire ซึ่งภาพนี้ปรากฏในบทความ  Nicolas Revire, 
 "Glimpses of Buddhist Practices and Rituals in Dvāravatī and its 
 Neighbouring Cultures," in Before Siam: Essays in Art and Archaeology, 
 ed. Nicolas Revire and Stephen A. Murphy (Bangkok: River Books and The 
 Siam Society, 2014), 246. 
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ภาพที ่242 M.64 จารกึชายจวีรพระพทุธรปูยนื - ภาพส่วนจวีรทีม่จีารกึ 
 ผูว้จิยัไดภ้าพจาก Nicolas Revire ซึง่ภาพนี้ปรากฏในบทความ  Nicolas Revire, 
 "Glimpses of Buddhist Practices and Rituals in Dvāravatī and its 
 Neighbouring Cultures," in Before Siam: Essays in Art and Archaeology, 
 ed. Nicolas Revire and Stephen A. Murphy (Bangkok: River Books and The 
 Siam Society, 2014), 246. 
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ภาพที ่243 M.65 จารกึวดัปา่มชัฌมิวาส - ภาพโบราณวตัถุ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ วดัปา่มชัฌมิวาส บา้นดงเมอืง ต.ล าพาน อ.เมอืง จ.กาฬสนิธุ ์
 



415 
 

ภาพที ่244 M.65 จารกึวดัปา่มชัฌมิวาส - ภาพส าเนาจารกึ 
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ภาพที ่245 M.65 จารกึวดัปา่มชัฌมิวาส - ภาพส่นทีม่จีารกึ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ วดัปา่มชัฌมิวาส บา้นดงเมอืง ต.ล าพาน อ.เมอืง จ.กาฬสนิธุ ์
 

ภาพที ่246 M.65 จารกึวดัปา่มชัฌมิวาส - ภาพส าเนาจารกึ 
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ภาพที ่247 M.66 จารกึเวยีงเถาะ - ภาพโบราณวตัถุ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. เชยีงใหม่ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 
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ภาพที ่248 M.66 จารกึเวยีงเถาะ - ภาพดา้นทีม่จีารกึ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. เชยีงใหม่ อ.เมอืง จ.เชยีงใหม่ 
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ภาพที ่249 M.66 จารกึเวยีงเถาะ - ภาพส าเนาจารกึ  
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ภาพที ่250 M.67 จารกึหลงัพระพทุธรปูดนิเผา วดัประตลูี้ - ภาพโบราณวตัถุ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ล าพนู อ.เมอืง จ.ล าพนู 

ภาพที ่251 M.67 จารกึหลงัพระพทุธรปูดนิเผา วดัประตลูี้ - ภาพส่วนทีม่จีารกึ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ล าพนู อ.เมอืง จ.ล าพนู 
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ภาพที ่252 M.68 จารกึสถูปดนิเผา 4 - ภาพโบราณวตัถุ 1 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ จ.ลพบุร ี
 
 



422 
 

ภาพที ่253 M.68 จารกึสถูปดนิเผา 4 - ภาพโบราณวตัถุ 2 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ จ.ลพบุร ี

ภาพที ่254 M.68 จารกึสถูปดนิเผา 4 - ภาพจารกึ 1 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ จ.ลพบุร ี

ภาพที ่255 M.68 จารกึสถูปดนิเผา 4 - ภาพจารกึ 2 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ จ.ลพบุร ี



423 
 

ภาพที ่256 M.68 จารกึสถูปดนิเผา 4 - ภาพจารกึ 3 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ จ.ลพบุร ี

ภาพที ่257 M.68 จารกึสถูปดนิเผา 4 - ภาพจารกึ 4 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ จ.ลพบุร ี

ภาพที ่258 M.68 จารกึสถูปดนิเผา 4 - ภาพจารกึ 5 
 ผูว้จิยัถ่ายภาพที ่พช. สมเดจ็พระนารายณ์ จ.ลพบุร ี
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ภาพที ่259 M.68 จารกึสถูปดนิเผา 4 - ภาพจารกึ 6 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ จ.ลพบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่260 M.68 จารกึสถูปดนิเผา 4 - ภาพจารกึ 7 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ จ.ลพบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่261 M.68 จารกึสถูปดนิเผา 4 - ภาพจารกึ 8 
 ผูว้จิยัถ่ายภาพที ่พช. สมเดจ็พระนารายณ์ จ.ลพบุร ี
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ภาพที ่262 M.69 จารกึสถูปดนิเผา 5 - ภาพโบราณวตัถุ 1 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ จ.ลพบุร ี

ภาพที ่263 M.69 จารกึสถูปดนิเผา 5 - ภาพโบราณวตัถุ 2 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ จ.ลพบุร ี
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ภาพที ่264 M.69 จารกึสถูปดนิเผา 5 - ภาพจารกึ 1 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ จ.ลพบุร ี

ภาพที ่265 M.69 จารกึสถูปดนิเผา 5 - ภาพจารกึ 2 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ จ.ลพบุร ี

ภาพที ่266 M.69 จารกึสถูปดนิเผา 5 - ภาพจารกึ 3 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ จ.ลพบุร ี



427 
 

ภาพที ่267 M.69 จารกึสถูปดนิเผา 5 - ภาพจารกึ 4 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ จ.ลพบุร ี
 

ภาพที ่268 M.69 จารกึสถูปดนิเผา 5 - ภาพจารกึ 5 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ จ.ลพบุร ี



428 
 

ภาพที ่269 M.69 จารกึสถูปดนิเผา 5 - ภาพจารกึ 6 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ จ.ลพบุร ี
 

ภาพที ่270 M.69 จารกึสถูปดนิเผา 5 - ภาพจารกึ 7 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ จ.ลพบุร ี
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ภาพที ่271 M.70 จารกึอกัษรมอญโบราณ ภาพที ่272 M.70 จารกึอกัษรมอญโบราณ 
 บนพระพมิพ ์4 - ภาพดา้นหน้า  บนพระพมิพ ์4 - ภาพดา้นหลงั  
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ    ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ  
 พช. สมเดจ็พระนารายณ์ จ.ลพบุร ี               พช. สมเดจ็พระนารายณ์ จ.ลพบุรี
  

ภาพที ่273 M.70 จารกึอกัษรมอญโบราณบนพระพมิพ ์4 - ภาพจารกึ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ จ.ลพบุร ี
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ภาพที ่274 M.71 จารกึอกัษรมอญโบราณ ภาพที ่275 M.71 จารกึอกัษรมอญโบราณ 
 บนพระพมิพ ์5 - ภาพดา้นหน้า  บนพระพมิพ ์5 - ภาพดา้นหลงั 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ    ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ  
 พช. สมเดจ็พระนารายณ์ จ.ลพบุร ี               พช. สมเดจ็พระนารายณ์ จ.ลพบุร ี
 

ภาพที ่276 M.71 จารกึอกัษรมอญโบราณบนพระพมิพ ์5 - ภาพจารกึ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ จ.ลพบุร ี
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ภาพที ่277 M.72 จารกึอกัษรมอญโบราณ ภาพที ่278 M.72 จารกึอกัษรมอญโบราณ 
 บนพระพมิพ ์6 - ภาพดา้นหน้า  บนพระพมิพ ์6 - ภาพดา้นหลงั 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ    ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ  
 พช. สมเดจ็พระนารายณ์ จ.ลพบุร ี               พช. สมเดจ็พระนารายณ์ จ.ลพบุร ี
 

ภาพที ่279 M.72 จารกึอกัษรมอญโบราณบนพระพมิพ ์6 - ภาพจารกึ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ จ.ลพบุร ี
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ภาพที ่280 M.73 จารกึอกัษรมอญโบราณ ภาพที ่281 M.73 จารกึอกัษรมอญโบราณ 
 บนพระพมิพ ์7 - ภาพดา้นหน้า  บนพระพมิพ ์7 - ภาพดา้นหลงั 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ    ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ  
 พช. สมเดจ็พระนารายณ์ จ.ลพบุร ี               พช. สมเดจ็พระนารายณ์ จ.ลพบุร ี
 

ภาพที ่282 M.73 จารกึอกัษรมอญโบราณบนพระพมิพ ์7 - ภาพจารกึ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ จ.ลพบุร ี
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ภาพที ่283 M.74 จารกึอกัษรมอญโบราณ ภาพที ่284 M.74 จารกึอกัษรมอญโบราณ 
 บนพระพมิพ ์8 - ภาพดา้นหน้า  บนพระพมิพ ์8 - ภาพดา้นหลงั 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ    ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ  
 พช. สมเดจ็พระนารายณ์ จ.ลพบุร ี               พช. สมเดจ็พระนารายณ์ จ.ลพบุร ี

 
ภาพที ่285 M.74 จารกึอกัษรมอญโบราณบนพระพมิพ ์8 - ภาพจารกึ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ จ.ลพบุร ี
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ภาพที ่286 M.75 จารกึอกัษรมอญโบราณ ภาพที ่287 M.75 จารกึอกัษรมอญโบราณ 
 บนพระพมิพ ์9 - ภาพดา้นหน้า   บนพระพมิพ ์9 - ภาพดา้นหลงั 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ    ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ  
 พช. สมเดจ็พระนารายณ์ จ.ลพบุร ี               พช. สมเดจ็พระนารายณ์ จ.ลพบุร ี

 
ภาพที ่288 M.75 จารกึอกัษรมอญโบราณบนพระพมิพ ์9 - ภาพจารกึ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. สมเดจ็พระนารายณ์ จ.ลพบุร ี
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ภาพที ่289 M.76 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 11 - ภาพดา้นหน้า 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

ภาพที ่290 M.76 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 11 - ภาพดา้นหลงั 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
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ภาพที ่291 M.77 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 12 - ภาพดา้นหน้า 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

ภาพที ่292 M.77 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 12 - ภาพดา้นหลงั 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
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ภาพที ่293 M.78 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 13 - ภาพดา้นหน้า 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

ภาพที ่294 M.78 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 13 - ภาพดา้นหลงั 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
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ภาพที ่295 M.79 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 14 - ภาพดา้นหน้า 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

ภาพที ่296 M.79 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 14 - ภาพดา้นหลงั 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
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ภาพที ่297 M.80 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 15 - ภาพดา้นหน้า 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

ภาพที ่298 M.80 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 15 - ภาพดา้นหลงั 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
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ภาพที ่299 M.81 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 16 - ภาพดา้นหน้า 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

ภาพที ่300 M.81 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 16 - ภาพดา้นหลงั 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
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ภาพที ่301 M.82 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 17 - ภาพดา้นหน้า 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

ภาพที ่302 M.82 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 17 - ภาพดา้นหลงั 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 



442 
 

 
ภาพที ่303 M.83 จารกึหลงัพระพมิพ ์
           ดนิเผานาดนู 18 - ภาพ
 ดา้นหน้า 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ  
 พช. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น ภาพที ่304 M.83 จารกึหลงัพระพมิพ ์
     ดนิเผานาดนู 18 - ภาพดา้นหลงั 
     ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ  
     พช. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
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ภาพที ่305 M.84 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 19 - ภาพดา้นหน้า 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

ภาพที ่306 M.84 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 19 - ภาพดา้นหลงั 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
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ภาพที ่307 M.85 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 20 - ภาพดา้นหน้า 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่308 M.85 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 20 - ภาพดา้นหลงั 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 



445 
 

ภาพที ่309 M.86 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 21 - ภาพดา้นหน้า 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 

ภาพที ่310 M.86 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 21 - ภาพดา้นหลงั 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
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ภาพที ่311 M.87 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 22 - ภาพดา้นหน้า 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่312 M.87 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 22 - ภาพดา้นหลงั 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
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ภาพที ่313 M.88 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 23 - ภาพดา้นหน้า 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
 

ภาพที ่314 M.88 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 23 - ภาพดา้นหลงั 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
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ภาพที ่315 M.89 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 24 - ภาพดา้นหน้า 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
 

ภาพที ่316 M.89 จารกึหลงัพระพมิพด์นิเผานาดนู 24 - ภาพดา้นหลงั 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ขอนแก่น จ.ขอนแก่น 
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ภาพที ่317 M.90 จารกึวดัโพธิช์ยัเสมาราม 2 - ภาพโบราณวตัถุ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ วดัโพธิช์ยัเสมาราม ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ ์
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ภาพที ่318 M.90 จารกึวดัโพธิช์ยัเสมาราม 2 ภาพที ่319 M.90 จารกึวดัโพธิช์ยัเสมาราม 2 
 - ภาพจารกึ 1   - ภาพจารกึ 2 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ    ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ  
 วดัโพธิช์ยัเสมาราม    วดัโพธิช์ยัเสมาราม 
 ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ ์        ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ ์
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ภาพที ่320 M.91 จารกึวดัโพธิช์ยัเสมาราม 3 - ภาพโบราณวตัถุ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ วดัโพธิช์ยัเสมาราม ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ ์
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ภาพที ่321 M.91 จารกึวดัโพธิช์ยัเสมาราม 3 - ภาพดา้น A 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ วดัโพธิช์ยัเสมาราม ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ ์
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



453 
 

ภาพที ่322 M.91 จารกึวดัโพธิช์ยัเสมาราม 3 - ภาพดา้น B 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ วดัโพธิช์ยัเสมาราม ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ ์
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ภาพที ่323 M.92 จารกึอกัษรมอญโบราณ ภาพที ่324 M.92 จารกึอกัษรมอญโบราณ 
 บนพระพมิพ ์10 - ภาพดา้นหน้า  บนพระพมิพ ์10 - ภาพดา้นหลงั 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ    ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ  
 วดัโพธิช์ยัเสมาราม    วดัโพธิช์ยัเสมาราม  
 ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ ์        ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ ์
 

ภาพที ่325 M.92 จารกึอกัษรมอญโบราณบนพระพมิพ ์10 - ภาพจารกึ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ วดัโพธิช์ยัเสมาราม ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสนิธุ ์
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ภาพที ่326 M.93 จารกึสถูปดนิเผา 6 - ภาพโบราณวตัถุ 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ปราจนีบรุ ีอ.เมอืง จ.ปราจนีบุร ี
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ภาพที ่327 M.93 จารกึสถูปดนิเผา 6 - ภาพจารกึ 1 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ปราจนีบรุ ีอ.เมอืง จ.ปราจนีบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่328 M.93 จารกึสถูปดนิเผา 6 - ภาพจารกึ 2 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ปราจนีบรุ ีอ.เมอืง จ.ปราจนีบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่329 M.93 จารกึสถูปดนิเผา 6 - ภาพจารกึ 3 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ปราจนีบรุ ีอ.เมอืง จ.ปราจนีบุร ี
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ภาพที ่330 M.93 จารกึสถูปดนิเผา 6 - ภาพจารกึ 4 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ปราจนีบรุ ีอ.เมอืง จ.ปราจนีบุร ี
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที ่331 M.93 จารกึสถูปดนิเผา 6 - ภาพจารกึ 5 
 ถ่ายภาพโดยผูว้จิยั ณ พช. ปราจนีบรุ ีอ.เมอืง จ.ปราจนีบุร ี
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