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การใช้สังเกตสงัขยาในจารึกกลัยาณี 
 

Usage of Savketasavkhya in Kalyani Inscription 
 

                 ชัยณรงค์ กลิ่นน้อย (Chainarong Klinnoi) * 
 
บทคัดย่อ 
 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ค าศัพท์ภาษาบาลีในจารึกมยะเจดีย์
และจารึกกัลยาณีในประเทศพม่า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะน าเสนอองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับหลังจากการท าวิจัย
ในหัวข้อดังกล่าว ในประเด็นเกี่ยวกับการใช้ค าสังขยาที่ปรากฏในจารึกกัลยาณี ซึ่งจากการศึกษาพบว่าในจารึก
ดังกล่าวมีการใช้ค าสังขยาทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่ ปกติสังขยา ปูรณสังขยา และสังเกตสังขยา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
สังเกตสังขยาที่มีใช้ในจารึกกัลยาณี เป็นเพราะว่า จารึกกัลยาณีมีตัวเลขที่ระบุถึงปีศักราช ดังนั้นเพื่อให้การ
ก าหนดปีศักราช มีก าหนดแน่นอนตายตัว จึงนิยมใช้สังเกตสังขยาเป็นส่วนใหญ่ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาเรื่อง
ศัพท์สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขศักราชในจารึกภาษาสันสกฤตที่นักวิชาการได้ศึกษาไว้  
 
Abstract 
 This paper is some part of the research entitled “An analytical study of Pali 
Vocabulary in Myazedi and kalyani Inscription in Burma.” The purpose of this is to present the 
new wisdom in the point of view of using Savkhya (Number) in the Inscription. The result to 
study has been discovered that there are three kinds of Savkhya i.e. Pakati Savkhya, Purana 
Savkhya and Savketa Savkhya. It is to be considered that Savketa Savkhya is used in Kalyani 
Inscription in order to specify the exact time about the year to do anything in the Inscription. It 
is exactly true along with the study of symbol of numeral Era in Sanskrit Inscription. 

 
บทน า 
 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ค าศัพท์ภาษาบาลีในจารึกมยะเจดีย์
และจารึกกัลยาณีในประเทศพม่า” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะน าเสนอองค์ความรู้ใหม่ที่ได้รับหลังจากการท าวิจัย
ในหัวข้อดังกล่าวแล้ว ในบางประเด็นที่เห็นว่ามีความส าคัญและน่าสนใจต่อผู้ที่ได้ศึกษาความรู้ทั้งทางด้านภาษา
บาลีและภาษาสันสกฤตทั้งสอง ทั้งนี้เป็นเพราะผู้เขียนเล็งเห็นว่าหัวข้อบทความที่น าเสนอนี้เป็นหัวข้อเกี่ยวกับการ
ใช้ค าสังขยาซึ่งมีที่ใช้ทั้งในภาษาบาลีและสันสกฤต จึงเห็นว่ามีความน่าสนใจต่อผู้ท าการศึกษาเกี่ ยวภาษา
ตะวันออกโบราณทั้งสองภาษาความเป็นมาและความส าคัญเก่ียวกับจารึกกัลยาณ 
 จารึกกัลยาณีเดิมอยู่ที่ต าบลบ้างโซงคโยง1 ด้านทิศตะวันตกนอกเมืองหงสาวดี มีลักษณะเป็นแท่งเสา
ศิลา 10 แท่ง แต่ละแท่งสูงประมาณ 7 ฟุต กว้างประมาณ 4 ฟุต 2 นิ้ว หนา ประมาณ 1 ฟุต 3 นิ้ว มีข้อความ
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จารึกอยู่ 2 ด้าน ในแต่ละด้านมีจ านวน 70 บรรทัด โดยจารึกเป็นภาษาบาลี 2 แท่ง อีก 8 แท่งที่เหลือจารึกเป็น
ภาษามอญ จารึกหลักนี้เป็นจารึกที่พระเจ้าธรรมเจดีย์ หรือ พระราชาธิบดีแห่งกรุงหงสาวดี2 มีรับสั่งให้จัดท าขึ้น
เพื่อทรงช าระสมณวงศ์ในรามัญประเทศและได้ให้ผูกพัทธสีมา เม่ือ ค.ศ.1476 (=พ.ศ.2019) 
 จารึกกัลยาณีเป็นจารึกที่บอกเล่าเรื่องราวพระราชกรณียกิจของพระเจ้าธรรมเจดีย์กษัตริย์มอญ
พระองค์หนึ่ง ที่ได้ช าระสมณวงศ์และได้ผูกพัทธสีมากัลยาณี โดยเนื้อหาในจารึกกัลยาณีเริ่มต้นตั้งแต่พระพุทธเจ้า
ปรินิพพาน หลังจากนั้นได้พรรณนาถึงการท าสังคายนาตั้งแต่ครั้งที่ 1 จนถึงการสังคายนาครั้งที่ 3 โดยมีเนื้อหา
สอดคล้องกับต าราทางพระพุทธศาสนาที่มีมาก่อนหน้านี้ ไม่ว่าจะเป็นอรรถกถาพระวินัยชื่อสมันตปาสาทิกา3         
ที่ประพันธ์โดย พระพุทธโฆษาจารย์ หรือแม้กระทั่งคัมภีร์ทีปวงศ์4 และคัมภีร์มหาวงศ์5 ซึ่งประพันธ์ขึ้นที่ประเทศ
ศรีลังกาก็ตาม ทั้งนี้เพื่อเป็นการปูพื้นฐานให้ทราบว่า พระพุทธศาสนาได้มีความเจริญรุ่งเรืองในประเทศอินเดีย
แล้วได้เผยแพร่มาสู่ดินแดนสุวรรณภูมิหรือประเทศพม่าได้อย่างไร จากนั้นในจารึกกัลยาณีได้พูดถึงการฟื้นฟู
พระพุทธศาสนาในสมัยของพระเจ้าธรรมเจดีย์ โดยพระองค์พิจารณาเห็นว่า พระสงฆ์ในรามัญประเทศมีการ
แตกแยกออกเป็นหลายคณะ เนื่องจากว่าในรามัญประเทศมีสีมาแตกต่างกันเป็นอันมาก ยากที่จะก าหนดว่าสีมา
ใดบริสุทธิ์ จึงนิมนต์พระเถระจากศรีลังกามีพระโมคคัลลานะเถระเป็นต้นเป็นประธาน เพื่อท าการอุปสมบทใน
กัลยาณีคงคาซึ่งเป็นอุทกุกเขปสีมา เพื่อเป็นการสืบต่อพระศาสนาต่อไป จนกระทั่งพระพุทธศาสนามาประดิษฐาน
ในดินแดนที่ตั้งจารึกหลักนี้ คือ ประเทศพม่า ณ ปัจจุบัน ต่อมาเกิดความเสื่อมทางด้านพระพุทธศาสนา พระเจ้า
ธรรมเจดีย์ได้พยายามสะสางเพื่อให้สมณวงศ์มีความบริสุทธิ์ รวมทั้งมีการวินิจฉัยสอบสวนพระบาลี อรรถกถา 
และฎีกาให้ถูกต้อง ดังนั้นจารึกกัลยาณีจึงมีความส าคัญต่อการศึกษาประวัติความเป็นมาของพระพุทธศาสนาใน
ประเทศพม่า ซึ่งมีความเก่ียวข้องกับพระพุทธศาสนาในประเทศไทยในสมัยนั้นและหลังจากนั้นอีกด้วย 
 
ค าศัพท์ที่ปรากฏในจารึก 
 เนื่องจากว่า จารึกกัลยาณีเป็นจารึกภาษาบาลีซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการจดจารจารึกเนื้อหาและสาระ
ธรรมทางพระพุทธศาสนา ดังนั้นในจารึกหลักนี้จึงมีศัพท์ทางพระพุทธศาสนาอยู่เป็นจ านวนมาก และค าศัพท์ส่วน
ใหญ่เป็นค าศัพท์ทางพระวินัย เพราะเนื้อหาหลักของจารึกหลักนี้เป็นเรื่องของการผูกพัทธสีมา โดยมีการท าให้
ถูกต้องตามพระบรมพุทธานุญาตก่อนที่จะให้การบรรพชาอุปสมบทต่อกุลบุตร ถ้าหากเรื่องพัทธสีมาท าได้ถูกต้อง
ตามพระวินัยแล้ว เร่ืองการอุปสมบทของพระภิกษุก็มีความงดงาม และไม่มีข้อควรครหาเก่ียวกับเร่ืองของลักษณะ
สีมาและเร่ืองการอุปสมบทที่มี ณ สถานที่นั้นๆ อีกต่อไป 
 

                                                                                                                                                  
 

1 วิมลลักษณ์ ทรงลักษณ์ และคณะ, การศึกษาเชิงวิเคราะห์จารกึกัลยาณี รายงานการค้นคว้า (สาขาวิชาภาษาตะวันออก ภาควิชา
ภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร, 2538), 1. 
 2 The Kalyani Inscriptions Text and Translation (Burma: The Superintendent, Government Printing, 1892), IV. 
 

3 มหามกฏุราชวิทยาลัย, สมนฺตปาสาทิกา วินยฏฺฐกถา (ปฐโม ภาโค) พิมพ์ครั้งที่ 12, (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามกฏุราชวทิยาลัย, 
2552), 15-25. 
 4 กรมศิลปากร, พระคัมภีร์ทีปวงศ์ (พิมพค์รั้งแรก) (กรุงเทพฯ: ไทยมิตรการพิมพ,์ 2550), 20-35. 
 

5 กองวิชาการ, มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั, คัมภีร์มหาวงศ์ 2 ภาค. พิมพ์ครั้งที่ 1, (กรุงเทพฯ: มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลยั, 2553), 19-25. 
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ตารางแสดงค าศัพท์เกี่ยวกับพระวินัยที่ปรากฏในจารึกกัลยาณี 
 เพื่อให้เห็นถึงความส าคัญของเนื้อหาที่ปรากฏในจารึกกัลยาณี ผู้วิจัยขอยกตัวอย่างค าศัพท์เกี่ยวกับ
พระวินัยตามที่ปรากฏในตัวจารึกมาอธิบายความหมายของศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับพระวินัยของพระสงฆ์พอสังเขป
ดังต่อไปนี้ 
ล าดับ ค าศัพท ์ ค าแปล/ความหมาย หน้า/บรรทัด6 

1 หตฺถปาสาคเต อยู่ในบ่วงมือ หัตถบาส ใช้เรียกการนั่งของพระสงฆ์ในเวลาท า
สังฆกรรมเพื่อแสดงความสามัคคี ความพร้อมเพรียง โดยนั่ง
เว้นระยะห่างกันตามพระวินัยก าหนดผู้อยู่ในที่ประชุมโดยไม่
นั่งแยกกัน หรือลุกเดินไปทางโน้นทางนี้7 

134/15 

2 วิสุงฺคาโม วิสุงคาม หมายถึง เขตแดนส่วนหนึ่งแยกจากบ้าน คือที่ดินที่
แยกต่างหากจากที่ดินบ้านเมือง เป็นที่ที่พระเจ้าแผ่นดิน
พระราชทานแก่สงฆ์โดยเฉพาะ การที่จะเป็นอุโบสถถูกต้อง
ตามพระวินัยต้องได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาก่อน8 

135/3 

3 ปญฺจหิ สมฺปตฺตีหิ ความครบถ้วนของสังฆกรรม 5 ประการ คือ 1.สีมาสมบัติ 
เขตชุมชนถึงพร้อม สีมาถูกต้องตามพระวินัย  2. ปริสสมบัติ 
บริษัทครบถ้วน มีพระสงฆ์ครบองค์ก าหนด 20 รูปขึ้นไป เป็น
ต้น 3. วัตถุสมบัติ วัตถุถึงพร้อม ผู้อุปสมบทมีอายุครบ 20 ปี
บริบูรณ์ 4. ญัตติสมบัติ อุปสมบทด้วยวิธีญัตติจตุตถกรรม ค า
เผดียงสงฆ์ถูกต้อง 5. อนุสาวนาสมบัติ อนุสาวนาถึงพร้อม 
ค าหารือตกลงถูกต้อง9  

137/2 

4 นิมิตฺตานิ นิมิต หมายถึง วัตถุเป็นเครื่องหมายบอกก าหนดเขตหรือแดน
แห่งสีมา เครื่องหมายบอกเขตสีมาที่พระวินัยก าหนดให้ใช้ได้ 
มี 8 ชนิด ได้แก่ ภูเขา ป่าไม้ ศิลา ต้นไม้ จอมปลวก หนทาง 
แม่น้ า และน้ า แต่ที่นิยมมากที่สุด คือ ใช้ศิลา หรือ หิน เป็น
นิมิต10 

138/7 

5 สีมาสมฺมุติ การสมมติเอาสถานที่ที่จะท าสีมา ซึ่งจะต้องประกอบด้วย
ลักษณะ คือ 1.ไม่เป็นสถานที่เที่ยวไปของนรนารีทั้งหลาย 2. 
สถานที่พอที่จะผลัดเปลี่ยนอิริยาบถ 4 ได้ 3. เป็นสถานที่ไม่มี

139/1 

                                                 
 

6 อ้างอิงจาก พระมหาวิชาธรรม (เรือง เปรียญ), รามัญสมณะวงศ์ (นนทบุรี: ส านักพิมพ์ศรีปัญญา, ม.ป.ป.) 
 7 พระธรรมกิตตวิงศ์, พจนานกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชดุ..ค าวัด (กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 2548), 1167. 
 

8 เร่ืองเดียวกัน, 931. 
 

9
 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, วินัยมุข 3 (กรุงเทพฯ: วัดบวรนิเวศวหิาร, 2462), 12-14. 

 10 พระธรรมกิตตวิงศ์, พจนานกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชดุ..ค าวัด, 416. 
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เสียงดังเซ็งแซ่ 4. เป็นสถานที่ใช้สอยท าสังฆกรรมได้ และเป็น
ที่ควรตั้งอยู่ได้สิ้นอายุกาลนาน11 

6 ขณฺฑสีมญฺจ สีมาขนาดเล็ก ผูกเฉพาะโรงอุโบสถที่อยู่ในมหาสีมา โดยมีสี
มันตริกค่ัน12 

172/19 

7 มหาสีม เยว สีมาขนาดใหญ่ผูกทั่วเขตวัด มีขัณฑสีมาผูกซ้อนอยู่ภายในอีก
ชั้นหนึ่งโดยมีสีมันตริกค่ัน13 

173/2 

8 เลฑฺฑุปาเต ระยะโยน หรือ ขว้างก้อนหินตก หมายถึง เป็นพระวินัยของ
สงฆ์ที่จะต้องอยู่ในเขตกักกัน เช่น ต้องอาบัติสังฆาทิเสส14 

173/20 

9 นิมิตฺตปาสาณ  มีก้อนศิลาเป็นนิมิต หมายถึงวัตถุที่น ามาเป็นลูกนิมิตนั้นมี
ก้อนศิลาเป็นเครื่องหมายเพื่อตั้งไว้ในแต่ละทิศ15 

177/5 

10 อุทกุกฺเขปสีมาย  สีมาที่ท าอยู่บนแพ โดยที่แพนั้นจะต้องอยู่ห่างจากฝั่ ง
ประมาณชั่วการวักน้ า (ประมาณ 10 เมตร)16 

178/5 

 
 จากตัวอย่างแสดงให้เห็นว่า ค าศัพท์ที่ปรากฏในจารึกกัลยาณีนั้นส่วนใหญ่เป็นค าศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับ
พระวินัย โดยเฉพาะในเร่ืองของการท าการบวช สังฆกรรมที่เก่ียวข้องกับสีมา ซึ่งพระสงฆ์จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
เรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงสามารถที่จะท าสังฆกรรมให้ถูกต้องตามพระวินัยได้ และค าศัพท์เหล่านี้เป็นสิ่งที่เข้าใจยาก
ส าหรับผู้ที่ประสงค์จะศึกษาเก่ียวกับจารึกหลักนี้ ดังนั้นในงานวิจัยชิ้นนี้จึงจ าเป็นต้องให้ค าอธิบายศัพท์ไว้ด้วย 
 
ค าสังขยาในจารึกกัลยาณี 
 ตามพจนานุกรมภาษาบาลี-อังกฤษ ค าว่า “สังขยา”17 มีความหมายว่า “จ านวนนับ, ตัวเลข” 
โดยทั่วไปแล้วจ านวนการนับ หรือ สังขยา แบ่งออกเป็น 2 ชนิด18 ได้แก่ 1.) ปกติสังขยา การนับโดยปกติ เช่น 
หนึ่ง สอง สาม สี่ เป็นต้น 2.) ปูรณสังขยา การนับเป็นชั้นๆ ได้แก่ ที่หนึ่ง ที่สอง ที่สาม และที่สี่ เป็นต้น โดยในที่นี้

                                                 
 

11 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, วินัยมุข 3 , 32. 
 

12 มหามกฏุราชวิทยาลัย, ตติยสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย มหาวรรค วรรณนา, พิมพ์ครั้งที่ 13, (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราช
วิทยาลยั, 2547), 179. 
 

13 เร่ืองเดียวกัน, 177. 
 14 มหามกฏุราชวิทยาลัย, ปฐมสมันตปาสาทิกา, พิมพ์ครั้งที่ 8, (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลยั, 2550), 224. 
 15 มหามกฏุราชวิทยาลัย, ตติยสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย มหาวรรค วรรณนา, พิมพ์ครั้งที่ 13, (กรุงเทพฯ: มหามกุฏราช
วิทยาลยั, 2547), 171. 
 16 สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส, วินัยมุข 3, 44-48. 
 17 T.W. Rhys Davids & William Stede, The Pali Text Society’s Pali-English Dictionary (London: The Pali Text 
Society, 1972), 664. 
 18 มหามกฏุราชวิทยาลัย, บาลีไวยากรณ ์วจีวิภาค ภาคที่ ๒ นาม และ อัพยยศัพท์หลักสูตรเปรียญธรรมตรี พิมพ์ครั้งที่ 50, 
(กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553), 68. 
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จะเห็นได้ว่าในไวยากรณ์ภาษาบาลีเรื่องการใช้ค าสังขยาจะมีหน้าที่ในการใช้ที่แตกต่างกัน  หรือแม้แต่ไวยากรณ์
สันสกฤตก็ระบุว่า สังขยา หมายถึง จ านวนนับ หรือ เลขบอกจ านวน โดยแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่          
1.) ปกติสังขยา การนับโดยปกติ 2.) ปูรณสังขยา หมายถึง ศัพท์ที่บอกล าดับที่ (ไม่ใช่บอกจ านวน) ของสิ่งต่างๆ 
ว่าสิ่งไหนมาก่อนหรือมาหลัง เช่น คนที่หนึ่ง คนที่สอง คนที่สาม เป็นต้น 
 จากการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์ค าศัพท์ในจารึกกัลยาณีพบว่า การใช้ค าสังขยาที่
ปรากฏในจารึก เป็นรูปค าสังขยาที่ผิดแปลกไปจากค าสังขยาทั้ง 2 ชนิดได้แก่ ปกติสังขยา และปูรณสังขยา ใน
จารึกกัลยาณีพบค าสังขยาที่ใช้ที่เรียกว่า สังเกตสังขยา สอดคล้องในไวยากรณ์บาลีที่มีชื่อว่า วุตโตทัย และตรงกับ
ไวยากรณ์สันสกฤตที่มีชื่อว่า ภูตสังขยา 
 สังเกตสังขยา19 คือค าศัพท์ที่ก าหนดนิยมกันขึ้นเพื่อให้ใช้ความหมายแทนเลขทั่วไป ท่านใช้สังเกต
สังขยานี้ตามสิ่งที่มีปรากฏอยู่ในโลก ซึ่งมีจ านวนแน่นอน ไม่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในกาลไหนๆ และชาวโลกก็หมาย
รู้อยู่ทั่วกัน ส่วนใหญ่จึงมีพบในวรรณคดีบาลีประเภทร้อยกรอง แต่ไม่มีพบในพระไตรปิฎก 
 

คัมภีร์วุตโตทัย แสดงสังเกตสังขยาที่เป็นสัญลักษณข์องเลข  1 ถึงเลข 1620 ดังต่อไปนี ้
เลข สังเกตสังขยา 
1 จันทะ รูปะ ภู 
2 เนตตะ หัตถะ ปักขะ 
3 อัคคิ กาละ รามะ 
4 สมุททะ เวทะ ยุคะ 
5 อุสุ ยัญญะ ภูตะ 
6 รสะ อุต ุ อังคะ 
7 มุนิ อัสสะ สระ 
8 วสุ นาคะ สัปปะ 
9 ฉิททะ อังกะ คหะ 
10 ทิสะ โทสะ  
11 รุททะ สิวะ  
12 อักกะ ราส ิ มาส 
13 วิสสะ   
14 สักกะ มนุ ภุวนะ 
15 ติถ ิ   
16 กลา ราชะ  

  

                                                 
 19 พระคันธสาราภิวงศ์, วุตโตทยมัญชรี (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ธรรมสภา, 2544), 32-38. 
 20 เร่ืองเดียวกัน, 36. 
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 จากตารางแสดงสงัเกตสังขยาท าให้ทราบไดว้่า สงัเกตสังขยานัน้ใช้ศัพท์แสดงตัวเลข โดยเร่ิมตัง้แต่เลข 
1 จนถึง เลข 16 แต่แปลกที่ว่า ศัพท์ที่แสดงเลข 0 นัน้ไมป่รากฏ และค าศัพท์ที่ใช้แทนตัวเลขนัน้ บางตัวเลขใช้
ค าศัพท์เดียวบา้ง สองศัพท์ หรือมากที่สุดใช้ถึง 3 ศัพท์ ซึ่งบรรดาสังเกตสังขยาทั้งหมดนี้ พระคันธสาราภิวงศ์21

เข้าใจว่าคงได้รับอิทธิพลจากคัมภีร์ปิงคลฉันทสูตร หรือ วฤตตรัตนากร ของต าราสนัสกฤต 
 ภูติสังขยา มีความหมายเช่นเดียวกันกับสังเกตสังขยา คือตัวเลขที่ก าหนดนิยมกันขึ้นเพื่อให้ใช้
ความหมายแทนเลขทั่วไป ท่านใช้ภูตสังขยานี้ตามสิ่งที่มีปรากฏอยู่ในโลก ซึ่งมีจ านวนแน่นอน ภูตสังขยาถือได้ว่า 
เป็นส่วนหนึ่งของไวยากรณ์ภาษาสันสกฤตที่พูดถึงเรื่องจ านวนนับ หรือที่เรียกว่า ค าสังขยา โดยใช้ค าศัพท์แสดง
ถึงตัวเลข ส่วนใหญ่จะปรากฏในงานเขียนเก่ียวกับด้านจารึกเสียเป็นส่วนใหญ่ 
 
 ตารางแสดงตัวเลขภูตสงัขยาทีเ่ป็นสัญลักษณ์ของเลข 0 ถึง 9 ดังต่อไปนี ้
เลข ค าศัพท์ที่ใช้แทน 
0 ขะ  อัมพระ  วโยมัน  วิยัต 
1 อินทุ  รูปะ  ศศิ  ศีตัมศ ุ จันทระ  มนัส  หฤทยะ  หฤท 
2 ภุชะ  ยมะ  ทสระ  อัศวิน  โทส  เนตระ  พาห ุ ทรฺศ  
3 รามะ  ทหนะ  วหนิ 
4 อัพธ ิ กฤตะ  เวทะ  วาร ินิธิ  ชลธิ  สมุทระ 
5 ศระ  ภูต  อินทริยะ  วิษยะ  วาณะ  (พาณะ)  มุขะ  อรถะ 
6 รสะ  ฤต ุ สกันทาสยะ  โกศะ  อริ  ทวิษ  
7 มุนิ  คิริ  อทริ  นคะ  ทวีปะ  ไศละ  ตุรคะ 
8 วสุ  ตนุ  มูรติ  มังคละ  ไอศวรยะ  เทหะ 
9 ครหะ  รันทระ  ทวาระ  พิละ  วิวระ  อันตระ 

  
 จากตารางแสดงตัวเลขในภูตสังขยาท าให้ทราบได้ว่า ภูตสังขยานั้นใช้ค าศัพท์แสดงตัวเลข โดยเริ่ม
ตั้งแต่เลข 0 จนถึง เลข 9 ซึ่งพบน้อยกว่าจ านวนตัวเลขในสังเกตสังขยา และค าศัพท์ที่ใช้แทนตัวเลขนั้น จะใช้
ค าศัพท์แทนตัวเลขมากกว่าสังเกตสังขยา คือ มีจ านวนน้อยที่สุด 3 ค า และมีจ านวนมากที่สดุ 8 ค า และการใช้ค า
สังขยาชนิดพิเศษทั้งฝ่ายไวยากรณ์ภาษาบาลีและไวยากรณ์ภาษาสันสกฤตพบข้อมูลว่า บางตัวเลขใช้ค าศัพท์
เดียวกันบ้าง และค าศัพท์ที่แตกต่างกันบ้าง  
 
การใช้ค าสังขยาที่พบในจารึกกัลยาณี 
 จากการศึกษาวิเคราะห์ค าศัพท์ภาษาบาลใีนจารึกกัลยาณีพบว่า มีการใช้ตัวเลขของสังเกตสังขยา ดังนี้  
นภ (0) รูป (1) ยม (2) สิขิ (3) เพท (4) นาค (8) รุทธ (9) รส (6) ปาณ (5)  มุนิ (7) โดยขอยกตัวอย่างที่ปรากฏใน
จารึกกัลยาณีดังต่อไปนี้    

                                                 
 21 เรื่องเดียวกัน, 21. 
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  ตโต สตฺตุตรสสตวสฺสกาเล รสยมปาณสกฺกราเช ลงฺกาทีปสฺมึ สิริส ฆโพธิปรกฺกมพาหุราชา สาสน     
วิโสเธสิฯ เบื้องหน้าแต่นั้นมา กาลล่วงไปได้ 107 ปี ลุรสยมปาณศกัราช 526 ปี ในลังกาทวีป พระเจ้าสิริสังฆโพธิ
ปรักกมพาหุ ได้ทรงช าระพระพุทธศาสนาในลังกาทวีป22  
  ตโต ปน ฉฏฺเฐ วสฺเส ยมสิขิปาณสกฺกราเช ลงฺกาทีเป เจติยาภิวนฺทนตฺถาย ปุคามภูปาจริยภูโต อุตฺ
ตราชีวมหาเถโร สมฺพหุเลหิ ภิกฺขูหิ สทฺธึ นาว  อภิรูหิสฺสามีติ เยน กุสิมนคร  เตน ปกฺกามิฯ ก็ครั้นลุยมสิขีปาณ
ศักราช 532 เป็นปีที่ 6  นับแต่ปีที่พระเจ้าศิริสังฆโพธิปรักกมพาหุ ได้ทรงช าระพระพุทธศาสนาแล้วนั้น ยังมีพระ
มหาเถระองค์หนึ่งชื่ออุตตราชีวะ เป็นอาจารย์ของพระเจ้าปุกาม จึงด าริว่า เราจะขึ้นเรือไปพร้อมกับภิกษุเป็นอัน
มาก เพื่อจะไปนมัสการพระเจดีย์ในลังกาทวีป23  
  เอว  รามญฺญเทเส สุธมฺมนครโต สาสนสฺส คนฺตฺวา มรมฺมเทเส ปุคามนคเร ปติฏฺฐานโต จตุ -            
วีสาธิกวสฺสสเต วีติวตฺเตเยว สิขิเพทปาณสกฺกราเช ลงฺกาทีปโต สาสน  อาคนฺตฺวา ปุคามนคเร ปติฏฺฐาตีติ ทฏฺฐพฺพ  
ฯ เหล่านิกรวิญญูชนพึงเห็นอย่างนี้เถิดว่า จ าเดิมแต่พระศาสนาออกจากเมืองสุธรรมนคร ในรามัญประเทศ มา
ประดิษฐานอยู่ในเมืองปุกามในมรัมะประเทศ ครั้นกาลล่วงไปได้ 124 ปี ลุสิขิเพทปาณศักราช 543 ปี พระ
ศาสนาออกจากลังกาทวีป มาประดิษฐานอยู่ในปุกามนครอีก24  
  อถ รามทูตาภิรุฬฺหา นาวา มุนิสิขินาคสกฺกราเช มาฆมาสสฺส กาฬปกฺเข เอกาทสมิย  อาทิจฺจวาเร     
โยคาภิธานนทีมุขโต นิกฺขมิตฺวา สมุทฺท  ปกฺขนฺตา ฯ ในกาลนั้น นาวาที่รามทูตก ากับไป แล่นออกจากปากน้ าชื่อ
โยคะ ในวันอาทิตย์ เดือน 3 แรม 11 ค่ า ลุมุนิสิขิปาณศักราช 837 แล้วแล่นออกทะเล25 
  รุทฺธสิขินาคสกฺกราเช ปน วิสาขมาสสฺส สุกฺกปกฺเข จตุตฺถิย  พุธวาเร ติโลกคุรุเถโร จ รตนาลงฺ
การเถโร จ มหาเทสเถโร จาติ ตโย เถรา มาลึปรกายาภิธานปฏฺฏนาธิการนาวาภิรุฬฺหา จูฬาภยติสฺสเถโร ปน ปจฺ
ฉลิยาภิธานปฏฺฏนาธิการนาวาภิรุฬฺโห นาวุตาภิธานปฏฺฏนโต ปกฺขนฺตา ฯ ก็คร้ันถึงวันพุธ เดือน 6 ข้ึน 2 ค่ า ลุรุทธ
สิขินาคศักราช 839 ปี พระเถระทั้ง 3 รูป คือ พระติโลกครุเถระ พระรัตนาลังการเถระ พระมหาเทวะ ขึ้นนาวา
เจ้าท่าชื่อว่ามาลิมปรกาย ฝ่ายพระจุฬาภัยติสสเถระ ขึ้นนาวาเจ้าท่าชื่อว่าปัจฉลิยะ เคลื่อนนาวาออกจากท่านาวุ
ตะแล่นไป26 
  จากการศึกษาค าสังขยาที่ปรากฏในจารึกกัลยาณี พบว่า ในจารึกกัลยาณีมีการใช้ค าสังขยาครบทั้ง 
3 ประเภท ได้แก่ 1. ปกติสังขยา เป็นการนับแบบจ านวนเต็ม 2. ปูรณสังขยา นับแบบล าดับที่ และ 3. สังเกต
สังขยา คือ การใช้ค าศัพท์แทนตัวเลข ซึ่งการใช้สังเกตสังขยาที่ปรากฏในจารึกกัลยาณีนี้ตรงกับแนวความคิดของ
นักวิชาการที่ท าการศึกษาศัพท์สัญลักษณ์ที่ใช้แทนเลขศักราชในจารึกภาษาสันสกฤต27 ทั้งนี้เพื่อให้การก าหนด
ตัวเลขเก่ียวกับปีศักราชถูกต้องชัดเจน ในเมื่อมีการสลักข้อมูลเหล่านี้ไว้ในหลักศิลา ถึงแม้กาลเวลาผ่านไปยาวนาน

                                                 
 22 พระมหาวิชาธรรม (เรือง เปรียญ), รามัญสมณะวงศ์, 10. 
 23 เร่ืองเดียวกัน,  
 24 เร่ืองเดียวกัน, 16. 
 25 เร่ืองเดียวกัน, 60. 
 26 เร่ืองเดียวกัน, 75. 
 27 ชะเอม แก้วคล้าย, “ศัพท์สัญลักษณใ์นศักราช.” ใน 80 ปี ศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ ณ นคร: รวมบทความวชิาการด้าน
จารึกและเอกสารโบราณ (กรุงเทพฯ: มปท. 2542). 
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เพียงใดก็ตาม การอ่านศิลาจารึกเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ก็คงระบุปีศักราชที่อยู่ในรูปของค าศัพท์ที่ใช้เป็นสัญลักษณ์
แทนตัวเลขอย่างชัดเจน ไม่เป็นประเด็นปัญหาในการศึกษาเพื่อกาลเวลาผ่านไปหลังจากที่ได้สลักข้อความ
เหล่านั้นลงในหลักศิลา 
 
บทสรุป 
 จากการศึกษาการใช้ค าสังขยาที่ปรากฏในจารึกกัลยาณี พบว่า ในจารึกกัลยาณีมีการใช้ค าสังขยาครบ
ทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ 1. ปกติสังขยา เป็นการนับแบบจ านวนเต็ม 2. ปูรณสังขยา นับแบบล าดับที่และ 3. สังเกต
สังขยา คือ การใช้ค าศัพท์แทนตัวเลข ซึ่งการใช้สังเกตสังขยานับว่าเป็นมิติใหม่ในการศึกษางานที่เกี่ยวข้องกับ
ภาษาและวรรณกรรมบาลี ทั้งนี้เป็นเพราะว่า บรรดางานที่เก่ียวข้องกับภาษาบาลี ส่วนใหญ่การใช้ค าสังขยาเพียง 
2 ประเภทเท่านั้น คือ ปกติสังขยา การนับแบบจ านวนเต็ม และ ปูรณสังขยา การนับแบบล าดับที่ แต่ในจารึก
กัลยาณีพบการใช้ค าสังขยาแบบสังเกตสังขยา คือค าศัพท์ที่ก าหนดนิยมกันขึ้นเพื่อให้ใช้ความหมายแทนเลขทั่วไป 
ทั้งนี้เป็นเพราะว่าจารึกกัลยาณี เป็นการเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ของประเทศมอญ และเป็นเรื่องเกี่ยวกับจารึก 
ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องใช้ สังเกตสังขยา เพื่อให้การก าหนดตัวเลขเกี่ยวกับปีศักราชถูกต้องชัดเจน และดูเหมือนเป็น
ขนบในการประพันธ์เก่ียวกับงานทางด้านจารึกมาเป็นเวลายาวนาน 
 
เอกสารอ้างอิง 
ภาษาไทย 
กรมศิลปากร. พระคัมภีร์ทีปวงศ์. (พิมพ์ครั้งแรก). กรุงเทพฯ: ไทยมิตรการพิมพ์, 2550. 
กองวิชาการ, มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. คัมภีร์มหาวงศ ์2 ภาค. พิมพ์ครั้งที่ 1.  กรุงเทพฯ:  
 มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2553. 
ตรงใจ หุตางกูร. “จารึกเขาน้อย.” ใน ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2547(online).  
 เปิดข้อมูลเมื่อ 2 มิถุนายน 2558 หาข้อมูลจาก http://www.sac.or.th/jaruk/ 
“จารึกเขารัง.” ใน ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย,ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2547 (online). 
 เปิดข้อมูลเมื่อ 2 มิถุนายน 2558 หาข้อมูลจาก http://www.sac.or.th/jaruk/ 
“จารึกวัดเสมาเมือง.” ใน ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2547  (online). 
 เปิดข้อมูลเมื่อ 2 มิถุนายน 2558 หาข้อมูลจาก http://www.sac.or.th/jaruk/ 
ตรงใจ หุตางกูร. และนวพรรณ ภัทรมูล. “จารึกโนนสัง.” ใน ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศูนย์มานุษยวิทยา 
 สิรินธร, 2547 (online).เปิดข้อมูลเมื่อ 2 มิถุนายน 2558 
 หาข้อมูลจาก  http://www.sac.or.th/jaruk/ 
“จารึกศรีจานาศะ.” ใน ฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย, ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2547 (online). 
 เปิดข้อมูลเมื่อ 2 มิถุนายน 2558 หาข้อมูลจากhttp://www.sac.or.th/jaruk/ 
ชะเอม แก้วคล้าย. “ศัพท์สัญลักษณ์ในศักราช.” ใน ๘๐ ป ีศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ ณ นคร : รวม บทความ 
 วิชาการด้านจารึกและเอกสารโบราณ. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการจัดงาน 80 ปี  
 ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร, 2542. 

http://www.sac.or.th/jaruk/
http://www.sac.or.th/jaruk/


Veridian E-Journal, Silpakorn University 
ISSN 1906 - 3431 

ฉบับภาษาไทย  สาขามนุษยศาสตร์  สังคมศาสตร์  และศิลปะ 
ปีที่ 8  ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม 2558 

 
 

 2615 
 

พระคันธสาราภิวงศ์. วุตโตทยมัญชรี. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์ธรรมสภา, 2544. 
พระธรรมกิตติวงศ์. พจนานกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด..ค าวัด. กรุงเทพฯ: ม.ป.ท. 2548. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). พจนานุกรมพุทธศาสน์ : ฉบับประมวลศัพท์. กรุงเทพฯ :  
 มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย, 2543. 
พระมหาวิชาธรรม (เรือง เปรียญ). รามัญสมณะวงศ์. นนทบุรี: ส านักพิมพ์ศรีปัญญา, ม.ป.ป. 
มหามกุฏราชวิทยาลัย. บาลีไวยากรณ์ วจีวิภาค. ภาคที่ ๒ นาม และ อัพยยศัพท์หลักสูตรเปรียญธรรมตรี  
 พิมพ์ครั้งที่ 50. กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553. 
สมนฺตปาสาทิกา วินยฏฺฐกถา. (ปฐโม ภาโค) พิมพ์ครั้งที่ 12. กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์มหามงกุฏราชวิทยาลัย, 2552 
ปฐมสมันตปาสาทิกา แปล ,พิมพ์ครั้งที่ 8, กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2550. 
ตติยสมันตปาสาทิกา อรรถกถาพระวินัย มหาวรรค วรรณนา, พิมพ์ครั้งที่ 13, กรุงเทพฯ:  
 มหามกุฏราชวิทยาลัย, 2547. 
วิมลรัตน์ ทรงลักษณ์ และคณะ. การศึกษาวิเคราะห์จารึกกัลยาณี. สารนิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต  
 ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2538. 
สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. วินัยมุข 3. กรุงเทพฯ: วัดบวรนิเวศวิหาร, 2462. 
หลวงบวรรักษ์ไทย. ส สกฤต – ไท – อังกฤษ อภิธาน. พิมพ์ครั้งที่ 1. (เพิ่มเติมครั้งที่ 1). พระนคร :  
 โรงพิมพ์คุรุ สภาลาดพร้าว, 2511. 
 
ภาษาต่างประเทศ 
Coedès, George. “Groupe des Inscriptions des Collines de la R.gion d’Arăn (K. 505 - 507).”  
 in Inscriptions du Cambodge vol. V.Hanoi : Imprimerie d'Extr.me - Orient, 1953. 
MacDonell, A. A. A Practical Sanskrit Dictionary: with transliteration, accentuation, and  
 etymological analysis throughout. New Delhi : Munshiram Manoharlal  
 Publishers, 1996 
Monier – Monier, Williams. English - Sanskrit Dictionary. New Delhi : Munshiram Manoharlal  
 Publishers, 1991. 
Rhys Davids, T.W. & Stede William. The Pali Text Society’s Pali-English Dictionary. London:  
 The Pali Text Society, 1972. 
 


