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การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาวิเคราะหและจัดหมวดหมูชื่อเฉพาะของสถานที่
ภาษาสันสกฤต และภาษาเขมรในศิลาจารึกอาณาจักรเขมรโบราณ และชื่อเฉพาะของสถานที่ปจจุบันใน
จังหวัดเสียมเรียบโดยอิงตามกลุมความหมาย รวมทั้งดูแนวคิดและความนิยมการตั้งชื่อเฉพาะของสถานที่
ในสังคมเขมรในยุคสมัยที่แตกตางกัน ผลการวิจัยพบวา
1. ชื่ อ เฉพาะของสถานที่ ภ าษาสั น สกฤตในสมั ย ก อ นพระนคร มี ลั ก ษณะที่ เ กี่ ย วข อ งกั บสิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเจา มากที่สุด รองลงมาคือ ความเปนมงคล บุคคล ทิศทาง ตามลําดับ สวนในสมัยพระ
นคร พบวามีลักษณะที่เกี่ยวของกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเจา มากที่สุด รองลงมาคือ ความเปนมงคล บุคคล
พืชพรรณ สัตว ลักษณะทางภูมิศาสตร สิ่งของเครื่องใช สิ่งที่นากลัว ทิศทาง น้ําหรือแหลงน้ํา ตัวเลข
สิ่งกอสรางหรือที่อยูอาศัย ตามลําดับ
2. ชื่อเฉพาะของสถานที่ภาษาเขมรโบราณในสมัยกอนพระนคร มีลักษณะที่เกี่ยวของกับพืช
พรรณ มากที่สุด รองลงมาคือ แหลงน้ํา บุคคล ลักษณะทางภูมิศาสตร สิ่งของเครื่องใช สิ่งกอสราง ทิศทาง
สัตว อวัยวะ ตามลําดับ ในสมัยพระนคร พบวามีลักษณะที่เกี่ยวของกับ พืชพรรณ มากที่สุดดวยเชนกัน
รองลงมาคือ แหลงน้ํา ลักษณะทางภูมิศาสตร สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สัตว สิ่งของเครื่องใช สิ่งกอสรางหรือที่อยู
อาศัย คําคุณศัพท ทิศทาง บุคคล ชนชาติหรือชาติพันธุ ตามลําดับ
3. ชื่อเฉพาะของสถานที่ในสมัยปจจุบัน มีลักษณะที่เกี่ยวของกับ พืชพรรณ มากที่สุด รองลงมา
คือ ลักษณะทางภูมิศาสตร แหลงน้ํา บุคคล สิ่งกอสราง สัตว สิ่งของ คําคุณศัพท สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความมีมงคล
และ พิธีกรรม
4. จากการศึกษายังสะทอนใหเห็นวา ชื่อสถานที่ที่เปนภาษาสันสกฤตในอาณาจักรเขมรโบราณ
ทั้งสมัยกอนพระนครและสมัยพระนคร สวนมากมีความเกี่ยวของกับความเชื่อและศาสนา ในขณะที่ชื่อ
สถานที่ภ าษาเขมรทั้ งในสมัยโบราณและสมัย ปจ จุบัน มีแนวคิด และความนิ ย มการตั้งชื่ อสถานที่ ตาม
ลักษณะแวดลอมทางกายภาพของพื้นที่เปนสําคัญเหมือนกัน
นอกจากนี้ในสวนของลักษณะโครงสรางชื่อสถานที่ พบวา ชื่อสถานที่ในภาษาสันสกฤตจะมี
โครงสร างเปน แบบชื่อ เฉพาะและตามดวยชื่อ ทั่วไป แตชื่อสถานที่ภาษาเขมรโบราณและภาษาเขมร
ปจจุบันจะมีลักษณะโครงสรางเปนแบบชื่อทั่วไปตามดวยชื่อเฉพาะ
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The purpose of this research is to analytically study proper place names which are in Sanskrit
and old Khmer languages in inscriptions and modern Khmer languages used in Siemreap province. The
results of this research are as follows :
1. Sanskrit place names in Pre-Angkorian period have their meanings denoting gods,
auspiciousness, persons, directions and so on, whereas in the Angkorian period these place names regularly
deal with gods, auspiciousness, persons, plants, animals, geography, materials or tools, horrors, directions,
water resources, numeric system, constructions and so forth.
2. The place names in old Khmer language in Pre-Angkorian period mostly point out plants,
water resources, persons, geography, materials or tools, constructions, directions, animals, organs of human
etc. whereas in Angkorian period the old Khmer proper names always denote plants, water resources,
geography, sacred local gods, animals, materials or tools, constructions, adjectives, directions, persons,
ethnic groups and so on.
3. The place names in modern Khmer language in Siemreap province, relate to plants,
geography, water resources, persons, constructions, animals, materials or tools, adjectives, sacred local
gods, auspicious things, rituals and so forth.
4. Among the various Sanskrit proper place names, the names denoting gods and auspicious
things are mostly found in inscriptions of both Pre-Angkorian and Angkorian period. It is evident that faith
and religions are the most important factors for utilizing the Sanskrit proper names. On the contrary among
the various old and modern Khmer proper place names the names denoting plants, water resources and
geography are mostly found. Thus, it is noteworthy that physical environment features are the most
important factors in using proper place names of both old and modern Khmer.
Besides, the structure of Sanskrit place names consists of proper names followed by common
name, on the contrast Khmer place names, both in old and modern language, regularly appear in common
name followed by proper name.
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กิตติกรรมประกาศ
ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.กังวล คัชชิมา และผูชวยศาสตราจารย
ดร.จิรพัฒน ประพันธวิทยา อาจารยที่ปรึกษา ผูคอยใหคําปรึกษาที่เปนประโยชนตอผูวิจัยมาโดย
ตลอด รวมทั้ ง คอยให คํ า แนะนํ า ไม อ าจหาได จ ากบทเรีย น นอกจากนี้ยั ง กรุ ณ าชว ยตรวจแกไ ข
วิทยานิพนธเลมนี้จนสําเร็จเปนอยางดี
ขอกราบขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.อรวรรณ บุญยฤทธิ์ ที่คอยใหคําปรึกษาที่
เปนประโยชนอยางมากมาตั้งแตเริ่มตนทําวิทยานิพนธ
ขอกราบขอบพระคุณรองศาสตราจารยมยุรี วีระประเสริฐ ผูคอยใหทั้งกําลังและพลังใจ
ทั้งยังเปนครูผูเมตตาตอศิษยคนนี้เสมอ
ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ ประธานกรรมการสอบ ผูซึ่ง
คอยใหคําแนะนําดีๆ ทั้งดานวิชาการและการใชชีวิต ตลอดจนกรุณาชวยตรวจแกวิทยานิพนธจน
สําเร็จลุลวงเปนอยางดี
ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตตาภา สารพัดนึก ไชยปญญา กรรมการสอบ
วิทยานิพนธ ผูซึ่งคอยใหคําแนะนําดีๆ และทําใหวิทยานิพนธฉบับนี้สมบูรณมากยิ่งขึ้น
ขอขอบพระคุณ Mr.Bruno Bruguier สําหรับขอมูลและคําแนะนําที่เปนประโยชนตอ
ผูวิจัยอยางมาก
ขอขอบพระคุณคณาจารยในภาควิชาภาษาตะวันออกที่คอยใหคําแนะนําที่เปนประโยชน
รวมทั้งแบงเบาภาระการงานจนผูวิจัยสามารถทําวิทยานิพนธเลมนี้สําเร็จ
ขอขอบคุณผูชวยศาสตราจารย ดร.จิตตโสภิณ มีระเกตุ พี่สาวที่คอยใหและเปนกําลังใจอยู
ตลอดเวลา
ขอขอบคุ ณ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร ที่ ไ ด ม อบทุ น อุ ด หนุ น ในการทํ า
วิทยานิพนธในครั้งนี้ดวย
สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณ คุณพอ คุณอา คุณนา ญาติๆ ภายในครอบครัวรวมทั้ง
ขอขอบคุณเพื่อนๆ ของผูทําวิจัยที่มีสวนสนับสนุนและเปนกําลังใจอยางมากในเรื่องของการเรียน
และการทําวิทยานิพนธฉบับนี้ ใหเสร็จลุลวงไปไดดวยดี
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