52104204: สาขาวิชาจารึกภาษาตะวันออก
คาสาคัญ: จารึก / ภาษามอญโบราณ
ฮันเตอร์ เอียน วัตสัน: การศึกษารูปคาภาษามอญโบราณจากจารึกที่พบในประเทศ
ไทยระหว่างพุทธศตวรรษที่ 12-17. อาจารย์ทป่ี รึกษาวิทยานิพนธ์: ผศ. ดร.อรวรรณ บุญยฤทธิ ์
และ รศ. ดร.บารุง คาเอก. 458 หน้า.
การวิจยั นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาจารึกภาษามอญโบราณทีพ่ บในประเทศไทยเพื่อ
ศึกษาพัฒนาการรูปคาศัพท์ และเพื่อรวบรวมจารึกภาษามอญโบราณที่พบในประเทศไทยเพื่อ
ทราบถึงจานวนทีไ่ ด้พบในประเทศไทยและลักษณะของจารึกดังกล่าว และเพื่อปรับข้อมูลของ
จารึกให้เป็ นปจั จุบนั จารึกภาษามอญโบราณที่พบในประเทศไทยสามารถแบ่งได้เป็น 3 ยุค
ยุคที่ 1 อยูป่ ระมาณพุทธศตวรรษที่ 12-13 จารึกถูกพบในบริเวณภาคกลางของประเทศไทยและ
เขียนด้วยรูปแบบอักษรปลั ลวะ ยุคที่ 2 อยู่ประมาณพุท ธศตวรรษที่ 14-15 จารึก ถูกพบใน
บริเวณภาคกลางและภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือ ของประเทศไทยและเขียนด้วยรูปแบบอักษร
หลังปลั ลวะ ยุคที่ 3 อยู่ประมาณพุทธศตวรรษที่ 16-17 จารึกถูกพบในบริเวณภาคเหนือของ
ประเทศไทยและเขียนด้วยรูปแบบอักษรมอญโบราณ
ผูว้ จิ ยั รวบรวมจารึกได้จานวน 93 ชิน้ และเลือกจารึก 55 ชิน้ ที่เขียนเป็นภาษามอญ
โบราณและทีส่ ามารถอ่านได้เพื่อเป็นกลุ่ มตัวอย่าง ผลการศึกษาพบรูปคาศัพท์ในจารึกภาษา
มอญโบราณจานวน 55 คาทีป่ รากฏมากกว่าหนึ่งครัง้ แต่ไม่แปรรูป และพบจานวน 76 คาทีม่ กี าร
แปรรูป คาศัพท์ทไ่ี ม่แปรรูปมักมีลกั ษณะเป็นคาพยางค์เดี่ยวที่มพี ยัญชนะต้นกับสระเดี่ยวและ
ไม่มพี ยัญชนะสะกด คาศัพท์ทแ่ี ปรรูปมีโครงสร้างหลากหลาย เช่น คาทีม่ พี ยัญชนะควบ คาทีม่ ี
พยัญชนะสะกด คาทีม่ สี ระเสียงยาวหรือสระประสม และคาที่มมี ากกว่าหนึ่งพยางค์ การแปร
รูปคามักเป็นการแปรในคายืมภาษาบาลีและภาษาสันสกฤต การแปรที่เกิดในพยางค์ การแปร
ของพยัญ ชนะ การแปรของสระ และการแปรของคาศัพท์ท่มี ีเครื่องหมายวิราม ผู้วจิ ยั พบว่า
ลักษณะรูปคาในทัง้ ยุคที่ 1 และยุคที่ 2 มีความคล้ายกันมากกว่ารูปคาในยุคที่ 3 ซึง่ มีการแปรรูป
มากกว่า
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HUNTER IAN WATSON: A STUDY OF OLD MON WORD FORMS FROM
INSCRIPTIONS FOUND IN THAILAND DATING BETWEEN THE 12-17th CENTURIES
B.E. THESIS ADVISORS: ASST. PROF. ORAWAN BOONYARITH, Ph.D. AND
ASSOC. PROF. BUMROONG KHAM-EK, Ph.D. 458 pp.
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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กิตติกรรมประกาศ
วิท ยานิ พนธ์ฉบับนี้ ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะได้ร บั ความกรุ ณ าจาก ผู้ช่ วย
ศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ บุญยฤทธิ ์ และรองศาสตราจารย์ ดร.บารุง คาเอก ซึง่ เป็นอาจารย์ท่ี
ปรึกษาวิท ยานิ พนธ์ท่ใี ห้ความช่ วยเหลือและให้คาแนะน าที่เป็ น ประโยชน์ อย่างยิง่ ต่อผู้ว ิ จยั
รวมทัง้ รองศาสตราจารย์กรรณิการ์ วิมลเกษม ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์ และอาจารย์
ก่องแก้ว วีระประจักษ์ ที่กรุณาให้คาปรึกษา คาแนะน า และข้อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์แก่
ผูว้ จิ ยั ส่งผลให้วทิ ยานิพนธ์เล่มนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ ผูว้ จิ ยั ขอกราบขอบพระคุณในความ
กรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง
ผู้ว ิจ ัย ขอขอบพระคุณ กลุ่ ม หนัง สือ ตัว เขีย นและจารึก ส านัก หอสมุด แห่ ง ชาติ
กรุงเทพมหานครฯ และโดยเฉพาะนางสาวยุวเรศ วุทธีรพล ขอขอบพระคุณ คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ขอขอบพระคุณ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน จ.อุทยั ธานี และนาย
ชาตรี เทศนา และขอขอบพระคุณ นายช้า ศิร ิโ ภคารัตนา นางวารุ ณี ตัน สกุล นางสาว
ภควดี ตัน สกุล นายมีโ ชตชัย ศรีส ิท ธิ ์ นางธนพร ชาญณรงค์ นายเสกสัน ต์ ศรีป ระทุ ม
พระอภินนั ท์ อนุตตโร และนายคุณมนตรี วงษ์ดนตรี
ผูว้ จิ ยั ขอขอบพระคุณเจ้าอาวาสของวัดทัง้ หลายแห่งที่เป็นที่รกั ษาจารึกในปจั จุบนั
คือ วัดเบญจมบพิตร จ.กรุงเทพมหานครฯ วัดเขาวง จ.สระบุร ี วัดหนองกระโดน จ.นครสวรรค์
วัด มหาธาตุ ว รมหาวิ ห าร จ.นครศรี ธ รรมราช วัด นอก บ้ า นคอนสวรรค์ จ.ชั ย ภู มิ
วัด ศรีป ระทุ ม คงคาราม บ้ า นกุ ด โง้ ง จ.ชัย ภูมิ วัด เทวฤทธิส์ ุ ว ิม ลมัง คลาราม จ.ชัย ภู มิ
วัดปา่ มัชฌิมวาส จ.กาฬสินธุ์ วัดโพธิ ์ชัยเสมาราม จ.กาฬสินธุ์ วัดสว่างวัฒนาราม จ.กาฬสินธุ์
วัดพระธาตุหนองสามหมื่น จ.ชัยภูมิ และวัดโนนศิลา บ้านฝายหิน จ.ขอนแก่น
ผู้วจิ ยั ขอขอบพระคุณ พิพธิ ภัณฑสถานแห่ง ชาติห ลายแห่ง รวมถึงเจ้าหน้าที่ของ
พิพธิ ภัณฑ์ คือ พช. สมเด็จพระนารายณ์ และ นางสาวจุฑามาศ สุพรรณกลาง นางสาวอุดมรัตน์
ทองดี และนายสมบุญ พุ่มสกุล พช. นครปฐม พช. ขอนแก่น และนายกานต์ รับสมบัติ และ
นาย อริย์ธชั นกงาม พช. หริภุญ ไชย และนางพัช รีวรรณ พรหมจักรี พช. เชียงใหม่
พช. พิมาย และนายพงษ์พศิ ษิ ฏ์ กรมขันธ์ พช. ปราจีนบุรี และนางสาวอรุณี แซ่เล้า นายเทวัญ
กาญจนะ และนางพิชญา ชานาญ
คุณค่าหรือประโยชน์อนั เกิดจากวิท ยานิ พนธ์เล่มนี้ ผู้วจิ ยั ขอน้ อมบูชาแด่พระคุณ
มารดา ครู อาจารย์ทอ่ี บรมสั ่งสอน แนะนา ให้การสนับสนุนและให้กาลังใจอย่างดียงิ่ เสมอมา
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