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บทคัดย่อ 
 

บทความนีศ้ึกษาเก่ียวกับจารึกภาษามอญโบราณท่ีพบในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  ภาษามอญเป็นภาษาหนึ่งในตระกลู
ภาษามอญ-เขมร  และเป็นภาษาท่ีชนชัน้ปกครองได้ใช้ในเมืองต่างๆ ใน
ประเทศไทยในสมยัโบราณ ทัง้ในภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ
ภาคเหนือ  ในบทความนีจ้ะมีการอธิบายรูปแบบอกัษรท่ีใช้เขียนจารึกภาษา
มอญโบราณท่ีพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจารด้วยรูปแบบอักษร
หลงัปัลลวะ ซึ่งได้ใช้ในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 13-15  ถึงแม้ว่าจารึกภาษามอญ
โบราณจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือส่วนใหญ่จะไม่ปรากฏปีศกัราช  ยงัมี
จารึกชิน้หนึง่ซึง่ปรากฏปี 693 มหาศกัราช หรือปีพทุธศกัราช 1314  

จารึกภาษามอญโบราณท่ีพบในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือปรากฏอยู่
บนวตัถโุบราณบางประเภทคือหินและดินเผา  ตวัอย่างเช่น จารึกบนหินมีทัง้
ใบเสมาและพระพทุธรูปยืน จารึกบนดินเผามกัจะเป็นพระพิมพ์ ซึ่งอาจเขียน
ตวัอักษรลงในเนือ้ดินหรือเขียนด้วยหมึกสีแดง  ในบทความนี ้จะน าเสนอ
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จารึกตามสถานท่ีพบ ซึ่งกระจดักระจายทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ได้มี
การพบจารึกภาษามอญโบราณในหลายจังหวัด ได้แก่ จ.นครราชสีมา  
จ.มหาสารคาม จ.ชยัภูมิ จ.ขอนแก่น จ.กาฬสินธุ์ จ.อดุรธานี และ จ.สกลนคร  
บทความนีจ้ะอธิบายจารึกท่ีพบตามแตล่ะสถานท่ี พร้อมเสนอค าอ่านและค า
แปลจารึกบางชิน้เพ่ือเป็นตวัอย่าง นอกจากนี ้มีจารึกบางชิน้ซึ่งถูกพบใหม่
และผู้วิจยัยงัไม่ได้ศึกษา พบท่ี จ.เพชรบรูณ์ และ จ.นครพนม และยงัมีจารึก
ภาษามอญโบราณอีกซึง่พบในประเทศลาว 
 บทความนีจ้ะกล่าวถึงอุปสรรคบางเร่ืองท่ีมีอยู่ในปัจจุบันเก่ียวกับ
จารึกภาษามอญโบราณ  อปุสรรคดงักลา่วเก่ียวข้องกบัสถานท่ีเก็บรักษาวตัถุ
โบราณในสมัยปัจจุบนั และระบบทะเบียนของพิพิธภัณฑ์ ท้ายบทความนี ้
ปรากฏรายช่ือจารึกทัง้หมดท่ีได้ศกึษาในงานวิจยั  วตัถโุบราณท่ีน ามาศึกษา
มีจ านวน 62 ชิน้  ซึ่งมีจ านวน 36 ชิน้ท่ียืนยนัได้แล้วว่าเขียนเป็นภาษามอญ
โบราณ  อีก 24 ชิน้พิจารณากันว่าอาจเขียนเป็นภาษามอญโบราณ และอีก 
2 ชิน้เคยมีการกลา่วกนัวา่เป็นภาษามอญโบราณ แตใ่นงานวิจยันีไ้ด้พิจารณา
วา่อาจเขียนเป็นภาษาสนัสกฤต 

ค าส าคัญ: จารึก ภาษามอญโบราณ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 
 
 Abstract 
 
 This article studies the Old Mon language inscriptions 
discovered in the region of northeastern Thailand. The Mon language 
is a member of the Mon-Khmer language family and was a language 
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 of court for numerous kingdoms throughout Thailand in the past, 

notably central, northeastern and northern Thailand. In this article, 
there will be an explanation of the script style used to write the Old 
Mon inscriptions found in the northeast of Thailand, engraved using 
the Post Pallava script, which was used around the 13th-15th centuries 
B.E. Although most Old Mon inscriptions from northeastern Thailand 
are not dated, there is one inscriptions showing the year 693 
Mahasakaraj, or the year 1314 B.E.   
 Old Mon inscriptions have been found in northeastern Thailand 
written on stone and earthenware artefacts.  Stone inscriptions include 
Sema stones and standing Buddha images; baked clay artefacts are 
mostly votive tablets, which can either have the letters inscribed into 
the surface or written with red ink.  In this article, inscriptions will be 
presented by location of the finds, which are scattered across the 
region. Old Mon inscriptions have been found in several provinces, 
including Nakhon Ratchasima, Mahasarakham, Chaiyaphum, Khon 
Kaen, Kalasin, Udon Thani and Sakol Nakhon. This article will describe 
inscriptions found at each of these sites and present the readings and 
translations of some significant inscriptions as examples. Furthermore, 
some inscriptions which have been more recently discovered and 
have not been studied have been found in the provinces of Petchabun 
and Nakhon Phanom, and there have also been Old Mon inscriptions 
discovered in Laos.  
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 This article will also discuss some obstacles which exist with 
the current study of Old Mon inscriptions. These obstacles relate to the 
current locations of the artefacts and the systems of registration within 
the museums. At the end of this article a list of inscriptions studied in 
this research project is given. A total of 62 artefacts are studied, 36 of 
which have been confirmed as being written in Old Mon, 24 more are 
thought to be Old Mon, and two inscriptions previously thought to be 
Old Mon are here considered as possibly being Sanskrit. 
Keywords: Inscriptions, Old Mon language, Northeastern Thailand 

 
บทน า 2 
 บทความนีเ้ป็นเร่ืองเก่ียวกับจารึกภาษามอญโบราณท่ีพบในแหล่ง
โบราณคดีบริเวณท่ีราบสูงโคราช หรือว่า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย จารึกภาษามอญโบราณนัน้มีการพบอยู่หลายท่ี จารึกนัน้มกัมี
ข้อความท่ีไม่ยาว และในหลายกรณีวตัถโุบราณอยู่ในสภาพท่ีช ารุด จึงส่งผล
ต่อการอ่านและแปลข้อความ ในบทความนี ้ผู้ วิจัยจะน าเสนอข้อมูลจารึก
ภาษามอญโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยให้ความรู้ทั่วไป รวมถึง
ลกัษณะรูปแบบอกัษร ชนิดของจารึก สถานท่ีพบ และเนือ้ความของจารึกบาง
ชิน้ 
 ภาษามอญเป็นภาษาหนึ่งในตระกลูภาษามอญ-เขมร ในอดีตภาษา
มอญโบราณเคยเป็นภาษาท่ีชนชัน้ปกครองได้ใช้ในเมืองตา่งๆ ทัง้ในประเทศ

                                                           
2 ภาพท่ีไมป่รากฏข้อมลูอ้างอิงเป็นภาพของผู้วิจยั  
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 ไทย ประเทศพม่า และประเทศลาว ก่อนยุคท่ีชาวไทย พม่า และลาว ได้ยึด

ครองดินแดนดังกล่าว (Cœdès, 1989: 30) ในเร่ืองของจารึกภาษามอญ
โบราณนัน้ นกัวิชาการได้แบ่งเป็นห้าช่วง ซึ่งมีการเรียกช่ือตามช่ือท่ีใช้เรียก
อาณาจักรนัน้ๆ กล่าวคือ  Dvāravatī (ทฺวารวตี)  Sudhammavatī (สุธมฺมวตี) 
Arimaddanapūra (อริมาทฺทนปรู) Haribhuñjaya (หริภญฺุชย) และ Haṃsavatī (ห สวตี) 
(Hla, ix) และจากอาณาจกัร 5 อาณาจกัรนี ้  มีจ านวน 3 อาณาจกัรซึ่งตัง้อยู่
ในบริเวณท่ีเป็นประเทศพม่าปัจจุบนั คือ Sudhammavatī, Arimaddanapūra, และ 
Haṃsavatī  ส่วนอีกสองแห่งตัง้อยู่ในบริเวณท่ีเป็นประเทศไทยปัจจุบัน คือ 
Dvāravatī และ Haribhuñjaya  แต่การแบ่งยุคเช่นนีเ้ป็นแนวคิดเก่าเม่ือพิจารณา
จากข้อมลูใหมท่ี่พบในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ซึง่มีการพบจารึกภาษามอญ
โบราณเพิ่มเติม ท าให้สามารถแบ่งจารึกภาษามอญโบราณในอาณาจักร
ทวารวดีท่ีอยู่ในภาคกลางได้เป็นอีกยุคหนึ่ง (Bauer, 1987-1988, 159; 
Diffloth, 1984: 56-57) 
 ในบรรดาจารึกภาษามอญโบราณท่ีพบในประเทศไทย ปรากฏสาม
รูปแบบอกัษรท่ีแตกตา่งกนั คือ รูปแบบอกัษรปัลลวะ อกัษรหลงัปัลลวะ และ
อกัษรมอญโบราณ จารึกท่ีเขียนด้วยอกัษรปัลลวะถกูพบในบริเวณภาคกลาง
และมีอายใุนชว่งพทุธศตวรรษท่ี 12-13 จารึกท่ีเขียนด้วยอกัษรหลงัปัลลวะถกู
พบทัง้ในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและมีอายุในช่วงพุทธ
ศตวรรษท่ี 14-15 จารึกท่ีเขียนด้วยอักษรมอญโบราณถูกพบในบริเวณ
ภาคเหนือของประเทศไทยและมีอายุในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 16-17 (วตัสัน, 
2556: 5) ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือได้พบจารึกภาษามอญโบราณจ านวน 
11 แห่ง ตามท่ีปรากฏใน ตารางท่ี 1 (หน้าถัดไป) ซึ่งเป็นแผนท่ีของสถานท่ีท่ี
พบจารึก ผู้วิจยัได้แสดงสถานท่ีตามอ าเภอท่ีพบจารึก ดงันัน้ จากหนึง่สถานท่ี
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อาจพบจารึกชิน้เดียวหรือหลายชิน้  และอาจพบจารึกท่ีสถานท่ีเดียวหรือ
สถานท่ีตา่งๆ กนั จารึกส่วนใหญ่นัน้ไม่ปรากฏปีศกัราช ยกเว้นจารึกชิน้เดียว 
สว่นชิน้อ่ืนๆ ได้ประมาณอายจุากรูปแบบตวัอกัษร  
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        ภเูขา 

        แผ่นดิน 

        ชายแดนบก 

        ชายแดนทะเล 

        แมน่ า้และทะเลสาบ 

เลขในแผนที่สัมพันธ์กับอ าเภอที่ได้พบจารึกภาษามอญโบราณ 

ดงันี ้

1. อ.พิมาย จ.นครราชสีมา 7. อ.ชมุแพ จ.ขอนแก่น 

2. อ.นาดนู จ.มหาสารคาม 8. อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ 

3. อ.เมือง จ.ชยัภมิู  9. อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ 

4. อ.คอนสวรรค์ จ.ชยัภมิู 10. อ.กมุภวาปี จ.อดุรธานี 

5. อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชยัภมิู 11. อ.สวา่งแดนดิน จ.สกลนคร 

6. อ.ภเูขียว จ.ชยัภมิู  

 

ตารางท่ี 1 แผนที่อ าเภอในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นที่พบจารึก
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วิธีการศึกษา 
 ผู้วิจยัเร่ิมศึกษาจารึกภาษามอญโบราณในประเทศไทยโดยการลง
พืน้ท่ีส ารวจและถ่ายภาพส าเนาจากจารึกของภาควิชาภาษาตะวันออก  
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลยัศิลปากร ส่วนจารึกภาษามอญโบราณพบใน
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ มีหลายชิน้ท่ีไมค่อ่ยได้รับการศกึษา ส าหรับสถานท่ี 
ตัง้จารึกปัจจุบนั บางส่วนอยู่ท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติต่างๆ และบางส่วน
ยงัอยู่ท่ีวดัในพืน้ท่ีบริเวณท่ีค้นพบ ส่วนจารึกท่ีเก็บอยู่ท่ีพิพิธภัณฑ์ ผู้ วิจัยได้
ตามข้อมลูจากวรรณกรรมท่ีเก่ียวข้อง สว่นจารึกชิน้อ่ืน ผู้วิจยัใช้การตรวจท่ีตัง้
ซึ่งเขียนไว้บนส าเนาจารึก และในหลายกรณีพบว่าจารึกยังตัง้อยู่ ท่ีเดิม 
ผู้ วิจัยได้ลงภาคสนามเพ่ือยืนยันท่ีตัง้จารึกในปัจจุบัน เพ่ือถ่ายภาพวัตถุ
โบราณ และเพ่ือเก็บข้อมลูอยา่งอ่ืนเก่ียวกบัวตัถโุบราณและสถานท่ี 
 ผู้วิจยัได้สร้างระบบทะเบียนใหม่โดยเฉพาะส าหรับจารึกภาษามอญ
โบราณ เน่ืองจากว่าจารึกท่ีเก่ียวข้องปรากฏเลขในระบบทะเบียนต่างๆ แต่
ไม่ได้อยู่ในระบบทะเบียนอันเดียวกันทัง้หมด และยังมีบางชิ น้ท่ีไม่เคยขึน้
ทะเบียนในระบบใด ผู้ วิจัยใช้ตวัอักษรโรมัน "M." แทนค าว่า "Mon" (มอญ) 
และตัง้เลขส าหรับจารึกท่ีรวบรวมไว้ โดยเลขท่ีตัง้ไม่มีความหมายนอกจาก
การก าหนดจารึก  สว่นช่ือเรียกจารึก บทความตา่งๆ อาจให้ช่ือเรียกท่ีแตกตา่ง
กนั ซึง่เป็นอปุสรรคในการศกึษา ดงันัน้ ผู้วิจยัจงึอ้างถึงจารึกด้วยเลขทะเบียน
ท่ีผู้วิจยัตัง้ไว้ ท้ายบทความนี ้(ตารางที่ 5 หน้า 117-120) แสดงรายช่ือจารึก
ท่ีพบในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  เพ่ือดภูาพจารึกและส าเนาจารึกทัง้หมด 
รวมถึงข้อมูลอย่างอ่ืนท่ีเก่ียวกับจารึกภาษามอญโบราณในประเทศไทย  
ดวูิทยานิพนธ์ของผู้วิจยั 3   
                                                           
3 หาได้จากห้องสมดุของมหาวิทยาลยัศิลปากร http://www.thapra.lib.su.ac.th/thesis/ 
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 เวลาศึกษาจารึก ผู้ วิจัยตรวจจากทัง้วัตถุโบราณและส าเนาจารึก  

จารึกบางชิน้ไมมี่ส าเนา จงึต้องศกึษาจากจารึกอย่างเดียว และจารึกบางชิน้มี
ส าเนาแต่ผู้ วิจยัยงัหาวตัถุโบราณไม่พบ จึงต้องศึกษาจากส าเนาอย่างเดียว  
นอกจากนี ้ผู้ วิจัยศึกษาค าอ่านท่ีท่านอ่ืนเคยเสนอไว้ในงานวิจัยต่างๆ และ
ตรวจระหว่างจารึกเพ่ือพบวลีหรือค าศพัท์ท่ีซ า้กนัระหว่างจารึก  ตอนท่ีผู้วิจยั
เร่ิมเก็บข้อมลูเก่ียวกับจารึก ได้ตรวจข้อมลูใน ฐานข้อมูลจารึกในประเทศ
ไทย  ของศนูย์มานษุยวิทยาสิรินธร แตป่รากฏวา่มีข้อมลูเก่ียวกบัจารึกภาษา
มอญโบราณท่ีไม่ครบ  จารึกภาษามอญโบราณในประเทศไทย สว่นใหญ่ได้มี
การน าเสนอไว้ในหนงัสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม 2 (2529) นอกจากนี ้
ในวารสารต่างๆ ยงัมีบทความนกัวิชาการท่ีศึกษาเก่ียวกับจารึกภาษามอญ
โบราณ เชน่ จ าปา เยือ้งเจริญ, ชะเอม แก้วคล้าย, ก่องแก้ว วีระประจกัษ์, เทิม 
มีเต็ม, ประสาร บญุประคอง และฉ ่า ทองค าวรรณ และในภาษาตา่งประเทศ
ก็ยังมีงานวิจัยของ อุไรศรี วรศะริน (Varasarin,1988) และของ Christian 
Bauer (1991A; 1991B) ส าหรับแปลข้อความในจารึก ผู้ วิจยัใช้พจนานุกรม
ภาษามอญโบราณของ Shorto (1971) 
 
วิธีการถ่ายถอดจารึก 
 ผู้ วิจัยถ่ายถอดจารึกโดยใช้ระบบปริวรรตเป็นอักษรโรมันท่ีนิยมใช้
เพ่ือถ่ายถอดภาษาบาลี ภาษาสนัสกฤต และรูปแบบอกัษรตา่งๆ ท่ีได้สืบทอด
จากระบบเขียนของชาวอินเดีย (กรรณิการ์ วิมลเกษม, 2548) ในจารึกปรากฏ
สญัลกัษณ์ท่ีแทนพยญัชนะ สระ เคร่ืองหมายตา่งๆ และตวัเลข โดยผู้วิจยัได้
ถ่ายถอดอกัษรตามนี ้ 
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/  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  y  r  l  v  ś  ṣ  s  h  ḅ  /                                                                                                                   

/  a  ā  i  ī  u  ū  e  ai  o  au  aṃ  aḥ  /     

 ส่วนรูปพยัญชนะ แต่ละตวัสามารถปรากฏสองรูปได้ ซึ่งเรียกเป็น 
พยัญชนะเต็ม และพยัญชนะเชิง พยัญชนะเต็มเป็นรูปพยัญชนะท่ีพบเป็น
พยญัชนะต้น และพยญัชนะเชิงเป็นรูปพยญัชนะเม่ือพบเป็นพยญัชนะตวัท่ี
สองของพยัญชนะควบ ซึ่งเขียนอยู่ด้านใต้พยัญชนะเต็ม ในตารางท่ี 2 
พยญัชนะเต็มเขียนย่อเป็น "ต." และพยญัชนะเชิงเขียนย่อเป็น "ช."  ตวัอย่าง
อักษรมาจากภาพจารึกหรือภาพส าเนาจารึก ไม่มีตัวอย่างส าหรับบางตวั
เพราะไมป่รากฏทกุตวัในจารึก   
 
ตารางท่ี 2 พยัญชนะของรูปแบบอักษรหลังปัลลวะ 
             

 ka kha ga gha ṅa  ca cha ja jha ña 

ต.            
ช.            

    
 ṭa ṭha ḍa ḍha ṇa  ta tha da dha na 

ต.            
ช.            

          
 pa pha ba bha ma  ya ra ar la va 

ต.            
ช.            
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 ส่วนสระ ในจารึกตวัสระหลายตวัสามารถปรากฏได้สองรูปเช่นกัน 
ซึ่งเรียกเป็นทัง้รูปสระลอย และรูปสระจม สระลอยคือรูปสระท่ีเป็นรูปอิสระ
และไม่ต้องมีพยญัชนะก ากบั  สระลอยจะใช้ส าหรับค าศพัท์ท่ีเร่ิมต้นกบัเสียง
สระเท่านัน้  เพ่ือให้พิจารณา ภาษาไทยสมยัปัจจบุนัมิได้ใช้สระลอยนอกจาก
ว่าตัว /อ/ ซึ่งภาษาไทยจัดอยู่กับพยัญชนะ   สระจมเป็นรูปสระท่ีติดกับ
พยัญชนะ และในจารึกได้ใช้เหมือนกับสระในภาษาไทย คือ สระ /-า/ อยู่
ด้านขวาของพยญัชนะ  สระ /ิิ/ และ /ิี/ อยูด้่านบนพยญัชนะ  สระ /ิุ/ และ 
/ิู/ อยู่ด้านใต้พยญัชนะ  สระ /เ-/ อยู่ด้านซ้ายพยญัชนะ  สระ /ไ-/ และ /โ-/ 
และ /เ-า/ ติดด้านบนพยญัชนะ  สระ /  ิ/ อยู่ด้านบนพยญัชนะ และสระ /-ะ/ 
อยูด้่านขวาของพยญัชนะ  ในตารางท่ี 3 มีตวัอยา่งของรูปสระ  
 
ตารางท่ี 3 สระของรูปแบบอักษรหลังปัลลวะ 
 

 a ā i ī u ū 

สระลอย       

สระจม       

  
         

 śa ṣa sa ha ḅa 

ต.      
ช.      
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 e ai o au aṃ aḥ 

สระลอย       

สระจม       

 
 ในจารึก ไม่ปรากฏรูปส าหรับสระ /a/ เพราะนีเ้ป็นเสียงสระของ
พยญัชนะใดท่ีไม่มีสระอ่ืนเขียนไว้ นอกจากนัน้ รูปสระลอย /อ/ สามารถใช้
เป็นพยัญชนะได้ และบางครัง้ เ ขียนเป็นพยัญชนะสะกด โดยปรากฏ
เคร่ืองหมายวิราม /ิ์/ จงึทราบวา่ได้ใช้เป็นพยญัชนะ    
 ในจารึกปรากฏเคร่ืองหมายอยู่ด้วย ซึ่งมีเคร่ืองหมายส่ีอย่าง  หนึ่ง
เคร่ืองหมายใช้อยู่เป็นส่วนประกอบของค าศัพท์ และเคร่ืองหมายอีกสาม
อย่างมีบทบาทในการแบ่งประโยค ย่อหน้า และข้อความ  เคร่ืองหมายทัง้ส่ี
อยา่งมีดงัเชน่ในตารางท่ี 4 
 
ตารางท่ี 4 เคร่ืองหมายของรูปแบบอักษรหลังปัลลวะ   

 
 
 
 

จากเคร่ืองหมายทัง้ส่ีอย่างนี ้เคร่ืองหมายแรก ซึง่ถ่ายถอดเป็น [ʼ] จะ
เหมือนเคร่ืองหมาย วิราม ในภาษาบาลีและสันสกฤต ส่วนในภาษาไทย
เหมือนกับเคร่ืองหมายทัณฑฆาต [ิ์] ในภาษามอญโบราณเคร่ืองหมายนี ้

 ʼ || ~ ☼ 

เคร่ืองหมาย     
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 เขียนอยู่ด้านบนพยญัชนะเพ่ือบ่งบอกว่าพยญัชนะตวันัน้เป็นพยญัชนะท้าย

ค าศัพท์ หรือท้ายพยางค์ และยังพบอยู่บนพยัญชนะควบด้วยบ้าง ส่วน
เคร่ืองหมายท่ีสอง ซึ่งถ่ายถอดเป็น [ || ] ใช้อยู่เ พ่ือแบ่งวลีหรือประโยค  
เคร่ืองหมายท่ีสาม ซึง่ถ่ายถอดเป็น [~] เขียนไว้ท้ายข้อความ และเคร่ืองหมาย
ท่ีส่ี ซึง่ถ่ายถอดเป็น [☼] ปรากฏอยูห่น้าข้อความ 
 ในการถ่ายถอดจารึก ผู้ วิจยัยึดกฎเกณฑ์ดงันี ้ ผู้ วิจยัถ่ายถอดจารึก
เป็นอกัษรโรมนั และน าเสนอจารึกโดยใช้เคร่ืองหมายและอกัษรย่อเพิ่มเติม 
คือใช้ ( บ.# ) เพ่ือบอกว่าเป็นบรรทดัท่ีเท่าใดของจารึก เคร่ืองหมายวงเล็บ ( )  
หมายความว่าผู้วิจยัเห็นตวัอกัษร แตไ่ม่สามารถลงความเห็นแน่นอนว่าเป็น
ตวัอกัษรอะไร  เคร่ืองหมายวงเล็บเหล่ียม [ ] หมายความว่าตวัอกัษรหายไป 
แตส่ามารถสนันิษฐานได้ว่าเป็นตวัอะไรจากตวัอย่างท่ีเคยพบค านัน้และจาก
บริบทท่ีปรากฏ เคร่ืองหมายจุด ( ... ) ในส่วนถ่ายถอดจารึกหมายความว่า
ตวัอกัษรหายไป และในส่วนแปลจารึกหมายความว่าไม่สามารถแปลได้ ใน
ส่วนท่ีแปลจารึกเป็นภาษาไทย ช่ือเฉพาะบุคคลและสถานท่ีจะน าเสนอใน
รูปอกัษรโรมนั เพ่ือจะเห็นว่าเป็นช่ือและไม่ให้สบัสนถึงความหมายในส่วนท่ี
เป็นค าแปลภาษาไทย 
 จารึกได้ปรากฏตวัเลขด้วย แตใ่นจารึกท่ีเป็นภาษามอญโบราณท่ีพบ
ในประเทศไทยตวัเลขมกัเขียนด้วยตวัอกัษร  ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมี
จารึกภาษามอญโบราณเพียงชิน้เดียวท่ีปรากฏตวัเลข ซึ่งเป็นใบเสมาจาก
เมืองโบราณฟ้าแดดสงูยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์  ผู้วิจยัขึน้
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ทะเบียนเป็น M.20 และสงัเกตว่าในบรรทัดท่ี 1 ปรากฏเลข 6934 ส่วนใหญ่
จารึกในประเทศไทยประกาศปีศกัราชโดยมกัไม่ก าหนดว่าเป็นระบบศกัราช
ไหน แตม่กัสมัพนัธ์กบัระบบ มหาศกัราช  และปี 693 มหาศกัราช จะตรงกบัปี 
พทุธศกัราช 1314 ซึง่จะตรงกบัอายขุองรูปแบบอกัษรหลงัปัลลวะ 
 
จารึกภาษามอญโบราณ 
 ในเร่ืองของรูปแบบวตัถุโบราณ จารึกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ี
เขียนเป็นภาษามอญโบราณมีทัง้จารึกบนหินและจารึกบนดินเผา จารึกบน
หินเป็นจารึกบนใบเสมาหินทราย ข้อความมักมีระหว่างหนึ่งถึงห้าบรรทัด 
และอาจมีมากกว่า  และอาจปรากฏข้อความเดียวหรือมากกว่าหนึ่งบน 
ใบเสมาเดียวกนั นอกจากจารึกบนใบเสมายงัพบจารึกบนพระพทุธรูปหินหนึ่ง
องค ์ซึง่พบท่ี จ.นครราชสีมา สว่นจารึกบนดนิเผา ในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ
มกัเป็นรูปแบบพระพิมพ์ดินเผา และมีจารึกสองชนิด ชนิดแรกเขียนตวัอกัษร
ลงในวตัถดุินก่อนท่ีน าไปเผา ตวัอย่างเช่นในภาพ M.17 แบบนีม้กัอ่านได้ง่าย
เพราะตัวอักษรยังอยู่ในสภาพคมชัด ชนิดท่ีสองเขียนโดยทาหมึกสีแดง
ด้านหลงัพระพิมพ์หลังจากท่ีเผาเสร็จ แบบนีม้กัอ่านไม่คอ่ยออกเน่ืองจากว่า
ตัวอักษรลบเลือนหายไป ตัวอย่างเช่นในภาพ M.80 บางชิน้ไม่มีอักษร
เหลืออยู ่แตย่งัปรากฏร่องรอยหมกึสีแดง จงึทราบวา่เคยมีจารึกเขียนไว้  
 
 

                                                           

4    M.20, บรรทัดที่ 1 693 ม.ศ. = 1314 พ.ศ. 



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2559 

91 จารึกภาษามอญโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
 
  

 
  

 
 
 
   M.17 - ด้านหน้า และด้านหลงั 5   M.80 - ด้านหน้า และด้านหลงั 6  
 
 ในจารึกภาษามอญโบราณมีค าศพัท์ส่ีค าท่ีมกัจะพบมาก จึงเป็นวิธี
หนึ่งให้พิจารณาว่าจารึกใดเขียนเป็นภาษามอญโบราณ ค าว่า kyākʼ มี
ความหมายว่า "พระ" ซึ่งค าดงักล่าวนีใ้นภาษาไทยใช้ได้ในหลายกรณี เช่นใน
ความหมายว่า "พระภิกษุ พระพุทธรูป พระเจดีย์ หรือสิ่งศกัดิ์สิทธ์ิอย่างอ่ืน” 
ค านีส้ามารถเป็นค าสรรพนามหรือค าน าหน้าช่ือของพระภิกษุหรือผู้ปกครอง  
ค าว่า tarla มีความหมายว่า "เจ้าของ" และใช้ในหลายกรณีเหมือนกัน เช่น 
"พระราชา เจ้านาย ผู้ เป็นท่ีพึ่ง" ค านีส้ามารถเป็นค าสรรพนามหรือค าน าหน้า
ช่ือของพระภิกษุหรือผู้ปกครองเชน่กนั ค าวา่ ‘puñʼ เป็นค าศพัท์ท่ียืมจากค าว่า 
"บญุ" ในภาษาบาลีและสนัสกฤต ค าว่า vauᵃ’ แปลว่า "นี"้ ค าศพัท์ทัง้ส่ีค านีไ้ด้
มีการแปรรูปสะกด จึงสามารถพบได้ในรูปต่างๆ เช่นในจารึกท่ีพบในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ค าว่า kyākʼ แปรรูปสะกดเป็น kyāka / kʼyāka / k’yāk’  
ค าวา่ tarla แปรรูปเป็น tarlla / taralaª / talaª ค าวา่ puñʼ แปรรูปเป็น puña /  
 
                                                           
5 ผู้วิจยัได้ภาพจาก: เทิม มีเต็ม และจ าปา เยือ้งเจริญ (2529: 92-93). 
6 ผู้วิจยัได้ภาพจาก: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
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puṇya / puṇyʼ / pūñʼ / piñʼ   และค าว่า vauᵃ’ แปรรูปเป็น avauᵃ / avauᵃ’ / voᵃ’ / 

vau / vauᵃ เป็นต้น 
 
จารึกภาษามอญโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 จารึกภาษามอญโบราณท่ีพบในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ผู้ วิจยัได้
จ าแนกตามสถานท่ีท่ีพบและเรียงล าดบัตามท่ีปรากฏในตารางท่ี 1 กล่าวคือ 
1. อ.พิมาย จ.นครราชสีมา  2. อ.นาดนู จ.มหาสารคาม  3. อ.เมือง จ.ชยัภูมิ 
4. อ.คอนสวรรค์ จ.ชยัภมู ิ5. อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชยัภมูิ  6. อ.ภเูขียว จ.ชยัภมูิ
7. อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น  8. อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์   9. อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์         
10. อ.กมุภวาปี จ.อดุรธานี และ 11. อ.สวา่งแดนดนิ จ.สกลนคร ดงัตอ่ไปนี ้    
 
1. อ.พมิาย จ.นครราชสีมา 
 ในจงัหวดันครราชสีมา ได้พบพระพทุธรูปยืนหนึ่งองค์ ซึ่งมีข้อความ
ภาษามอญโบราณจารอยู่ท่ีพระจีวร  ผู้ วิจยัไม่ทราบท่ีพบพระพุทธรูปองค์นี ้
แตปั่จจบุนัเก็บรักษาอยู่ท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพิมาย  พระพทุธรูปองค์นี ้
เป็นหลักฐานจารึกภาษามอญโบราณชิน้เดียวท่ีพบในจังหวัดนครราชสีมา 
และเป็นจารึกภาษามอญโบราณชิน้เดียวท่ีอยู่บนรูปประติมากรรม เท่าท่ีมี
การค้นพบในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   
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 M.641 

ค าอ่าน  
    บ.1 kyākʼ  puṇya 

 ค าแปล  
      พระบญุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. อ.นาดูน จ.มหาสารคาม  
 ในจังหวัดมหาสารคาม ได้พบพระพิมพ์ดินเผาหลายองค์ท่ีบริเวณ 
บ้านนาดนู  ต.นาดนู  อ.นาดนู  ซึ่งมีพระพิมพ์จ านวน 24 ชิน้ท่ีเก็บรักษาอยู่ท่ี
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขอนแก่น ซึ่งในงานวิจยันีจ้ัดอยู่ในทะเบียน จารึก 
M.27-M.36 และ M.76-M.89 ทกุชิน้นีใ้ช้วิธีเขียนทาหมึกสีแดง และตวัอกัษร
ได้ลบเลือนไปบ้าง แตใ่นบางชิน้ข้อความก็ยงัเหลืออยูเ่พียงบางค าและในบาง
ชิน้ตวัอกัษรลบออกไปหมดแล้ว ส่วนข้อมลูท่ีเป็นประโยชน์ ได้พบช่ือคนและ
ช่ือสถานท่ี  สิ่งหนึ่งท่ีน่าสนใจส าหรับจารึกในกลุ่มนีคื้อ ได้พบค าศพัท์จาก
ภาษาเขมรโบราณท่ียืมมาใช้ เช่น จารึก M.27 ปรากฏค าว่า kaṃmrateṅʼ pdai 

karomʼ  ซึง่แปลวา่ "พระเจ้าแผน่ดนิ" ในภาษาเขมร 
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M.297   
ค าอ่าน  

    บ.1  puñʼ  (ca)krava(rt)i  ja- 

    บ.2  (-n)ʼ  ..  tarla  vraḥ  sva- 

    บ.3  -yāga 

ค าแปล  

     บญุ(ของ)จกัรวรรดิ  ...  

     ผู้ เป็นที่พึง่ พระ svayāga .. 

M.308   
ค าอ่าน  

    บ.1   puñʼ   tarlla   (va)- 

    บ.2   (-kʼ)  ti  (j.e.) 

ค าแปล  

    บญุ(ของ)ผู้ เป็นที่พึง่  ... 

M.849   
ค าอ่าน  

    บ.1   __  amarapura 

ค าแปล  

    .. (เมือง) amarapura 

  
 
                                                           
7 ผู้วิจยัได้ภาพจาก: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
8 ผู้วิจยัได้ภาพจากทีเ่ดียวกนั 
9 ผู้วิจยัได้ภาพจากทีเ่ดียวกนั 
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 3. อ.เมือง จ.ชัยภูมิ  

 ในจังหวัดชัยภูมิได้พบจารึกภาษามอญโบราณในหลายอ าเภอ 
ท่ีอ าเภอเมืองมีใบเสมาจ านวนหนึ่ง  ซึ่งตัง้อยู่ท่ีวดัศรีประทมุคงคาราม  บ้าน
กุดโง้ง  ต.หนองนาแซง ส่วนใหญ่ใบเสมาดงักล่าวได้มีการแกะสลกัหินเป็น
ภาพจากวรรณกรรม และในจ านวนใบเสมานี ้มีบางชิน้ท่ีปรากฏจารึกภาษา
มอญโบราณ จารึกนัน้มกัจะลบเลือนมาก จารึก M.57 เป็นตวัอย่างจารึกบน
ใบเสมาจากบ้านกดุโง้ง 
 
 
 
 
 

M.57 
ค าอ่าน  
  บ.1   avauªʼ  puñʼ   .īha  ...  kr  ....   koªʼ   mā.āyʼ   koªʼ   (la) . . 
  บ.2   deva  atʼ   voªʼ   tāvʼ   krovʼ   .motʼ   ācʼ   kanʼ   .āªʼ   ta(la). 

ค าแปล  
  นี(้เป็น)บญุ(ของ) ..... กบั .. กบั .. เทวดาทัง้หลายนีอ้ยูด้่านหลงั .. ขอ ... 

 
4. อ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ  
 ในจงัหวดัชยัภูมิ ได้พบใบเสมาท่ีมีจารึกภาษามอญโบราณอีกจาก 
วัดนอก บ้านคอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เช่น 
จารึก M.56 แตจ่ารึกดงักลา่วให้ข้อมลูไมม่าก  
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5. อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ   
 วดัเทวฤทธ์ิสุวิมลมงัคลาราม บ้านพนันา ต.สระโพนทอง อ.เกษตร-
สมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ ซึ่งผู้ วิจัยขึน้ทะเบียนเป็น M.61 มีพระภิกษุรูปหนึ่งท่ีจ า
พรรษาในวดัดงักลา่วได้อธิบายให้กบัผู้วิจยัฟังว่าเจ้าหน้าท่ีจากพิพิธภณัฑ์เคย
เข้ามาศึกษาวัตถุโบราณต่างๆ และได้มอบหนังสือไว้กับพระซึ่งเป็นข้อมูล
เก่ียวกบัวตัถโุบราณท่ีวดัเทวฤทธ์ิฯ หนงัสือเลม่นัน้กลา่ววา่จารึกชิน้นีไ้ด้ค้นพบ
ท่ีสถานอ่ืน และมีการเคล่ือนย้ายมาเก็บไว้ท่ีวดัเทวฤทธ์ิฯ แตพ่ระภิกษุรูปนัน้
กล่าวว่าในความจริงจารึกชิน้นีพ้บอยู่ในบริเวณวดัเทวฤทธ์ิฯ เอง ซึ่งท่านเกิด
อยู่ท่ีนัน้และจ าจารึกหลกันีไ้ด้ แต่ท่านก็ไม่ได้พบกับเจ้าหน้าท่ีพิพิธภัณฑ์คน
แรกท่ีเข้าไปเก็บข้อมลู จงึไมท่ราบวา่เจ้าหน้าท่ีได้ข้อมลูจากท่ีไหน 
 
 
 

M.56  
ค าอ่าน    
    บ.1   avauªʼ   tmoªʼ   . . ʼ  viṇayʼ   bi. . (c)enʼ      
    บ.2   ācʼ   sa . . kʼ  . . . jña . jā     
ค าแปล  
    นี(้เป็น)ศิลา(จารึก) .. viṇayʼ ... ขอ .... 
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M.62 

 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
นอกจากจารึกชิน้นี ้ในภาควิชาภาษาตะวนัออกยงัมีส าเนาจารึกหนึ่ง

ซึ่งพบอยู่ใน อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชยัภูมิ แตพ่บคนละต าบล จารึกชิน้นีค้้นพบ
ท่ี บ้านยาง ต.บ้านยาง และผู้ วิจัยขึน้
ทะเบียนเป็น M.62 ผู้ วิจัยลงภาคสนาม
และไปส ารวจหลายพืน้ท่ี แตย่งัไม่พบว่า
จารึกใบเสมานีปั้จจบุนัอยูท่ี่ไหน  
 
 
6. อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ 
 ในจงัหวดัชยัภูมิ ได้พบใบเสมาอีกหลายชิน้ท่ี วดัพระธาตหุนองสาม-
หม่ืน ต.บ้านแก้ง อ.ภูเขียว จ.ชยัภูมิ ท่ีวดันีมี้ใบเสมาหลายชิน้ตัง้อยู่ข้างนอก
อาคาร และบริเวณถูกปกคลุมด้วยต้นไม้  ซึ่งเป็นสิ่งแวดล้อมท่ีไม่เหมาะสม
ส าหรับจารึก เพราะพืน้ดินจะแฉะตลอด และรากของต้นไม้ได้ชอนเข้าไปใน

M.61  
ค าอ่าน  
    บ.1   ☼   (a)voªʼ   (puñʼ)   ñaḥ   śrī   sa  .au   

    บ.2    .  saṅa .  
ค าแปล   
    ☼  นี ้(เป็นบญุของ) ทา่นศรี ... 
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รอยแตกของหิน ซึ่งจะท าให้ก้อนหินแยกออกจากกัน บทความของอุไรศรี 
(Varasarin, 1988: 201) กล่าวว่ามีจารึกภาษามอญโบราณสามชิน้ โดย
ผู้ วิจยัขึน้ทะเบียนเป็น M.23-M.25  ผู้ วิจยัเห็นด้วยว่าจารึก M.23 และ M.24 
เป็นภาษามอญโบราณ อย่างไรก็ตาม จารึก M.25 ไม่น่าเป็นภาษามอญ
โบราณ น่าจะเป็นภาษาสันสกฤต ทัง้นี ้ใบเสมา M.23 ได้แตกเป็นสองส่วน
แล้ว ซึง่ในภาพสว่นบนของใบเสมาอยูห่น้าและสว่นลา่งของใบเสมาตัง้อยู่ข้าง
หลงั 
 
  
 

 

 

 

 

 

     M.23        M.24            M.25  

 
7. อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 
 ในจงัหวดัขอนแก่น ได้มีการพบจารึกภาษามอญโบราณซึ่งเก็บอยู่ท่ี 
วดัโนนศิลา บ้านฝายหิน ต.วงัหินลาด อ.ชุมแพ ท่ีวดันีมี้ใบเสมาสองชิน้ท่ีมี
จารึกภาษามอญโบราณซึง่ตัง้อยูใ่นศาลาใหญ่ ผู้วิจยัได้ขึน้ทะเบียนเป็น M.37 
และ M.38 ข้างนอกศาลามีใบเสมาอีกหลายชิน้ ซึ่งเก็บอยู่ใต้หลงัคาและฝัง
อยูใ่นปนู ชิน้หนึง่มีจารึกภาษามอญโบราณ และผู้วิจยัขึน้ทะเบียนเป็น M.39 
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M.37 
ค าอ่าน  

   บ.1  vau  tmauªʼ  puñʼ  māṅʼ   darʼ nāmʼ   kauªʼ   naḥ   pu- 

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

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

   บ.4   aʼtʼ   garaluṅʼ   |   ācʼ   kanʼtāpʼ   ta   kyākʼ 

   บ.5   buddha aryyamaiyʼtrīyyʼ . ā   kyākʼ . 

ค าแปล  
    นี(้เป็น)ศลิา(จารึก) บญุ(ของ)ชายหนุ่ม darʼ nāmʼ กบั ท่าน  

   pusʼ rāvʼ  || กบัชายหนุ่ม daraṅʼ  || กบัชายหนุ่ม subāhu || กบัชาย 

    หนุ่ม mraiṅʼ || บญุนีจ้ านวนทัง้หมด | ขอท าส าเร็จตอ่พระพทุธเจ้า 
    อารยไมตรีย .. พระ . 

 
 

 

 

M.38 
ค าอ่าน  
     บ.1   vau   tmaªʼ   pūñʼ   naḥ   mahā- 
     บ.2   -yutʼ draṅʼ gana || 
     บ.3   koªʼ   kūruṅʼ   ||   koªʼ   me- 
     บ.4   -jhāyʼ   vrahma || . . 
     บ.5   koªʼ   māṅʼ   . vʼ   || 
     บ.6   vipāka   tmaªʼ   vo ... 
     บ.7   -nʼ   gulau . 
     บ.8   kṣe .   ___ 
ค าแปล  
    นี(้เป็น)ศลิา(จารึก) บญุ(ของ)ทา่น mahāyutʼ draṅʼ gana  || 

     กบัพระราชา  ||  กบั  mejhāyʼ พราหมณ์   || กบัชายหนุ่ม  ..  ||   
     ผลจากศลิาจารึก(นี)้  ... 
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M.39 
ค าอ่าน  
    บ.1   puñʼ   jivʼ pālʼ   . .i . 

    บ.2   (māṅ)   .n .   ñaḥ   koª   (aja . .) 
    บ.3   garʼluṅʼ   kanʼtāpʼ   ta   kyā[kʼ] 
    บ.4   . . . triyʼ  || 
ค าแปล  
  บญุ(ของ) jivʼ pālʼ .. คนกบั.. จ านวนท าเสร็จตอ่พระ .. 

 
ในบริเวณใกล้เคียงกับวดัโนนศิลา มีพระนอนแกะสลกัท่ีหน้าผาบน

ภูเขา ซึ่งมีจารึกอยู่บริเวณด้านซ้ายของพระพทุธรูป และท่ีเชิงเขานัน้เป็นท่ีตัง้
ของ วดัผาพระนอนพฒันาราม  ซึ่งอยู่ท่ี  ต.หนองไผ่  อ.ชุมแพ  จ.ขอนแก่น 
อุไรศรี วรศะริน (Varasarin,  1988: 201) กล่าวว่าจารึกนีเ้ขียนเป็นภาษา
มอญโบราณ ผู้วิจยัขึน้ทะเบียนเป็น M.26  แต ่ชะเอม แก้วคล้าย (2544: 56-
61) เคยเขียนบทความเก่ียวกบัจารึกนี ้และไมน่า่จะเป็นภาษามอญโบราณ 
 
 
 
 
 
 
 M.26 - สว่นท่ีมีจารึก และสว่นพระเศียรของพระนอน10 
 
                                                           
10 ผู้วิจยัได้ภาพจาก: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
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 8. อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธ์ุ 

 ในจงัหวดักาฬสินธุ์  ได้พบจารึกภาษามอญโบราณหลายชิน้ท่ี เมือง
โบราณฟ้าแดดสงูยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย ทัง้บนใบเสมาและพระพิมพ์
ดินเผาชนิดท่ีแกะตวัอักษรลงในเนือ้ดิน รวมทัง้พบว่ามีแม่พิมพ์สองชิน้ท่ีมี
จารึกเหมือนกัน ผู้ วิจัยได้ขึน้ทะเบียนเป็น  M.14 และ M.15  นอกจากนัน้  
มีพระพิมพ์อีกส่ีชิน้ซึง่มีข้อความเหมือนกนั ซึง่ผู้วิจยัขึน้ทะเบียนเป็น M.16-19 
อยา่งไรก็ตาม ในปัจจบุนัผู้วิจยัไมท่ราบท่ีเก็บรักษาจารึกหกชิน้ดงักล่าว 
 
 
 
 
 
                                            
                                                      M.1411   
                                             ค าอ่าน   
                                                             บ.1 kyāka   talaª   āditya 
                                             ค าแปล   
                                                             พระราชา āditya 

 

 

 

                                                           
11 ผู้วิจยัได้ภาพจาก: หอสมดุแหง่ชาติ กรุงเทพฯ.  
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  M.1912     

   ค าอ่าน  

       บ.1  vau   kyākʼ   piñʼ  pajhāyʼ 

       บ.2  ācāryya   gunavikhyātʼ 
 

   ค าแปล  

      นี(้เป็น)พระบญุ(ของ)พระอปัุชฌาย์ 

      อาจารย์ gunavikhyātʼ                                      

 
 
นอกจากพระพิมพ์ดินเผาท่ีพบในเมืองโบราณฟ้าแดดสงูยางแล้ว ยงั

มีการค้นพบจารึกบนใบเสมาหลายหลกั มีหนึ่งหลกัเก็บรักษาไว้ท่ีพิพิธภัณฑ์
ขอนแก่น ซึ่งผู้ วิจยัขึน้ทะเบียนเป็น M.20  นอกจากนี ้พบว่ามีใบเสมาอีกชิน้ 
ท่ีผู้ วิจัยขึน้ทะเบียนเป็น M.22 ซึ่งปัจจุบนัตัง้อยู่ท่ี วัดสว่างวัฒนาราม  มีใบ
เสมาอีกชิน้หนึง่ท่ีตัง้อยู่วดัโพธ์ิชยัเสมาราม  ซึง่ผู้วิจยัได้ขึน้ทะเบียนเป็น M.21 
ขณะเดียวกันท่ีวดัโพธ์ิชยัเสมารามนี ้ผู้ วิจยัพบว่ามีใบเสมาจ านวนมากมาย 
และในหลายชิน้มีร่องรอยตวัอกัษร  แต่มีอย่างน้อยสองชิน้ท่ีผู้ วิจยัเห็นว่ามี
จารึกภาษามอญโบราณ  ผู้ วิจัยขึน้ทะเบียนสองชิน้นีเ้ป็น M.90 และ M.91  
แตย่งัไมมี่ส าเนาจารึก และยงัไมไ่ด้เสนอค าอา่นหรือค าแปล  

 
 

                                                           
12 ผู้วิจยัได้ภาพจาก: ประสาร บญุประคอง และฉ ่า ทองค าวรรณ (2511: 111). 
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 M.20     

 ค าอ่าน 

       บ.1 693   vau ... (l)ʼ 

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

       บ.3    puṇya   pragata   pma   mhāvihārā   ḍaḥ   ba   pma   [t]moªʼ   voᵃʼ 

       บ.4 koᵃʼ   kasʼsmuṅʼ   kandarʼ   kyākʼ   ca. .sʼ   velʼ 

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

       บ.6 . . 

 ค าแปล  

       (มหาศกัราช) 693 นี1้3 ... ปกปอ้งมหาวิหาร (จากการ) ถกูท าลาย   บญุปกปอ้ง 

       การสร้าง (ท่ี)มหาวิหาร(แห่ง)นัน้ และมีการสร้างศิลา(จารึก)นี ้ กบัพระราชา(และ)ภรรยา 

       (และ) พระ ..ด้วย ... นี(้และ)ด้วย พี่ชาย(ได้)เคารพตอ่จกัรวาล 

 

                                                           
13 (พ.ศ. 1314) 
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           M.21 

           ค าอ่าน 

       บ.1 puṇya   pragata   kanmunʼ   kasmuṅʼ   kyākʼ   caga 
            ค าแปล  

       บญุปกปอ้งรัชกาล(ของ)พระราชา caga 
 

M.22 

ค าอ่าน  

     บ.1   avauᵃʼ   puṇyʼ   ksmaṅ(a) 

ค าแปล  

     นี ้(เป็น) บญุ(ของ)พระราชา 

  

        นี(้เป็น)บญุ(ของ)พระราชา 
 



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2559 

105 จารึกภาษามอญโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
   M.90              M. 91 - ด้าน A            M.91 - ด้าน B 

 
9. อ.เมือง จ.กาฬสินธ์ุ 
 ในจังหวัดกาฬสินธุ์  มีจารึกภาษามอญโบราณอีกท่ีพบอยู่บริเวณ
อ าเภอเมือง  ปัจจบุนัเก็บรักษาไว้ท่ี วดัป่ามชัฌิมวาส บ้านดงเมือง ต.ล าพาน 
อ.เมือง  ผู้วิจยัได้ศกึษาจารึกและขึน้ทะเบียนเป็น M.65  และในครัง้ท่ีผู้วิจยัลง
ภาคสนาม ได้รับข่าวว่ามีจารึกท่ีพบใหม่ซึ่งเก็บไว้ท่ีวดัป่ามชัฌิมวาสเช่นกัน 
แตย่งัไมมี่ส าเนาส าหรับจารึกนีแ้ละยงัไมไ่ด้ศกึษา ผู้วิจยัเห็นภาพแล้วและเห็น
วา่จารึกชิน้นัน้นา่จะเป็นภาษามอญโบราณเชน่กนั 
 
 



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2559 

106 

 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 
 ในจงัหวดัอุดรธานี ได้มีการพบจารึกภาษามอญโบราณบนใบเสมา
อยู่ท่ีวดัพระธาตดุอนแก้ว บ้านดอนแก้ว ต.ตมูใต้ อ.กุมภวาปี  ซึ่งเป็นแหล่ง
โบราณส าคญัอีกแห่งหนึ่งในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  ใบเสมาดงักล่าวอยู่
ในสภาพช ารุดและมีร่องรอยขดูขีด ซึ่งเป็นอปุสรรคในการอ่าน แต่จากส าเนา
เห็นตวัอกัษรได้ชดักวา่  ผู้วิจยัขึน้ทะเบียนจารึกนีเ้ป็น M.54 

M.65 

ค าอ่าน  

     บ.1   avauª   puṇya   śrī   yaranāvi 

     บ.2   kaṃ   koªʼ   vunaḅura   juna 

     บ.3   mahauprakā   kṣetra   ḅār 

ค าแปล  

    นี(้เป็น)บญุ(ของ)ศรี yaranāvi  ร่วมกบั vunaḅura    

    ถวาย ..มีอปุการะมาก (และ) ไร่นาสอง(ท่ี) 
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 M.54  

    ค าอ่าน  
 บ.1   (vauª)ʼ   pu(ña)   .ªʼ  dhamma 
 บ.2   tmauªʼ   vau(ª)   ñaḥ   ba   eyʼ   (su-) 
 บ.3   (-lutʼ)   pma   (pu)tʼ   n  ..  (j)   matʼ   (ka) 
 บ.4   -yʼ   kaḥ   naumʼ   (ne)ªʼ   kyākʼ   .ṅʼ   gaṃ 
 บ.5   ñaḥ   ba   eyʼ   ymauªʼ   eyʼ   me(te)- 

 บ.6   -yya   ymauªʼ   eyʼ   tmautʼ 
  ค าแปล  

(นีเ้ป็น)บญุ(ของ) ... ศิลา(จารึก)นี ้เขากบัฉนั ..การกระท า .... ด้วยมีด ..  
ไมม่ีพระองค์อื่นท่ี เหมือนพระองค์นีเ้ลย เขาและฉัน ฉันมี ช่ือว่า me(te)yya 
(และ) ฉนัมีช่ือวา่ tmautʼ 
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11. อ.สว่างแดนดนิ จ.สกลนคร 
 ในจงัหวดัสกลนคร ได้มีการพบใบเสมาหนึ่งชิน้ท่ี บ้านพนันา หมู่ 1 
ต.พันนา อ.สว่างแดนดิน ท่ีมีจารึกภาษามอญโบราณจารึกไว้ในแนวตัง้ 
ปัจจุบนัเก็บอยู่ท่ีพิพิธภัณฑ์ขอนแก่น และผู้ วิจัยขึน้ทะเบียนเป็น M.51 แต่
ผู้วิจยัยงัไมไ่ด้เสนอค าอา่นส าหรับชิน้นี ้
 
 
 
   
 

 
 
 
 
   M.51 
 
จารึกภาษามอญโบราณพบใหม่  ซึ่งไม่ได้รวมในงานวิจัย 
 นอกจากจารึกทัง้หลายจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือท่ีได้รวบรวมไว้  
มีจารึกบางชิน้ท่ีได้กล่าวถึงแต่ไม่ได้น าเสนอในบทความนี ้ แต่ได้รวมไว้ใน
รายช่ือจารึกท้ายบทความนี ้จารึกเหล่านัน้มีความส าคัญส าหรับมุมมอง
เก่ียวกับภาษามอญโบราณในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะจะท าให้
ขอบเขตบริเวณท่ีเก่ียวข้องถูกขยายออกไปอีก ส าหรับจารึกท่ีพบใหม่ท่ียัง
ไม่ได้รับการศกึษานัน้ มีสามชิน้จากจงัหวดักาฬสินธุ์ท่ีได้กล่าวถึงในบทความ
นี ้ คือ จารึกบนใบเสมาหนึ่งชิน้ท่ี วดัป่ามชัฌิมวาส  บ้านดงเมือง  ต.ล าพาน 
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 อ.เมือง  ส่วนใบเสมาอีกสองชิน้นัน้จาก วัดโพธ์ิชัยเสมาราม  ต.หนองแปน  

อ.กมลาไสย 
 จารึกภาษามอญโบราณชิน้อ่ืนท่ีไม่ได้กล่าวถึงยงัมีอยู่ในประเทศลาว
มีจารึกหนึ่งชิน้ซึ่งเคยได้รับการตีพิมพ์มาก่อน ถึงแม้ว่าจารึกนัน้มิได้พบใน
ดินแดนไทย แต่สามารถพิจารณาว่าเป็นจารึกหนึ่งในกลุ่มจารึกในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยเน่ืองจากความคล้ายคลึงของภาษา
และลกัษณะรูปแบบอกัษร  นอกจากนี ้ยงัมีส าเนาจากจารึกอีกสองชิน้ท่ีพบ
ในจงัหวดันครพนม ท่ี วดัเวินชยั (ร้าง) ก่ิงอ าเภอดอนตาล อ.มุกดาหาร ซึ่ง
น่าจะเป็นภาษามอญโบราณ  ขณะเดียวกนั ได้มีการค้นพบจารึกสามชิน้ใหม่
ท่ี ต.วงักวาง  อ.น า้หนาว  จ.เพชรบูรณ์  ซึ่งผู้ วิจยัมีความเห็นว่าน่าจะเขียน
เป็นภาษามอญโบราณ  เพราะแม้วา่ จ.เพชรบรูณ์ ไมไ่ด้นบัเป็นจงัหวดัในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ  แตก็่สามารถรวมเป็นจารึกภาษามอญโบราณในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้  เม่ือพิจารณาจารึกชิน้ท่ีพบใหม่นี ้สามารถลง
ความเห็นได้ว่า ภาพท่ีได้จากแผนท่ีจารึกภาษามอญโบราณนัน้มีความ
เก่ียวข้องกับวัฒนธรรมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะต้องมีการ
ปรับเปล่ียนบริเวณท่ีพบจารึกขยายออกไปทัง้ทางทิศตะวนัออก ทิศเหนือ และ
ทิศตะวนัตก 
 
อุปสรรคต่างๆ เร่ืองการเก็บวัตถุโบราณ 
 ในการด าเนินงานศึกษา ผู้ วิจัยพบอุปสรรคบางเร่ือง เช่น เร่ืองการ
เก็บรักษาวตัถโุบราณ และเร่ืองระบบทะเบียนเพ่ือก าหนดวตัถโุบราณ  ผู้วิจยั
อธิบายว่าจากเมืองโบราณฟ้าแดดสูงยาง จ.กาฬสินธุ์  ได้พบวัตถุดินเผา
ทัง้หมดหกชิน้ ซึ่งผู้ วิจัยขึน้ทะเบียนเป็น M.14-M.19 และในบทความท่ี
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กลา่วถึงพระพิมพ์นีมี้การรายงานว่าสองชิน้อยู่ท่ีหอสมดุแหง่ชาต ิและอีกส่ีชิน้
อยู่ท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรุงเทพฯ  แต่ปรากฏว่าวตัถุโบราณดงักล่าว
หายไป โดยทางหอสมดุและพิพิธภณัฑ์กล่าวว่าไมมี่  ผู้วิจยัเห็นวา่อาจถกูย้าย
ไปเก็บท่ีพิพิธภัณฑ์แห่งอ่ืนในประเทศ แต่ทางหอสมุดและพิพิธภัณฑ์ไม่
สามารถกล่าวได้ว่าพระพิมพ์ดงักล่าวถูกย้ายไปเก็บท่ีไหนหรือถูกย้ายเม่ือไร  
กรณีนีท้ าให้เกิดอุปสรรคในการพบวัตถุโบราณ เพ่ือตรวจสอบหลักฐาน 
ถ่ายภาพวตัถโุบราณ และยืนยนัท่ีอยูปั่จจบุนั   
 ผู้ วิจัยพบอุปสรรคอ่ืนท่ีพิพิธภัณฑ์  เช่นท่ีพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ
ขอนแก่น มีพระพิมพ์ดินเผาสองชิน้ท่ีถูกเผยแพร่ในงานวิจัยแล้ว ซึ่งได้ขึน้
ทะเบียนเป็นวตัถุโบราณของพิพิธภัณฑ์ (ประสาร บุญประคอง จ าปา เยือ้ง
เจริญ และจ าปา และเทิม, 2524: 51- 55)  ผู้ วิจัยขึน้ทะเบียนสองชิน้นีเ้ป็น 
M.27 และ M.28 และภัณฑารักษ์ท่ีพิพิธภัณฑ์ได้ให้ภาพของสองชิน้ท่ีมี
ทะเบียนตามท่ีได้ขอไว้  อย่างไรก็ตาม ภาพท่ีปรากฏในบทความและภาพท่ี
พิพิธภณัฑ์ให้มาดตูา่งกนั เพราะวา่พระพิมพ์ในภาพท่ีพิพิธภณัฑ์ให้เป็นชนิดท่ี
ทาหมึกสีแดง แต่ภาพในบทความดูเหมือนชนิดท่ีแกะตัวอักษรลงในวัตถุ
โบราณ ทางพิพิธภณัฑ์ให้ภาพต่างๆ กบัผู้วิจยั แตป่ฏิเสธการยกวตัถุโบราณ
ออกมาให้ผู้ วิจยัตรวจดเูอง จึงท าให้ยากท่ีจะยืนยันข้อมูลนีไ้ด้ ผู้ วิจยัเห็นว่า
เป็นไปได้ว่าวตัถุเดิมอาจหายหรือสลบัท่ี และเจ้าหน้าท่ีในอดีตอาจเข้าใจว่า
สองชิน้ใดเป็นสองชิน้นัน้ จึงเก็บไว้ด้วยทะเบียนของสองชิน้นัน้  พระพิมพ์อีก
ชิน้หนึ่งท่ีผู้ วิจัยขึน้ทะเบียนเป็น M.32 เคยเก็บอยู่ท่ีพิพิธภัณฑ์ขอนแก่น แต่
ภณัฑารักษ์กลา่ววา่หาไมพ่บ 
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         M.27- ด้านหน้า                 M.27 - ด้านหลงั14           M.27- ด้านหลงั15 
 
 
 
 
 
 
 
                M.32 - ด้านหน้า                          M.32 - ด้านหลงั16 
 
 

                                                           
14 ผู้วิจยัได้ภาพจาก: พิพิธภณัฑสถานแหง่ชาติขอนแก่น อ.เมือง จ.ขอนแก่น 
15 ผู้วิจยัได้ภาพจาก: เทิม มีเต็ม และจ าปา เยือ้งเจริญ (2529ก: 80). 
16 ผู้วิจยัได้ภาพจาก: จ าปา เยือ้งเจริญ (2523: 65-66).  



 

ปีที่ 2 ฉบับที่ 1 (มกราคม – มิถุนายน) 2559 

112 

ในอดีตเคยมีใบเสมาหายไปเช่นกนั  มีส าเนาจากจารึกหนึง่ท่ีพบอยู่ท่ี 
วัดโพธ์ิชัยเสมาราม ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์   ซึ่งผู้ วิจัยตัง้
ทะเบียนเป็น M.21 แต่เม่ือไปท่ีวัด ไม่สามารถพบชิน้นีไ้ด้ จึงท าให้สงสัยว่า
อาจย้ายไปเก็บท่ีพิพิธภณัฑ์ หรืออาจยงัอยูท่ี่วดั หรืออาจถกูขโมยไปแล้ว  การ
ขโมยจารึกเป็นเร่ืองใหญ่  ท่ีจังหวัดเพชรบูรณ์มีการพบจารึกสามชิน้ตามท่ี
ผู้วิจยัได้กลา่วไว้ แตมี่หนึง่ชิน้ท่ีถกูขโมยไปแล้ว ซึง่เป็นเร่ืองท่ีนา่เสียดายมาก 
 
บทสรุป 
   บทความนีเ้ป็นเพียงการแนะน าจารึกภาษามอญโบราณในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ พร้อมกบัการเสนอค าอ่านและค าแปลส าหรับจารึกบาง
ชิน้ให้เป็นตวัอย่าง แตจ่ากการศกึษาจารึกภาษามอญโบราณ สามารถแบง่ได้
เป็นกลุ่มย่อยตามลักษณะภาษา รูปแบบอักษร เนือ้หา และชนิดของวัตถุ
โบราณ อยา่งเชน่ จารึกท่ีพบใน จ.มหาสารคาม เป็นลกัษณะพระพิมพ์ดินเผา
ท่ีทาหมึกสีแดง ซึ่งไม่พบในท่ีอ่ืน  นอกจากนัน้ จารึกภาษามอญโบราณจาก
ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีความต่างกันกับจารึกจากบริเวณภาคกลางและ
ภาคเหนือ เพราะจารึกภาษามอญโบราณในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือปรากฏ
ค าศพัท์ท่ียืมมาจากภาษาเขมรโบราณ ซึ่งบริเวณดงักล่าวได้รับอิทธิพลจาก
อาณาจกัรเขมร แตใ่นจารึกจากบริเวณอ่ืนไมพ่บค ายืมเหลา่นี ้
 ถึงแม้ว่าจารึกท่ีน ามาศึกษามกัเป็นข้อความท่ีสัน้ และในหลายกรณี
วตัถโุบราณอยูใ่นสภาพท่ีเส่ือม แตย่งัสามารถสืบข้อมลูได้บางอยา่ง คือ จารึก
ส่วนใหญ่จะประกาศการท าบุญ  และบางชิน้ให้ข้อมูลทัง้ประวตัิศาสตร์ด้วย  
อยา่งเชน่จารึก M.20 กลา่ววา่ทัง้กษัตริย์กบัภรรยาได้ท าบญุจากการสถาปนา
พระวิหารและจารึก จารึกหลายชิน้ให้ช่ือคนท่ีอยู่ในยุคนัน้ อย่างเช่นจารึก 
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 M.16 - M.19 ให้ช่ือของพระอาจารย์ gunavikhyātʼ และจารึก M.31 ให้ช่ือ 

kyākʼ pāravati  ซึ่งอาจเป็นคนในต าแหน่งสงูหรืออาจเป็นการกล่าวถึงเทวดา  
ในจารึก M.37-39 ได้พบช่ือของหลายคน  ส่วนช่ือสถานท่ี ในจารึก M.84 
ปรากฏช่ือว่า amarapura  แต่ยังไม่ทราบว่านีเ้ป็นช่ือของเมืองท่ีอยู่ในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือหรือไม่  จารึกบางชิน้อาจกล่าวถึงเร่ืองในวรรณกรรม ซึ่ง
ควรรับมาพิจารณา อย่างเช่น จารึก M.57 กล่าวถึงเทวดา จารึกนีพ้บอยู่บน
ใบเสมาท่ีมีภาพสลกั และข้อมลูในจารึกอาจกลา่วถึงเร่ืองในภาพสลกั 
 ในภาพรวม จารึกภาษามอญโบราณในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือถือ
ว่าเป็นเร่ืองท่ีไม่คอ่ยได้รับการศกึษาเท่าไรนกั และคนส่วนใหญ่คงไม่ทราบวา่
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนัน้มีจารึกภาษามอญโบราณมากแค่ไหน 
อยา่งไรก็ตาม  การศกึษาจารึกในกลุม่นีส้ามารถให้ข้อมลูกบันกัวิชาการได้ใน
หลายเร่ือง ท่ีชัดเจนคือ ในภาคกลางของประเทศไทยมีวัฒนธรรมซึ่งถูก
เรียกว่า "ทวารวดี" และจากร่องรอยศิลปะกับโบราณคดีนกัวิชาการทราบว่า
วฒันธรรมดงักลา่วได้ขยายอิทธิพลเข้ามายงับริเวณภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   
ซึ่งจารึกภาษามอญโบราณนีถื้อเป็นเพียงสิ่งหนึ่งท่ีสามารถเป็นแหล่งข้อมูล
เพ่ือเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของผู้ คนและวัฒนธรรมในภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
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 ตารางท่ี 5 จารึกภาษามอญโบราณที่พบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 
 ตารางนีแ้สดงข้อมูลเก่ียวกับจารึกท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งมักจะเป็นจารึก
ภาษามอญโบราณท่ีพบในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย  
อย่างไรก็ตาม ในรายช่ือนีมี้จารึกบางชิน้ท่ีอาจไม่ได้เขียนเป็นภาษามอญ
โบราณ  ช่องแรกในตารางเป็นทะเบียนท่ีผู้ วิจัยตัง้ไว้ส าหรับจารึกแต่ละชิน้  
ทะเบียนนีม้าจากรายช่ือจารึกท่ีผู้วิจยัได้รวบรวมอยู่ในวิทยานิพนธ์ของผู้ วิจยั  
จารึก M.94-M.101 ไม่ได้ปรากฏในวิทยานิพนธ์ของผู้ วิจัย และได้ก าหนด
ทะเบียนเป็นครัง้แรกในบทความนี ้ ชอ่งท่ีสองเป็นลกัษณะวตัถโุบราณ  ชอ่งท่ี
สามเป็นสถานหรือบริเวณท่ีพบจารึก และช่องท่ีส่ีเป็นภาษาท่ีใช้ในจารึก   ใน
การก าหนดลกัษณะวตัถโุบราณ ผู้วิจยัใช้เพียงค าว่า "ใบเสมา" แทนค าว่า ใบ
เสมาหินทราย  ใช้ค าว่า "พระพิมพ์" แทนค าว่า พระพิมพ์ดินเผา และใช้ค าว่า 
"พระพทุธรูป"  แทนค าวา่ พระพทุธรูปยืน  ในเร่ืองภาษา ผู้วิจยัใช้ค าวา่ "มอญ" 
ส าหรับจารึกท่ีพิจารณาว่าเขียนเป็นภาษามอญโบราณ และใช้ค าว่า 
"สันสกฤต" ส าหรับจารึกท่ีพิจารณาว่าเป็นภาษาสันสกฤต  ส าหรับจารึกท่ี
ผู้วิจยัยงัไมไ่ด้ยืนยนัภาษาท่ีใช้ ผู้วิจยัใสใ่นวงเล็บ   
 

M.# ลักษณะวัตถุ สถานท่ีพบจารึก ภาษา 

M.14 พระพิมพ์ เมืองโบราณฟา้แดดสงูยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ มอญ 

M.15 พระพิมพ์ เมืองโบราณฟา้แดดสงูยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ มอญ 

M.16 พระพิมพ์ เมืองโบราณฟา้แดดสงูยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ มอญ 

M.17 พระพิมพ์ เมืองโบราณฟา้แดดสงูยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ มอญ 

M.18 พระพิมพ์ เมืองโบราณฟา้แดดสงูยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ มอญ 
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M.# ลักษณะวัตถุ สถานท่ีพบจารึก (ต่อ) ภาษา 

M.19 พระพิมพ์ เมืองโบราณฟา้แดดสงูยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ มอญ 

M.20 ใบเสมา เมืองโบราณฟา้แดดสงูยาง ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ มอญ 

M.21 ใบเสมา วดัโพธ์ิชยัเสมาราม ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ มอญ 

M.22 ใบเสมา วดัสวา่งวฒันาราม ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ มอญ 

M.23 ใบเสมา วดัพระธาตหุนองสามหมื่น ต.บ้านแก้ง อ.ภเูขียว จ.ชยัภมูิ มอญ 

M.24 ใบเสมา วดัพระธาตหุนองสามหมื่น ต.บ้านแก้ง อ.ภเูขียว จ.ชยัภมูิ มอญ 

M.25 ใบเสมา วดัพระธาตหุนองสามหมื่น ต.บ้านแก้ง อ.ภเูขียว จ.ชยัภมูิ (สนัสกฤต) 

M.26 หน้าผา วดัผาพระนอนพฒันาราม ต.หนองไผ่ อ.ชมุแพ จ.ขอนแก่น (สนัสกฤต) 

M.27 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม มอญ 

M.28 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม มอญ 

M.29 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม มอญ 

M.30 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม มอญ 

M.31 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม มอญ 

M.32 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม มอญ 

M.33 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม มอญ 

M.34 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม มอญ 

M.35 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม มอญ 

M.36 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม มอญ 

M.37 ใบเสมา วดัโนนศิลา บ้านฝายหิน ต.วงัหินลาด อ.ชมุแพ จ.ขอนแก่น มอญ 

M.38 ใบเสมา วดัโนนศิลา บ้านฝายหิน ต.วงัหินลาด อ.ชมุแพ จ.ขอนแก่น มอญ 
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M.# ลักษณะวัตถุ สถานท่ีพบจารึก (ต่อ) ภาษา 

M.39 ใบเสมา วดัโนนศิลา บ้านฝายหิน ต.วงัหินลาด อ.ชมุแพ จ.ขอนแก่น มอญ 

M.51 ใบเสมา บ้านพนันา หมู ่1  ต.พนันา อ.สวา่งแดนดิน จ.สกลนคร มอญ 

M.54 ใบเสมา วดัพระธาตดุอนแก้ว ต.ตมูใต้ อ.กมุภวาปี จ.อดุรธานี มอญ 

M.55 ใบเสมา วดักู่บ้านคอนสวรรค์  ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชยัภมูิ (มอญ) 

M.56 ใบเสมา วดันอก  บ้านคอนสวรรค์ ต.คอนสวรรค์ อ.คอนสวรรค์ จ.ชยัภมูิ มอญ 

M.57 ใบเสมา วดัศรีประทมุคงคาราม บ้านกดุโง้ง ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชยัภมูิ มอญ 

M.58 ใบเสมา วดัศรีประทมุคงคาราม บ้านกดุโง้ง ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชยัภมูิ (มอญ) 

M.59 ใบเสมา วดัศรีประทมุคงคาราม บ้านกดุโง้ง ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชยัภมูิ (มอญ) 

M.60 ใบเสมา วดัศรีประทมุคงคาราม บ้านกดุโง้ง ต.หนองนาแซง อ.เมือง จ.ชยัภมูิ (มอญ) 

M.61 ใบเสมา วดัเทวฤทธ์ิสวุิมลมงัคลาราม ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบรูณ์  จ.ชยัภมูิ มอญ 

M.62 ใบเสมา บ้านยาง ต.บ้านยาง อ.เกษตรสมบรูณ์ จ.ชยัภูมิ (มอญ) 

M.64 พระพทุธรูป จ.นครราชสีมา  มอญ 

M.65 ใบเสมา วดัป่ามชัฌิมาวาส บ้านดงเมือง ต.ล าพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์  มอญ 

M.76 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม (มอญ) 

M.77 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม (มอญ) 

M.78 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม มอญ 

M.79 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม มอญ 

M.80 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม มอญ 

M.81 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม (มอญ) 

M.82 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม (มอญ) 

M.83 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม (มอญ) 
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M.# ลักษณะวัตถุ สถานท่ีพบจารึก (ต่อ) ภาษา 

M.84 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม (มอญ) 

M.85 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม (มอญ) 

M.86 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม (มอญ) 

M.87 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม (มอญ) 

M.88 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม (มอญ) 

M.89 พระพิมพ์ บ้านนาดนู ต.นาดนู  อ.นาดนู จ.มหาสารคาม (มอญ) 

M.90 ใบเสมา วดัโพธ์ิชยัเสมาราม ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ (มอญ) 

M.91 ใบเสมา วดัโพธ์ิชยัเสมาราม ต.หนองแปน อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์ มอญ 

M.94 ใบเสมา ต.วงักวาง อ.น า้หนาว จ.เพชรบรูณ์  (มอญ) 

M.95 ใบเสมา ต.วงักวาง อ.น า้หนาว จ.เพชรบรูณ์ (มอญ) 

M.96 ใบเสมา ต.วงักวาง อ.น า้หนาว จ.เพชรบรูณ์ (มอญ) 

M.97 ใบเสมา วดัป่ามชัฌิมวาส บ้านดงเมือง ต.ล าพาน อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ มอญ 

M.98 ใบเสมา วดัเวินชยั (ร้าง) ก่ิงอ าเภอดอมตาล อ.มกุดาหาร จ.นคนพนม (มอญ) 

M.99 ใบเสมา วดัเวินชยั (ร้าง) ก่ิงอ าเภอดอมตาล อ.มกุดาหาร จ.นคนพนม (มอญ) 

M.100 ใบเสมา บ้านตลาด ประเทศลาว มอญ 

M.101 ใบเสมา ประเทศลาว (มอญ) 

 

 
 
 


