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บทคัดย่อ 
 
 จารึกพนมบนัทายนาง เป็นจารึกท่ีพบในภาคตะวันตกเฉียงเหนือของ
ประเทศกมัพชูาปัจจบุนั ท่ีจารึกเป็นภาษาเขมรโบราณพบ 2 หลกั มีอายอุยูใ่นราว
พุทธศตวรรษท่ี 16 บทความนีมี้จุดประสงค์เพ่ืออ่านและแปลจารึกทัง้สองหลกั  
มีวิธีการศกึษาโดยการถ่ายถอดค าอ่านจากส าเนาจารึก และน าไปเทียบกับหลกั
ศิลาจารึกเพ่ือได้ค าอ่านท่ีถกูต้อง ท าให้ค าแปลมีความชดัเจนมากท่ีสดุ ส่งผลถึง
การวิเคราะห์และการตีความเนือ้หาในจารึก เนือ้ความในจารึกกล่าวถึงรูปเคารพ
พระโพธิสตัว์และพทุธเทพองค์อ่ืน ๆ  แสดงให้เห็นวา่ในชว่งเวลาดงักลา่วอาณาจกัร
เขมรโบราณคงจะมีการนบัถือศาสนาพทุธและเป็นศาสนาพทุธในนิกายมหายาน 
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Abstract 
 

Phnom Banteay Neang inscriptions are found in the northwestern part 
of present Cambodia. Two of them were inscribed into Khmer language and 
existed in the 16th Buddhist century. The purpose of this article was to read and 
translate Khmer language inscribed in both of the inscriptions. This was done 
through transliteration method from the inscriptions’ rubbings and then 
comparison with the inscriptions to acquire accurate readings. By doing this, it 
made the interpretation completely explicit and led to analyzing and 
interpreting inscriptions’ contents. Details of the contents were found related to 
icons of Bodhisatta and other Buddhist gods, showing that the former Khmer 
Empire might believe in Mahayana Buddhism. 
 
Keywords:  Khmer Inscriptions,  Mahayana Buddhism,  

Phnom Banteay Neang 
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จารึกพบท่ีภูเขาพนมบันทายนาง หรือมีอีกช่ือหนึ่งว่า พนมแกรนาง 
(Etienne Aymonier, 1999: 100) ซึง่เป็นภเูขาขนาดยอ่ม ๆ มีความสงูประมาณ 40 
เมตร ตัง้อยู่ห่างจากเมืองมงคลบุรี ในจงัหวดับนัทายมีชยั2 ไปทางทิศตะวนัออก
เฉียงใต้ ประมาณ 3 กิโลเมตร ทัง้หมด 3 หลกั คือ K.213, K.214 และ K.791 

จารึก K.213 เป็นจารึกท่ีจารด้วยภาษาสันสกฤตบนฐานของศิวลึงค์ มี
เพียงหนึ่งบรรทัด ข้อความในจารึกกล่าวถึงการท่ีพระเจ้าภววรมันได้ทรง
ประดิษฐานศิวลึงค์แห่งไตรยมัพก (Auguste Barth, 1885: 26-28) เน่ืองจากจารึก
กล่าวถึงพระเจ้าภววรมนัท่ี 13 ดงันัน้อายุของจารึกชิน้นีจ้ึงสนันิษฐานว่าน่าจะมี
อายอุยูใ่นราวปลายพทุธศตวรรษท่ี 11 

จารึกหลกัท่ี K.2144 มีลกัษณะเป็นแผน่ศลิาส่ีเหล่ียมคล้ายใบเสมาขนาด 
53.5 ซม. x 36.5 ซม. x 8.5 ซม. โดยท่ีด้านหนึ่งของจารึกมีการสลกัเป็นรูปบุคคล
ประนมมืออยู่ด้านบน ภาษาท่ีใช้ในการจารมีทัง้ท่ีเป็นภาษาสนัสกฤตและภาษา
เขมรโบราณ จารึกมีทัง้หมด 41 บรรทดั โดยในด้านแรกถกูจารเป็นภาษาสนัสกฤต
จ านวน 21 บรรทดั และในด้านท่ีสองเป็นภาษาสนัสกฤต 5 บรรทดั อีก 15 บรรทดั
เป็นภาษาเขมรโบราณ ในส่วนของภาษาสันสกฤตมีการระบุมหาศักราช 9035 

                                                   
2 แตเ่ดิม เมืองมงคลบรีุ ขึน้อยูก่บัจงัหวดัพระตะบอง 
3 (ในประวตัิศาสตร์ของอาณาจกัรเขมรโบราณ กษัตริย์เขมรที่มีพระนามวา่ พระเจ้าภววรมนั มี
สององค์คือ พระเจ้าภววรมนัที่ 1 (ราว พ.ศ. 1093 - ?) และพระเจ้าภววรมนัที่ 2 (ราว พ.ศ. 1171 
- ?) ส าหรับจารึกหลกันี ้เซเดย์สนันิษฐานวา่นา่จะเป็นพระเจ้าภววรมนัที่ 1 ด ูGeorge Cœdès, 
1966: 4) 
4 หมายเลขทะเบียนในพิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ กรุงพนมเปญ (Musée National de Phnom 
Penh) หมายเลขเก่าคือ D 49 D 1.15 หมายเลขใหม ่คือ K 1767 
5 แตเ่ดิม ศกัราชถกูอา่นเป็น 907 และ 908 ที่ถกูคือ 903. 
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ตรงกันกับ พ.ศ. 15246 ข้อความเร่ิมต้นด้วยการกล่าวค าสรรเสริญให้กับ
พระพทุธเจ้าและพทุธเทพในศาสนาพทุธแบบมหายาน คือ พระโลเกศวรและนาง
ปรัชญาปารมิตา (โศลกท่ี 1-3) ตอ่มาได้กล่าวถึงการประดิษฐานประติมากรรมรูป
เคารพนางปรัชญา-ปารมิตา (มารดาแห่งพทุธ) และพทุธเทพท่ีมีพระนามว่า ชคที
ศวร7 โดย ตริภุวนวชัระ (Tribhuvanavajra) นอกจากนีย้งักล่าวถึงการประดิษฐาน
ประติมากรรมรูปเคารพพระโลเกศวร โดย โสมวชัระ ในปีดงักล่าวด้วยในส่วนของ
ภาษาเขมรโบราณนัน้ระบุมหาศกัราช 902 ตรงกันกับ พ.ศ. 1523 มีการกล่าวถึง
นามของ ตริภุวนวชัระ (Tribhuvanavajra) และครอบครัว ได้ถวายข้ารับใช้ให้แด่ 
“พระกมรเตง อญั ไตรโลกยวิชยาคีศวรี” ตอ่มาข้อความในจารึกยงักลา่วถึง การท่ี
อาจารย์ตริภุวนวชัระได้ให้ “พระกมรเตง อญั ไตรโลกยนาถ” กบั เตงไว และโลญ 
โสมวชร โดยสนันิษฐานว่าทัง้ “พระกมรเตง อญั ไตรโลกยวิชยาคีศวรี” และ “พระ
กมรเตง อัญ ไตรโลกยนาถ” น่าจะเป็นรูปเคารพประจ าศาสนสถานแห่งนี ้จาก
หลกัฐานในข้อความจารึกภาษาสนัสกฤตในหลกัเดียวกันท าให้สนันิษฐานได้ว่า 
รูปเคารพทัง้สององค์นีค้งจะเป็นรูปเคารพเน่ืองในพทุธศาสนาแบบมหายานอยา่ง
แน่นอน แต่ไม่ทราบได้อย่างชดัเจนว่าเป็นพระพุทธรูปหรือพระโพธิสตัว์องค์ใด

                                                   
6 ตรงกนักบัรัชกาลของพระเจ้าชยัวรมนัที่ 5 (พ.ศ. 1511-1543) 
7 ชคทีศวร มาจากค าวา่ ชคตฺ + อีศวร แปลวา่ผู้ เป็นใหญ่แหง่โลก การตัง้พระนามวา่ “ชคทศีวร” 
นัน้ก็มีความหมายสอดคล้องกับความหมายของพระโลเกศวรเพราะทัง้สองค านีต้่างก็แปล
ความหมายคล้ายกนัว่า “ผู้ เป็นใหญ่แห่งโลก” หรือ “ผู้ เป็นเจ้าแห่งโลก” จึงสนันิษฐานว่ารูป
เคารพที่มีพระนามวา่ “ชคทีศวร” องค์นีน้า่จะเป็นประติมากรรมรูปเคารพพระโลเกศวรหรือพระ
โพธิสตัว์อวโลกิเตศวรนัน้เอง ส าหรับพระนามวา่ “ชคทีศวร” มีปรากฏมาแล้วตัง้แต ่พ.ศ. 1334 
ที่จารึกปราสาทตาเกียม (K.244) ในจงัหวดัก าปงธม 
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เพราะจากความหมายของพระนามสามารถแทนคุณสมบตัิทัง้ของพระพุทธรูป
และพระโพธิสตัว์ได้ 

จารึกภาษาเขมรโบราณอีกหลักหนึ่งท่ีพบท่ีปราสาทแห่งนี  ้คือ จารึก 
K.791 เป็นจารึกท่ีมีเพียงสองบรรทัดเท่านัน้ ในจารึกมีการระบุพระนามท่ี
สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระนามของพระบาทสุริยวรมันท่ี 28 และการสร้าง
ประติมากรรมรูปเคารพมหากาล ส าหรับมหากาลนัน้เป็นเทพท่ีมีความเก่ียวข้อง
ทัง้ทางศาสนาพราหมณ์และศาสนาพุทธ มหากาลในศาสนาพราหมณ์ มกัจะมี
หน้าท่ีเป็นทวารบาล9 ของพระศิวะควบคูไ่ปกบัโคนนทิ10 และในบางครัง้มหากาล
เองก็อาจเป็นช่ือหนึ่งของพระศิวะด้วย (W.J. Wilkins, 1972: 235) ส่วนในศาสนา
พุทธนัน้พบว่ามหากาลนัน้มีก าเนิดจากพระธยานิพุทธทัง้ห้าซึ่งเป็นพุทธเทพใน
พทุธศาสนาแบบมหายานโดยลกัษณะทางประติมานวิทยาจะมีลกัษณะท่ีนา่กลวั
หรือดรุ้าย มีพระพกัตร์เดียวและอาจมีถึง 2, 4 หรือ 6 กร ถ้าในกรณีมี 8 พระพกัตร์

                                                   
8 ในประวตัิศาสตร์ของอาณาจกัรเขมรโบราณ กษัตริย์เขมรที่มีพระนามว่า พระบาทสุริยวร
มนั มีสององค์คือ พระบาทสุริยวรมันที่ 1 (พ.ศ. 1545 - 1593) และพระบาทสุริยวรมันที่ 2 
(พ.ศ. 1656 - 1693) ส าหรับจารึกหลกันี ้เซเดย์สนันิษฐานว่าเป็นพระบาทสุริยวรมนัที่ 2 ดู 
George Cœdès, 1966: 8) 
9 ทวารบาลที่อยู่ตรงทางเข้าศาสนสถานที่สร้างถวายพระศิวะทางทิศตะวนัออกจะเป็นนนทิ
และมหากาล ทางด้านทิศใต้จะเป็น ภริงคิและวินายก ทางทิศตะวนัตกเป็น พระขนัทกุมาร
และรูปโคศกัดิ์สทิธ์ิ สว่นทางทิศเหนือจะเป็นฉนัทิ ด ูH. Krishna Sastri, 1986 : 254 n.1) 
10 แต่ในอาณาจกัรเขมรโบราณสมยัพระนครได้พบศิลาจารึก K.814 ที่ปราสาทโกกโป (Prasat 
Kôk Pô) โดยกลา่วถึงการสร้างรูปมหากาลและโคนนทิอยูด้่านหน้าศาสนสถานของพระวิษณ ุ
แสดงให้เห็นถึงการผสมผสานกันระหว่างไศวนิกายและไวษณพนิกายในอาณาจักรเขมร
โบราณ ดรูายละเอียดของจารึกหลกันีท้ี่ Pierre Dupont et George Cœdès, 1937: 379-413. 
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พบว่าจะมีถึง 16 กร มีเขีย้ว พงุพุ้ยมีตวังูประดบัอยู่ วรรณะสีฟ้าหรือสีด าและจะ
ปรากฏรูปพระธยานิพุทธทัง้ห้าบนเคร่ืองประดับเศียรด้วย (Benoytosh 
Bhattacharyya, 1985: 120) ส าหรับหน้าท่ีของมหากาลในศาสนาพทุธนัน้คือเป็น
ธรรมบาล โดยมีสญัลกัษณ์ตรีศลูประกอบ (Alice Getty, 1962: 160-162)  

ส าหรับพืน้ท่ีตรงบริเวณเมืองมงคลบรีุ จงัหวดับนัทายมีชยั แตเ่ดิมอยู่ใน
จงัหวดัพระตะบองในบริเวณนี ้นกัวิชาการท่ีศกึษาเก่ียวกับเขมรศกึษาในอดีตเช่ือ
ว่าแต่เดิมคงจะเป็นท่ีตัง้ของเมืองท่ีส าคญัท่ีมีช่ือว่า อโมฆปรุะ (Amoghapura)11 
และมลัยาง (Malyāng)12 โดยเมืองอโมฆปรุะนัน้นา่จะอยูต่รงบริเวณทางเหนือของ

                                                   
11 ส าหรับเมืองอโมฆปรุะ (Amoghapura) นัน้ พบว่า มีการกลา่วถึงจากศิลาจารึกดงัต่อไปนี ้
จารึกวัดวิหารกุกที่ไพรแวง (K.60), จารึกปราสาทกรอจัปท่ีเกาะแกร์ในจังหวัดพระวิหาร 
(K.183), จารึกวดัแอกที่จงัหวดัพระตะบอง (K.211), จารึกปราสาทสงัขะที่จงัหวดัพระตะบอง 
(K.218), จารึกบนัทายเพราที่จงัหวดัพระตะบอง (K.221), จารึกสด๊กกกธมที่อรัญประเทศใน
ประเทศไทย (K.235), จารึกปราสาทกอกโปที่จงัหวดัเสยีมเรียบ (K.256), จารึกที่โคปรุะทางทิศ
ตะวนัออกของพระราชวงัหลวงในจงัหวดัเสียมเรียบ (K.292), จารึกบาสกัที่จงัหวดัสวายเรียง 
(K.425), จารึกที่ปราสาทบนัทายกเด็ยในจงัหวดัเสียมเรียบ (K.532), จารึกพระพนมที่จงัหวดั
พระตะบอง (K.594), จารึกตวลโดนมาสที่จงัหวดัเสยีมเรียบ (K.843) และจารึกวดัภทูี่บาสกัใน
ประเทศลาว (K.938) 
12 ในส่วนของเมืองมัลยาง (Malyāng) ก็พบว่ามีการกล่าวถึงจากในศิลาจารึกหลายหลกั
ด้วยกนัดงันี ้จารึกวดัสลาเกดที่จงัหวดัพระตะบอง (K.200), จารึกปราสาทจาร์ที่จงัหวดัเสยีม
เรียบ (K.257), จารึกโลเลยที่จงัหวดัเสียมเรียบ (K.329), จารึกปาลหาลที่จังหวดัพระตะบอง 
(K.449), จารึกปราสาทตาแก้วที่จงัหวดัเสยีมเรียบ (K.536), จารึกสตงุจรัปที่จงัหวดัพระตะบอง 
(K.693) และจารึกพระโคที่จงัหวดัเสยีมเรียบ (K.713) 
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จงัหวดัพระตะบองในปัจจุบนัและเมืองมลัยางก็น่าท่ีจะอยู่ในบริเวณทางใต้ของ
จงัหวดัพระตะบองในปัจจบุนั 
 

K.214 
ค าจารึก 

 

…(6)…//903 çaka daçamī ket mārggaçira vṛhaspativāra nu ācāryya 

(7) tribhuvanavajra samakṣa nu kule phoṅ pajvan khñuṃ ta vraḥ 

kamrateṅ añ trailo (8) kyavijayāgīçvarī  gho dharmma si aṅgāra 

si khñu si sudāsa si kaṃvai si saṃvār (9) si caṃlau tai paroṅ tai 

kandeṅ tai kaṃprvat tai kansom tai paroṅ sot (10) tai kaṃvai  

svok vaudi padigaḥ aval thm[u]r krapi aval  sre dakṣināgneya (11) 

sthalā lvoḥ vrai dan ār jaṃhvat vyar sre kvan tarāñ ti duñ ta me mau 

pi jvan ta (12) vraḥ kamrateṅ añ çrī trailokyavijayāgīçvarī  vraḥ 

kamrateṅ a (13) ñ trailokyanātha ti ācāryya tribhuvanavajra oy ta 

ten vai ta (14) phavan nu loñ somavajra syaṅ ta sanme ni sthāpanā 

oy ta kvan nu anak khloñ (15)  jvan khñuṃ tai kanso tai sthira 

gho chpoṅ si kantvah si kapur sre thpvaṅ tyak (16) ti duñ ta loñ heṃ 

stuk cok ti samakṣa nu kule phoṅ jaṃhvat vya (17) r aṃruṅ vraḥ 

bhay mvāy ti jvan ta vraḥ kamrateṅ añ çri trailokya (18) natha  

nau ge ta sakk kalpanā neḥ ge svey traitriṃçanaraka yāvat ca (19) 

ndrāditya mān ley //// kalpanā ta vraḥ praçasta khñuṃ (20) mvāy 

yajña mvāy dnāl raṅka  
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K.214 
ค าแปลจารึก 

 
…………//903 ศก ขึน้สิบค ่า เดือนมิคสิร13 วนัพฤหสับดี ด้วยอาจารย์ตริภวุนวชัร 
ร่วมด้วยตระกูล (ครอบครัว) ทัง้หมด ให้ถวายข้ารับใช้แด่ (ต่อ) พระกมรเตง อญั 
ไตรโลกยวิชยาคีศวรี  โฆธรรมมะ สิองัคาร สิขญ ุสิสทุาส สิก าไว สิจ าเลา ไตบ
โรง ไตกนัเทง ไตก าปรวตั ไตรกนัโสม ไตบโรงโสต ไตก าไว  ถาด ภาชนะ กระโถน 
เป็นจ านวน (อนั) มาก ววั ควายเป็นจ านวนมาก  ท่ีนา ทางตะวนัออกเฉียงใต้ (ท่ี
เป็น) โคก จนถึง ป่า ทนอาร ขนาด สอง (ท่ีนา) ท่ีนาลกู (ของ) ตราญ ท่ีซือ้ตอ่ (จาก) 
แมเ่มา แล้วถวายตอ่พระกมรเตง อญัศรี ไตรโลกยวิชยาคีศวรี  พระกมรเตง อญั 
ไตรโลกยนาถ ท่ีอาจารย์ตริภุวนวชัร (ได้) ให้ตอ่ เตงไว ผู้ น้องและโลญ โสมวชร ซึ่ง
เป็นผู้  ร่วมกันสถาปนาให้ต่อลูกและนกัโขลญ  ถวายข้ารับใช้ ไตกันโส ไตสถิร 
โฆโฉปง สิกันตวห์ สิกปรุ ท่ีนา (ด้าน) ทิศใต้ท่ีซือ้ต่อโลญเหม สดกุโจก ท่ีร่วมกับ
ตระกูล (ครอบครัว) ทัง้หมด ขนาดสอง (ท่ี) ความกว้าง ย่ีสิบเอ็ด ท่ีถวายต่อพระ
กมรเตง อัญศรีไตรโลกยนาถ  ส าหรับคนท่ีลัก (ขโมย/ท าลาย) กัลปนานีเ้ขา 
(จะต้อง) เสวยนรกไตรตรึงษ ตราบเท่าพระจนัทร์ (และ) พระอาทิตย์ (ยงั) มี (อยู่) 
เลย//// กลัปนาตอ่พระค าสัง่ (ด้วย) ข้ารับใช้ 1 ยชัญ์ 1 ทะนานข้าวสาร  
 
 
 
 

                                                   
13 ตรงกนักบัเดือนที่หนึง่ทางจนัทรคติ อยูใ่นช่วงเดือนธันวาคม 
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K.791 
ค าจารึก 

 
(1)…….[s]ū[ry]yava[r]mmadeva ka[ṃ]loñ anak sañjak sau --- 

(2) gi nu sthāpaṇā kamrateṅ añ çrīmahākāla 

 
K.791 

ค าแปลจารึก 
 

(1)…..สรูยวรมเทวะ ก โลญ อนกั สญัชกั14 เสา--- 
(2) ซึง่ได้สร้าง กมรเตง อญั ศรีมหากาล 
 
 ในอาณาจกัรเขมรโบราณจนถึงปัจจบุนันีมี้การค้นพบศลิาจารึกทัง้ท่ีเป็น
ภาษาเขมรโบราณและภาษาสนัสกฤต จ านวนพนักว่าหลกั ข้อมลูจากศิลาจารึก
ท าให้ทราบถึงเร่ืองราวทางประวตัิศาสตร์ วัฒนธรรม ความเช่ือและศาสนา แต่
ทัง้นีข้้อมลูท่ีได้ยงัไม่สมบรูณ์ชดัเจนมากนกั เน่ืองมาจากเง่ือนไขอ่ืน ๆ  เช่น สภาพ
ของศิลาจารึกท่ีไม่สมบรูณ์ สภาพของตวัอกัษรท่ีไม่ชดัเจน จ านวนของผู้อ่านและ
แปลจารึกท่ีมีอยูจ่ านวนน้อย เป็นต้น ดงันัน้การค้นพบศิลาจารึกใหม่ ๆ และมีการ
อ่านแปลจะเป็นการช่วยเพิ่มความกระจ่างให้กบัประวตัิศาสตร์และโบราณคดีใน
อาณาจักรเขมรโบราณให้ชัดเจนมากยิ่งขึน้ ศิลาจารึกท่ีพนมบันทายนางเป็น
ตวัอยา่งหนึง่ท่ีแสดงให้เห็นข้อมลูของศาสนาในอาณาจกัรเขมรโบราณตรงบริเวณ
จงัหวดับนัทายมีชยัและพระตะบองในปัจจุบนั ว่ามีการนบัถือพระพุทธศาสนา
                                                   
14 ก โลญ อนกั สญัชกั เป็นช่ือต าแหนง่ 
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แบบมหายานในช่วงพทุธศตวรรษท่ี 16 แม้ว่าในช่วงเวลาเดียวกนันัน้ท่ีเมืองพระ
นครในอาณาจักรเขมรโบราณศาสนาพราหมณ์จะได้ รับความนิยมอยู่
คอ่นข้างมากเห็นได้จากปราสาทส าคญั ๆ เชน่ ปราสาทบนัทายสรี ปราสาทพิมาน
อากาศ ปราสาทบาปวน เป็นต้น  
 

อธิบายค าศัพท์ 
 

1. ta ตอ่ ผู้ /เป็นผู้  เขมรปัจจบุนัคือค าวา่ d¾ แปลวา่ ท่ี, อนั 
2. syaṅ เขมรปัจจบุนั คือค าวา่ suwg แปลวา่ “ซึง่” 
3. vyar เขมรปัจจบุนัคือค าวา่ BÍr แปลวา่ “สอง” 
4. โฆ (gho) และ สิ (si) เป็นค าน าหน้าช่ือข้ารับใช้ผู้ชายในสมยัพระนคร  
5. ไต (tai) เป็นค าน าหน้าช่ือข้ารับใช้ผู้หญิงในสมยัพระนคร15  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                   
15 ในสมยัก่อนพระนคร ค าน าหน้าข้ารับใช้ผู้ชายคือ วา (vā) 
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ภาพที่ 1 บริเวณพนมบนัทายนาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2 บริเวณพนมบนัทายนาง 
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ภาพที่ 3 บริเวณพนมบนัทายนาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4 บริเวณพนมบนัทายนาง 
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ภาพที่ 5 จารึก K.214 ด้าน A (ภาพจาก corpus des Inscriptions du Cambodge. Vol.II) 
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ภาพที่ 6 จารึก K.214 ด้าน B (ภาพจาก corpus des Inscriptions du Cambodge. Vol.II) 
 


