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วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ทาการศึกษาวิเคราะห์ รูปแบบอักษร อักขรวิธี และเนื้อหาที่ได้จากจารึกที่
ฐานพระพุ ท ธรูป ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วั ด พระธาตุ ศ รีด อนค า อ าเภอลอง จั ง หวั ด แพร่ จ านวน ๕๔๖ องค์ ผล
การศึกษามีดังนี้ รูปแบบอักษร อักษรส่วนใหญ่เป็นอักษรธรรมล้านนา กาหนดอายุอยู่ในช่วง พ.ศ. ๒๓๐๑ ๒๕๐๐ พบพยัญชนะตัวเต็ม ๓๙ รูป พยัญชนะตัวเชิง ๒๗ รูป สระจม ๒๑ รูป สระลอย ๓ รูป เครื่องหมาย
ต่าง ๆ ๑๐ รูป วรรณยุกต์ ๒ รูป ตัวเลขธรรม ๕ รูป ตัวเลขโหรา ๑๐ รูป อักษรพิเศษ ๒ รูป และคาพิเศษ ๔
รูป รูปแบบอักษรของจารึกซึ่งมีอายุ ในช่วง ๒๐๐ ปี มีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ในด้านอักขรวิธี อักขรวิธี ที่
พบส่วนใหญ่ เป็นการสะกดตามเสียงจึงทาให้มีการสะกดคา ๆ เดียวหลากหลายรูปแบบ ใน ๑ รูปคาอาจใช้
พยัญ ชนะหรือสระร่วมกัน การย่อคา การเขียนพยัญ ชนะซ้อนกันในคาที่พยางค์หน้าไม่ มีพยัญ ชนะสะกด
การเขี ย นอั ก ษรและตั ว เลขปะปนกั น ในค าบอกศั กราช การเขีย นตามการออกเสี ย งในส าเนี ย งท้ องถิ่ น
ความแตกต่างเล็กน้อยเหล่านี้ ขึ้นอยู่กับลายมือ ภูมิรู้ ประสบการณ์ และทักษะความชานาญของผู้จารึก
แต่ละคน ด้านเนื้อหา จารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคาสามารถจาแนกเนื้อหาได้
๔ ส่วน คือ ๑. เวลาที่ ปรากฏในจารึกอาจประกอบด้วย ปี จุลศั กราช ปี พุท ธศักราช ปี แบบขอม ปีหนไท
ฤดูกาล เดือนแบบพื้นเมืองล้านนา เดือนแบบขอม วันเม็งและวันหนไท เวลาที่ปรากฏในจารึกคือเวลาที่
ถวายพระพุทธรูป ซึ่งส่วนใหญ่คือ วัน ยี่เป็ง (๑๕ ค่า เดือน ๑๒) ๒. รายนามผู้ถวายพระพุท ธรูป อาจเป็ น
บุคคลเดียวหรือกลุ่มคน ๓. การประกาศกุศลกิจกรรมของผู้ถวายพระพุทธรูปมี ๕ ประการ คือ เพื่อพุทธา
ภิ เษก พระพุ ท ธรูป เพื่ อค้าชู พ ระพุ ท ธศาสนาให้ ครบ ๕,๐๐๐ ปี เพื่ อเสริม ดวงชะตาของตน เพื่ อเป็ น ที่
สักการะแก่คนและเทวดา และเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับไปแล้ว และ ๔. การประกาศเจตนาของผู้ถวาย
พระพุ ท ธรูป มี ๙ ประการ คือ ปรารถนาในนิ พ พาน ปรารถนาเป็ น พระอรหั น ต์ ปรารถนาในโลกุตระ
ปรารถนาในสุข
๓ ประการ ปรารถนาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ ปรารถนาให้สมดั่งความคิดทุกประการ
ปรารถนาให้อายุยืน ปรารถนาไม่อยากเกิดในนรกแต่ต้องการไปเกิดบนสวรรค์ และปรารถนาให้ผลบุญค้าชู
ชาตินี้และชาติหน้า
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This thesis aims to study and analyse the script, its orthography and content of 546 Buddha
image-based inscriptions in Wat Phra That Sri Don Kham museum, Long district, Phrae province.
The result of this study reveals the pattern of scripts and contents in these inscriptions.
The scripts at the Buddha image-based inscriptions in Wat Phra That Sri Don Kham museum
mainly are the Dhamma Lanna scripts. They consist of 39 consonants, 27 subscripts, 21 dependent
vowel scripts, 3 independent vowel scripts, 10 diacritics, 2 tonal scripts, 5 Dhamma numbers, 10 Hora styled numbers, 2 special scripts and 4 words written in a special way. The forms of these scripts were
not significantly changed during 200 years of inscriptions making. In terms of orthography, most of their
spellings were based on pronunciation, as a result, same words could be written in various ways.
Words having the same initial consonant or the same vowel can share its script. In addition to this, there
are words written in abbreviation forms, words of which the first syllable is an open one having the initial
consonant of the following syllable as a subscript. The era can be written either in the scripts or the
numeral. Some words are written based on local pronunciation. These minor differences in the stroke of
the scripts and the variation of orthography depend on the handwriting, knowledge, experience, and
skills of the person who made the inscription.
The content of the Buddha image-based inscriptions can be divided into 4 parts; 1 . Date
listed in the inscriptions may consist of Thai minor era, Buddhist calendar, Hon Thai calendar, season,
lunar month systems of Northern Thai or Khom, Meng day and Hon Thai day. The date inscribed is
the offering date of that Buddha image. The most common date for offering Bhuddha images is Yee Peng
day (the 15 th day of the 12 th month). 2. The name of donators who offered the Buddha image can be
either an individual or a group of people. 3. There are five purposes of offering the Buddha images. The
first purpose is to ordain the Buddha image. The second one is to support Buddhism to last as long as 5 ,0 0 0
years. The last three purposes are to strengthen their own fortune, to be the object of worship for
people and deities and to dedicate the merit to the deceased. 4 . There are nine goals for offering
the Buddha images; first, to reach Nirvana; second, to become Arahant; third, to pray for Lokuttara;
fourth, to have three types of happiness; and, fifth, to recover from an illness. The last four goals are
to have their wishes fulfilled, to have a long life, to ascend to heaven instead of hell and to gain merits
to support this life and the next life.
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บทบาทและความสําคัญของวัดพระธาตุศรีดอนคํา
ศาสนสถานในวัดพระธาตุศรีดอนคํา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเอกสารประเภทจารึก
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างพระพุทธรูป หรือพระเจ้าในดินแดนล้านนา
อานิสงส์ในการสร้างพระพุทธรูปจากวัสดุต่าง ๆ
พระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วดั พระธาตุศรีดอนคํา
วัสดุที่ใช้รองรับจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา
ภาษาและอักษรที่ปรากฏในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วข้อง
๓
ระเบียบวิธีวิจยั
ขั้นตอนและวิธีการวิจยั
หลักเกณฑ์การปริวรรตรูปแบบอักษรธรรมล้านนา
พยัญชนะ (พยัญชนะตัวเต็ม พยัญชนะตัวเชิง)
สระจม
สระลอย
วรรณยุกต์
ตัวเลข (เลขโหรา เลขธรรม)
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บทที่
อักษรและคําพิเศษ
เครื่องหมายและลักษณะการใช้เครื่องหมาย
การใช้สัญลักษณ์ตา่ ง ๆ ในคําปริวรรต
การปริวรรตเป็นคําอ่านปัจจุบัน
๔ รูปแบบอักษร และอักขรวิธี ที่พบในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา
อําเภอลอง จังหวัดแพร่
การวิเคราะห์รูปแบบอักษร
พยัญชนะ
สระ
วรรณยุกต์
เครื่องหมาย
ตัวเลข
อักษรพิเศษ
คําพิเศษ
การวิเคราะห์อักขรวิธี
๕ เนื้อหาของจารึกที่ฐานพระพุทธรูป ในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่
การเรียงลําดับเนื้อหาในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา
การเรียงลําดับทั่วไป
การเรียงลําดับโดยระบุข้อความเพียงบางส่วน
การเรียงลําดับสลับ
การเรียงลําดับโดยมีส่วนที่กล่าวซ้าํ
การเรียงลําดับแบบแยกเนื้อหา
การวิเคราะห์เนื้อหาจากจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา...
การระบุเวลาที่ปรากฏในจารึก
รายนามของผู้ถวายพระพุทธรูป
การประกาศกุศลกิจกรรมในจารึก
การประกาศเจตนา
๖ บทสรุปและข้อเสนอแนะ
สรุปผล
ข้อเสนอแนะ
รายการอ้างอิง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วดั พระธาตุศรีดอนคํา
อําเภอลอง จังหวัดแพร่
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บทที่

หน้า

ภาคผนวก ข ตัวอย่างภาพถ่ายของจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา
อําเภอลอง จังหวัดแพร่
ประวัติผู้วิจัย

๒๘๘
๓๘๐

ฌ

สารบัญตาราง
ตารางที่
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ตัวอย่างตารางแบบบันทึกข้อมูล
ตารางแสดงพยัญชนะตัวเต็ม
ตารางแสดงพยัญชนะตัวเชิง
ตารางแสดงสระจม
ตารางแสดงสระลอย
ตารางแสดงวรรณยุกต์
ตารางแสดงตัวเลขธรรม
ตารางแสดงตัวเลขโหรา
ตารางเก็บรูปแบบอักษร
ตารางเก็บรูปแบบอักษรพยัญชนะตัวเต็ม ตัวเชิง
ตารางแสดงรูปแบบสระจม
ตารางแสดงรูปแบบสระลอย
ตารางแสดงรูปแบบวรรณยุกต์
ตารางแสดงรูปแบบเครื่องหมาย
ตารางแสดงรูปแบบตัวเลข
ตารางแสดงรูปแบบอักษรพิเศษ
ตารางแสดงรูปแบบคําพิเศษ
ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่
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สารบัญภาพ
ภาพที่
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แผนที่แสดงอาณาเขตเมืองลองเดิมเทียบกับแผนที่ปัจจุบัน
แผนที่แสดงส่วนต่าง ๆ ของเมืองลอง (พ.ศ. ๒๓๑๘ – ๒๔๔๒) มีพระธาตุศรีดอนคํา
เป็นศูนย์กลาง
หอไตรวัดพระธาตุศรีดอนคํา
พระวิหารวัดพระธาตุศรีดอนคํา
พระธาตุศรีดอนคํา
พระเจ้าพร้าโต้
พระเจ้าปันต๋น
พระพุทธรูปที่ทําจากงาช้าง
พระพุทธรูปหล่อจากโลหะสําริด
พระพุทธรูปดุนเงิน และดุนทอง
พิพิธภัณฑ์ด้านล่างศาลาการเปรียญ
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บทที่ ๑
บทนํา
ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา
การศึ กษาเรื่ องราวหรื อพฤติ กรรมของมนุ ษย์ ใ นอดี ต นั้ น มี วิ ธี การศึ กษาหลายรู ปแบบ
โดยผู้ศึกษาสามารถใช้กระบวนการหรือวิธีการทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี วรรณกรรม ภาษาศาสตร์
คติ ชนวิ ทยา และศาสตร์อื่น ๆ ในการตั้งข้ อสั งเกต ตั้ งข้ อสมมติฐาน แล้ วนํามาสู่ กระบวนการสืบค้ น
ตรวจสอบ วิ เคราะห์ และวิ จั ย เพื่ อหาข้ อสรุ ปหรื อข้ อสั น นิ ษฐานที่ มี ความเป็ นไปได้ มากที่ สุ ด ของ
เหตุ การณ์ ในอดี ต โดยพิ จารณาตรวจสอบจากหลั กฐานประเภทต่ าง ๆ หลั กฐานประเภทหนึ่ งที่ มี
ความสําคัญอย่างมากในการหาคําตอบข้างต้น คือหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร การศึกษาข้อความ
หรือเรื่องราวจากตัวอักษร ทําให้เห็นภาพและพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีตมากกว่าโบราณวัตถุประเภท
อื่น ๆ ที่ต้องผ่านการตีความที่ซับซ้อนยิ่งขึ้น ตัวอักษรเหล่านี้ถูกจดจารบันทึกในจารึกและเอกสารโบราณ
ประเภทต่าง ๆ ดังนั้นการศึกษารูปแบบของตัวอักษรและเรื่องราวที่เขียนเป็นลายลักษณ์อักษร นับเป็น
กุญแจสําคัญในการไขความรู้ แนวคิด และวิทยาการของมนุษย์ในอดีต
การจารึก คือการเขียนหรือจารให้เป็นรอยลึก เป็นตัวอักษร หรือภาพบนวัสดุเนื้อแข็ง เช่น
แผ่นโลหะ ไม้ ดินเผา กระดูกสัตว์ และหิน (มักจะเรียกชื่อจารึกตามชนิดของวัสดุนั้น ๆ เช่น จารึกลาน
ทอง จารึกแผ่นทองแดง หรือจารึกแผ่นไม้ รวมถึงการจารึกบนแผ่นหินที่มีคําเรียกเฉพาะว่า “ศิลาจารึก”)
จารึกถือได้ว่าเป็นเอกสารโบราณประเภทหนึ่ง เช่นเดี ยวกับเอกสารตั วเขียนอื่น ๆ ที่ เขียนลงบนวัสดุ
เนื้ออ่อน เช่น กระดาษ ใบไม้ หนัง ผ้า ฯลฯ จารึกส่วนใหญ่ถือว่าเป็นหลักฐานชั้นต้น หรือหลักฐานชั้น
ปฐมภูมิเพราะการจารึกบนวัสดุเนื้อแข็งนั้นโดยมากมักจารึกในช่วงเวลาที่อยู่ในเหตุการณ์ หรือใกล้เคียง
กับเหตุการณ์มากที่สุด๑ และด้วยการจารบนวัสดุเนื้อแข็งที่คงทนเช่นนี้ ทําให้จารึกมีความแตกต่างจาก
เอกสารที่มีการเขียนบนวัสดุเนื้ออ่อนอย่างแผ่นกระดาษหรือใบลาน ซึ่งง่ายต่อการชํารุดเสียหายและ
การถูกทําลายในรูปแบบต่าง ๆ ประการสําคัญ เอกสารเหล่านี้มีการคัดลอกข้อความต่อ ๆ กันมา เพื่อ
เป็นการสืบสานภูมิปัญญาทั้งทางโลกและทางธรรมของชนรุ่นหนึ่งถ่ายทอดสู่ชนอีกรุ่นหนึ่ง และด้วย
๑

จารึกบางหลัก อาจมีเนื้อความบางส่วนที่เล่าย้อนถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว เช่นจารึกวัดเชียงมั่น
อําเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ที่ระบุศักราชว่าสร้างในช่วง พ.ศ. ๒๑๒๔ แต่ข้อความในจารึกได้เล่าย้อนไป
ตั้งแต่การก่อตั้งวัดเชียงมั่นในช่วงต้นราชวงศ์มังรายและการสถาปนาเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๑๘๓๙) นอกจากนี้ยังได้
กล่าวถึงกษัตริย์ในราชวงศ์มังรายลําดับถัดมาตามลําดับ

๑

๒
เหตุ ที่มีการคั ด ลอกกัน หลายรอบอาจทํ าให้ เ กิ ด ความคลาดเคลื่ อนในข้ อมู ล ได้ ดั งนั้ น จารึ กซึ่ งเป็ น
หลักฐานชั้นต้นจึงมีความน่าเชื่อถือมากกว่าเอกสารตัวเขียนอื่น ๆ
นอกจากความน่าเชื่อถือในฐานะที่เป็นเอกสารชั้นต้นแล้ว จารึกยังมีคุณประโยชน์ต่องาน
ด้านสังคมวิทยา มานุษยวิทยาและงานวิชาการอื่น ๆ เพราะสามารถนําความรู้จากเนื้อหาในจารึกไป
บูรณาการปรับใช้กับศาสตร์นั้น ๆ แม้แต่รูปแบบและอักขรวิธีของตัวอักษรในจารึกก็มีประโยชน์ต่อ
การสันนิษฐาน หรือคาดคะเนอายุของจารึก ทําให้สามารถคาดคะเนช่วงเวลาในการเกิดเหตุการณ์
นั้น ๆ ในประวัติศาสตร์ได้เช่นเดียวกัน ความรู้ที่ได้จากจารึกจึงเป็นเสมือนตัวต่อภาพเรื่องราวในอดีต
ของมนุษย์ที่เลือนรางให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น
หากกล่าวถึงจารึกแล้ว ในภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยถือได้ว่าเป็นภูมิภาคหนึ่งที่
พบจารึ ก เป็ น จํ า นวนมาก ในอดี ต บริ เ วณดั ง กล่ า วเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของอาณาจั ก รล้ า นนา ซึ่ ง มี เ มื อ ง
เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางของอาณาจักร พระยามังรายทรงสถาปนาเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองหลวงของ
อาณาจักรล้านนาใน พ.ศ. ๑๘๓๙ หลังจากที่พระองค์ได้ทรงรวบรวมกลุ่มคนไทจากลุ่มแม่น้ํากก ขยาย
อิทธิพลสู่แม่น้ําปิง และเข้าครอบครองอาณาจักรหริภุญไชยได้สําเร็จในต้นพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ต่อมา
พระองค์ได้ขยายพระราชอํานาจขึ้นไปทางตอนบนถึงดินแดนสิบสองปันนาของชาวไทลื้อ เชียงตุงของ
ชาวไทขึน รัฐฉานของชาวไทใหญ่ ต่อมาในสมัยพระเจ้าติโลกราช กษัตริย์เชียงใหม่ลําดับที่ ๙ แห่ง
ราชวงศ์มังราย (พ.ศ. ๑๙๕๒ - ๒๐๓๐) ได้ยกทัพไปยึดครองเมืองแพร่ - เมืองน่าน และทรงได้ขยาย
อาณาเขตลงใต้ ถือได้ว่าเป็นสมัยที่ล้านนามีอาณาเขตกว้างขวางที่สุด โดยมีเมืองในปกครองถึง ๕๗
หัวเมือง ท้ายที่สุด อาณาจักรล้านนาได้รวมกับอาณาจักรสยามในสมัยรัชกาลที่ ๕ โดยเปลี่ยนฐานะ
จากหั ว เมื องประเทศราช มาเป็ น มณฑล เรี ย กว่ า “มณฑลลาวเฉี ย ง” ใน พ.ศ. ๒๔๓๖ ต่ อมาใน
พ.ศ. ๒๔๔๒ เปลี่ยนเป็น “มณฑลพายัพ” และในปัจจุบันมีการแบ่งเป็นจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือของ
ประเทศไทย๒ ดินแดนล้านนาประกอบไปด้วยชาติพันธุ์หลายกลุ่ม โดยมีชาวไทยวน หรือคนเมืองเป็น
ประชากรหลัก และชาวไทลื้อ ไทใหญ่ ไทพวน ลาว พม่า ปกาเกอญอ มอญ ขมุ ลัวะ และชาติพันธุ์
อื่ น ๆ ตั้ ง หลั ก แหล่ ง อยู่ อ าศั ย อี ก เป็ น จํ า นวนมาก บางกลุ่ ม อพยพหรื อ ถู ก กวาดต้ อ นมาจากที่ อื่ น
บางกลุ่มตั้งหลักแหล่งอยู่ที่นี่มาเป็นเวลานานแล้ว ด้วยเหตุนี้เองดินแดนล้านนาจึงมีการแลกเปลี่ยน
ทางภาษา อักษร ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมที่หลากหลาย กลุ่มชาติพันธุ์บางกลุ่มถูก
กลืนทางด้านวัฒนธรรมจนกลายเป็นชาวไทยวนหรือคนเมืองไปในที่สุด แต่บางกลุ่มยังคงอัตลักษณ์
ทางวัฒนธรรมไว้ได้อย่างเหนียวแน่น

๒

๒๕๕๓), ๓๘๓.

สรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา, พิมพ์ครั้งที่ ๓ (กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชซิ่ง,

๓
ในอดีตชาวไทยวนมีการใช้อักษรสําหรั บจดบันทึ กเรื่องราวต่า ง ๆ ที่ห ลากหลาย เช่ น
อักษรธรรม (ตัวธรรม หรือ ตัวเมือง) อักษรสุโขทัย อักษรฝักขาม และอักษรไทยนิเทศ เป็นต้น อักษร
เหล่านี้เป็นอักษรที่มักจะพบในจารึก และเอกสารตัวเขียนโบราณต่าง ๆ ในบริเวณที่เคยเป็นอาณาจักร
ล้านนาเดิม แต่ เนื่องจากดินแดนล้านนาประกอบไปด้วยหลากหลายชาติพันธุ์ ซึ่งมีทั้งภาษาที่เป็ น
เอกลักษณ์ และบางกลุ่มมีอักษรเป็นของตัวเอง ทําให้ปรากฏอักษรอื่น ๆ ในดินแดนล้านนานอกจาก
อักษรที่กล่าวมาแล้ว เช่น อักษรธรรมของชาวไทลื้อ ไทขึน และลาว (ได้รับอิทธิพลจากอักษรธรรม
ล้านนา หรือไทยวน) อักษรพม่า อักษรไทใหญ่ อักษรมอญโบราณ เป็นต้น
ปั จ จุ บั น มี ผู้ รู้ ห รื อ ปราชญ์ ท้ องถิ่ น ในหลาย ๆ พื้ น ที่ ข องภาคเหนื อ ตอนบนได้ เ ห็ น ถึ ง
ความสําคัญของศิลปวัตถุต่าง ๆ ที่พบในบ้านเมืองของตน จึงเก็บรวบรวมศิลปวัตถุเหล่านั้น รวมถึง
จารึกและเอกสารโบราณไว้จํานวนมาก จังหวัดแพร่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของดินแดนล้านนาเดิม เป็นอีก
จังหวัดหนึ่ งที่มีผู้เก็ บรวบรวมศิลปวัต ถุ จารึกและเอกสารโบราณ หลายชุมชนได้เก็บรวบรวมและ
จัดเก็บสิ่งเหล่านี้ไว้ในวัดซึ่งเป็นศูนย์กลางของชุมชน โดยจัดเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชน เช่น พิพิธภัณฑ์วัด
พระหลวง ตําบลพระหลวง อําเภอสูงเม่น พิพิธภัณฑ์วัดหลวง อําเภอเมืองแพร่ นอกจากนี้ วัดพระธาตุ
ศรีดอนคํา อําเภอลอง ก็เ ป็นอีกวัดหนึ่ งที่เ ห็นความสํา คัญของประวัติศาสตร์ ชุมชน จึงได้รวบรวม
ศิลปวัตถุ จารึกและเอกสารโบราณ เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ประจําชุมชนขึ้น เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้าไปศึกษา
เรียนรู้โดยเฉพาะพระพุทธรูปโบราณของทางวัดที่ทําจากไม้ และวัสดุมีค่าอื่น ๆ จํานวนหลายพันองค์
ประการสําคัญคือพระพุทธรูปกว่า ๖๐๐ องค์ มีจารึกจารอยู่บริเวณฐาน จากการสํารวจเบื้องต้นจารึกที่
ฐานพระพุทธรูปในวัดนี้น่าจะมีจํานวนมากที่สุดในจังหวัดแพร่
ในด้านการขึ้นทะเบียนพระพุทธรูปในวัดพระธาตุศรีดอนคํานั้น แต่เดิมทางวัดเคยจัดทํา
เลขทะเบียนพระพุทธรูปที่เป็นโบราณวัตถุโดยเขียนด้วยหมึกสีขาวที่ฐานพระพุทธรูป แต่ไม่ปรากฏเล่ม
ทะเบียน และจํานวนพระพุทธรูปที่พบก็ไม่ครบตามลําดับเลขที่ทะเบียน แม้ว่าผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์ของวัด
พยายามถ่ายภาพและขึ้นทะเบียนพระพุทธรูปหลายองค์ แต่ก็ยังไม่ครบและไม่เป็นระบบ นอกจากนี้
จารึกที่ฐ านพระพุ ทธรู ปก็ ยังไม่ มีการศึกษาวิ เคราะห์ รายละเอี ยดในเรื่ องรูป แบบและอั กขรวิ ธีของ
ตัวอักษรรวมถึงเนื้อหาแต่อย่างใด
จารึ กที่ ฐ านของพระพุ ทธรู ปในพิ พิธ ภั ณฑ์ วั ด พระธาตุ ศ รี ด อนคํ า แต่ ล ะหลั กมี ป ริ มาณ
เนื้อความที่แตกต่างกัน มีทั้งเนื้อความยาว และสั้น ส่วนใหญ่มักจะจารึกเพียงฐานด้านหน้าด้านเดียว
แต่พระพุทธรูปบางองค์มีการจารึกข้อความไว้รอบฐาน อักษรที่พบได้แก่ อักษรธรรม และอักษรไทย
ปัจจุบัน บางหลักมีอักษรโรมันเข้ามาปะปน แสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมของชุมชนเมื่อ
ครั้งอดีต
จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นในด้านรูปแบบอักษรธรรมนั้นพบว่า อักษรธรรมในจารึกที่ฐาน
พระพุทธรูปวัดพระธาตุศรีดอนคํามีลักษณะคล้ายรูปแบบอักษรธรรมล้านนาที่พบทั่วไป บางหลักมี

๔
รูปอักษรธรรมคล้ายอักษรธรรมของชาวไทลื้อโดยสังเกตจากรูปอักษรในพยัญชนะ “ช” ช และสระ
“อี ” -ี ที่ เ ขี ย นในลั ก ษณะเป็ น เส้ น ต่ อ เนื่ อ งกั น แบบไม่ ย กมื อ เขี ย น ลั ก ษณะการเขี ย นเช่ น นี้
เป็นลักษณะร่วมกับอักษรแบบไทลื้อ (เก่า) ซึ่งต่างจากอักษรธรรมล้านนาทั่วไปที่ยกมือเขียนสองครั้ง
ทําให้ได้รูปพยัญชนะ ช และสระอี อีกแบบหนึ่ง คือ พยัญชนะ “ช” ช และสระ“อี” -ี รูปอักษรธรรม
แบบไทลื้อดังกล่าวปรากฏทั่วไปในดินแดนล้านนา สะท้อนความหลากหลายของรูปแบบอักษรซึ่งมีการ
รับส่งอิทธิพลให้แก่กัน สิ่งนี้ทําให้จารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํามีความ
น่าสนใจยิ่งขึ้น
ในด้านเนื้อหา แม้จารึกส่วนใหญ่จะมีรายละเอียดน้อย แต่จารึกบางหลักก็ได้ให้ละเอียด
ชื่อบ้านนามเมืองของผู้ถวายพระพุทธรูป ผู้จารึก หรือสถานที่สร้างพระพุทธรูปอย่างชัดเจน เช่น จารึก
เลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๙๗ ระบุว่า “จุลศักกะ ๑๒๘๑ ตัว ปีกดสัน เดือนยี่เพ็งเม็งวัน ๕ แลศรัทธา
เณรซ้าวเป็นเคล้าพ่อแม่พี่น้องชุคนได้สร้างพระพุทธรูปเจ้าองค์นี้ไว้กับศาสนา พระเจ้า เจ้าแลไว้
กับพระธาตุฮ่องอ้อ
ที่อยู่ข้าวัดสบตุ๋ย ปัญญาภิกขุริสสนาแล”๓
จากตัวอย่างดังกล่าว สันนิษฐานได้ว่ามีการสร้างหรือสั่งสร้างพระพุทธรูปจากคนในพื้นที่
อื่น ๆ คือ วัดสบตุ๋ย จังหวัดลําปาง อย่างที่ได้กล่าวไว้ แม้ว่าเนื้อความของจารึกที่ฐานพระพุทธรูปจะ
เป็ น ข้ อ ความสั้ น ๆ แต่ ข้ อ ความบางข้ อ ความก็ เ ป็ น ร่ อ ยรอยที่ ใ ช้ เ ชื่ อ มต่ อ องค์ ค วามรู้ ท างด้ า น
ประวัติศาสตร์ที่ขาดหายได้ จากตัวอย่าง การที่ข้อความระบุถึงวัดสบตุ๋ย ในจังหวัดลําปาง ก็สามารถ
สั น นิ ษฐานที่ มาของพระพุ ทธรู ป องค์ นี้ ไ ด้ ห ลายประการ อย่ า งน้ อยก็ แสดงถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ติ ด ต่ อ
ระหว่างคนในสองวัฒนธรรม คือเมืองลําปางและเมืองลอง
จะเห็ น ได้ ว่ า การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ จ ารึ ก ที่ ฐ านพระพุ ท ธรู ป ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วั ด พระธาตุ
ศรีดอนคํา สามารถแยกการศึกษาได้เป็น ๒ ส่วน คือ ๑. รูปแบบอักษรและอักขรวิธี ๒. เนื้อหาของ
จารึ ก ซึ่ งเป็ นองค์ความรู้ สําคั ญในการอธิบ ายเรื่องราวบางช่วงบางตอนของประวัติศาสตร์ที่มีการ
ตีความใหม่อยู่ตลอดเวลา ปัจจุบัน ในวงวิชาการเมื่อจะอธิบายเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในยุคโบราณ
หลักฐานชั้นต้นที่นักวิชาการมักให้ความสําคัญคือ ศิลาจารึก เพราะผู้สร้างส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มชนชั้น
ปกครอง ซึ่งเป็นชนชั้นที่มีบทบาทสําคัญในการขับเคลื่อนสังคมให้ไปในทางใดทางหนึ่ง และง่ายต่อการ
อธิบายสังคมโดยรวมในอดีต อีกประการหนึ่ง เนื้อความในศิลาจารึกมีเนื้อหาที่ยาวตามขนาดของหิน
ทําให้บอกรายละเอียดได้มาก อย่างไรก็ตาม นักวิชาการก็ไม่ควรละเลยที่จะศึกษาจารึกประเภทอื่น ๆ
โดยเฉพาะจารึกฐานพระพุทธรูป ที่แม้มีข้อความที่สั้นเมื่อเทียบกับศิลาจารึก แต่จารึกฐานพระพุทธรูป
นั้นมีความพิเศษคือ ผู้สร้าง หรือผู้สั่งสร้าง มาจากทุกวรรณะในสังคม ตั้งแต่ผู้ปกครองคือ กษัตริย์
๓

ในการยกตัวอย่างคําหรือข้อความในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ เพื่อความกระชับและยกตัวอย่างเท่าที่
จําเป็น ผู้วิจัยจะใช้เครื่องหมาย
เพื่อละข้อความบางส่วนที่ไม่เกี่ยวกับเนื้อหาที่อธิบาย

๕
เจ้านาย ขุนนาง ผู้นําชุมชน ผู้อยู่ใต้การปกครองคือประชาชน และนักบวช จารึกฐานพระพุทธรูปจึง
บ่งบอกและสะท้อนพฤติกรรมทางสังคมของบุคคลเหล่านั้น แม้จะไม่มากเท่าเอกสารตัวเขียนโบราณ
แต่ก็สามารถสะท้อนแนวความคิด ความเชื่อ ของบุคคลแต่ละชนชั้นในสังคมอดีตได้ไม่น้อย
จารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา ถือได้ว่าเป็นหลักฐานชั้นต้นที่
สําคัญ จากการสํารวจพบว่า ในอดีตมีการเคลื่อนย้ายพระพุทธรูปหลายองค์ออกจากวัด เนื่องจากทาง
วัดได้มอบพระพุทธรูปให้กับโรงเรียนต่าง ๆ เพื่อนําไปเป็นพระประจําห้องเรียน ซึ่งไม่ทราบว่าเป็น
โรงเรี ย นใดบ้ า งและให้ ไปเป็ น จํ า นวนเท่ าใด แม้ ท างวั ด จะเคยมี การทํ า ทะเบี ย นไว้ ก็ ต าม แต่ ส มุ ด
ทะเบียนดังกล่าวได้หายไปแล้ว ทําให้ไม่สามารถตรวจสอบถึงจํานวนของพระพุทธรูปที่เคยอยู่ในวัด
ส่วนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์ก็ทรุดโทรมตามกาลเวลา ทําให้รูปอักษรเลือนรางยากต่อการ
อ่าน หากไม่อนุรักษ์และศึกษา ผู้วิจัยคิดว่าองค์ความรู้ที่สําคัญเหล่านี้จะต้องสูญหายไปตามกาลเวลา
จนยากที่จะอ่านหรือตรวจสอบได้
จากเหตุผลดังกล่าว ทั้งจากความน่าสนใจ และความเสี่ยงต่อการชํารุดทรุดโทรมของ
จารึ ก ผู้ วิ จั ย เห็ น ว่ า ควรนํ า จารึ ก ที่ ฐ านพระพุ ท ธรู ป ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วั ด พระธาตุ ศ รี ด อนคํ า มาศึ ก ษา
วิเคราะห์อย่างเป็นระบบตามหลักการจัดการทรัพยากรสารสนเทศประเภทจารึกอย่างเร่งด่วน
ความมุ่งหมาย/วัตถุประสงค์ของการศึกษา
๑. เพื่อปริวรรตและศึกษาวิเคราะห์รูปแบบอักษร และอักขรวิธีในจารึกฐานพระพุทธรูป
ในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่
๒. เพื่ อ ศึ ก ษาวิ เ คราะห์ เ นื้ อ หาในจารึ ก ฐานพระพุ ท ธรู ป ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วั ด พระธาตุ
ศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่
ขอบเขตของการศึกษา
๑. การวิ จั ย ครั้ งนี้ ศึกษาเนื้ อหาจากจารึ กที่ ฐ านพระพุ ท ธรู ปในพิ พิธ ภั ณฑ์ วั ด พระธาตุ
ศรีดอนคํา จํานวน ๕๔๖ หลัก ทั้งนี้ในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํายังมีจารึกที่ฐานพระพุทธรูป
ดุนแผ่นเงินอีกจํานวนหนึ่งแต่ไม่สามารถนําออกมาวิเคราะห์ได้ เพราะทางพิพิธภัณฑ์ไม่สะดวกให้นํา
ออกมาทําทะเบียน
๒. การเก็ บรู ป ตั วอั กษรเพื่ อนําไปวิเ คราะห์ รู ป แบบอั กษรและอั กขรวิ ธี ในจารึกที่ ฐ าน
พระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํานั้น ผู้วิจัยจะเลือกตัวแทนรูปอักษรจากจารึกที่เห็นเส้น
อักษรครบถ้วน เนื่องจาก จารึกบางหลักชํารุดเสียหายจนอักษรลบเลือนเกือบทั้งหมดทําให้อ่านได้ยาก

๖
ข้อตกลงเบื้องต้น
ในการเก็ บ ข้ อมู ล จะใช้ เ ลขทะเบี ย นโบราณวั ต ถุ ที่ ผู้ วิ จั ย กํ า หนดขึ้ น มาใหม่ ทั้ งนี้ จ ะไม่
เรียงลํ าดับตามเลขทะเบียนของวัดที่ กําหนดขึ้นแต่เดิม (ซึ่งมักจะเขียนด้ วยหมึ กสีขาวบริเ วณฐาน
พระพุทธรูปเกือบทุกหลัก บางหลักจารึกด้วยอักษรย่อ ว.ด. แล้วตามด้วยตัวเลข บางหลักจารึกเพียง
ตัวเลข) เนื่องจากจํานวนพระพุทธรูปในวัดมีไม่ครบตามเลขทะเบียน
เลขทะเบี ย นที่ ทํ า ขึ้ น ใหม่ นี้ ป ระกอบไปด้ ว ย ตั ว ย่ อ ของชื่ อ วั ด ที่ ผู้ วิ จั ย กํ า หนดเองคื อ
ว.ศ.ด.ค. แทนคําว่า วัดพระธาตุศรีดอนคํา และมีหมายเลขจารึกต่อท้าย เช่น หลักที่ ๑ เลขทะเบียน
ว.ศ.ด.ค. ๐๐๑ หลักที่ ๒ เลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๐๒ เป็นต้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
๑. ตารางแบบบันทึกข้อมูล (ดูภาคผนวก ก)
๒. ภาพถ่ า ยจารึ กที่ ฐานพระพุ ทธรู ปในพิ พิธ ภั ณฑ์ วั ด พระธาตุ ศรีด อนคํ า อํ า เภอลอง
จังหวัดแพร่ (ดูภาคผนวก ข)
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบอักษรและอักขรวิธี จากจารึกที่ฐานพระพุทธรูปใน
พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ ซึ่งองค์ความรู้ชุดนี้ ผู้สนใจจะสามารถนําไป
ต่อยอดเปรียบเทียบรูปแบบอักษรและอักขรวิธีที่พบนี้กับจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพื้นที่อื่นในดินแดน
ล้านนาหรือใกล้เคียง
๒. ได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับเนื้อหาจากจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุ
ศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ ผู้วิจัยคาดว่าผู้สนใจจะสามารถนําไปต่อยอดองค์ความรู้ทางด้าน
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้อีกหลายมิติ

บทที่ ๒
ปริทัศน์วรรณกรรม
ภูมิหลังของอาเภอลอง และวัดพระธาตุศรีดอนคา (วัดห้วยอ้อ)
เมืองลอง แต่เดิมมีฐานะเป็นเมืองหน้าด่านของอาณาจักรล้านนา ขึ้นกับนครลาปาง และ
กลายเป็นส่วนหนึ่งของจังหวัดแพร่ใน พ.ศ. ๒๔๗๔ ภูเดช แสนสา เสนอว่าอาณาเขตเมืองลองเมื่อ
เทียบกับปัจจุบันน่าจะครอบคลุม อาเภอลอง อาเภอวังชิ้น และบ้านไทรย้อย ในอาเภอเด่นชัย จังหวัด
แพร่ รวมจานวน ๑๕ ตาบล ๑๕๐ หมู่บ้าน๑

ภาพที่ ๑ แผนที่แสดงอาณาเขตเมืองลองเดิมเทียบกับแผนที่ปัจจุบัน
ที่มา: ภูเดช แสนสา, ประวัติศาสตร์เมืองลอง หัวเมืองบริวารในล้านนาประเทศ (เชียงใหม่: นพบุรี
การพิมพ์, ๒๕๕๔), ๑๓.
๑

ภูเดช แสนสา, ประวัติศาสตร์เมืองลอง หัวเมืองบริวารในล้านนาประเทศ (เชียงใหม่ : นพบุรี
การพิมพ์, ๒๕๕๔), ๒.

๗

๘
ภูมิประเทศของเมืองลองมีลักษณะเป็นแอ่งที่ราบลุ่มแม่น้า มีภูเขาล้อมรอบถึง ๔ ด้าน เช่น
ม่อนขาตุ้ย ดอยขุนจืม ดอยแม่แขม ดอยหนองม้า ดอยผาหิ้ง ดอยหลวง ดอยผาน้าต้น ม่อนกระทิง
ดอยหน้าบาก ดอยปลาก่อ ดอยผาคา ฯลฯ แอ่งเมืองลอง๒ เป็นที่ราบขนาดใหญ่ จึงมีลาน้าสาขาที่ไหล
รวมลงกับแม่น้ายมซึ่งเป็นแม่น้าใหญ่ถึง ๓๐๐ สาย ลาน้าเหล่านี้ใช้ในการคมนาคมขนส่งในกลุ่มเมือง
ในบริเวณนี้เท่านั้น ในขณะที่แม่น้ายมซึ่งเป็นแม่น้าใหญ่ของลาน้าสาขาเหล่านี้ ไม่เหมาะแก่การสัญจร
ทางน้าในระยะทางไกล เพราะมีเกาะแก่งซึ่งเป็นอันตรายหลายจุด และมีความตื้นเขินกว่าแม่น้าหลัก
สายอื่น ๆ เช่น แม่น้าปิง แม่น้าน่าน เป็นต้น๓
บริเวณแอ่งเมืองลอง นอกจากจะเป็นที่ราบสาคัญในการคมนาคมขนส่ง แล้ว ยังเป็น
เส้นทางเดินทัพระหว่างกลุ่มแคว้นทางตอนเหนืออย่างล้านนา และทางตอนกลางของประเทศคือ
อยุธยา และสุโขทัย ดังนั้นเมืองต่าง ๆ ในแอ่งเมืองลองจะเป็นเมืองหน้าด่านลาดับแรกหากเกิดการรบ
พุ่งกับกองทัพที่มาจากทางใต้ และด้วยความสาคัญทางชัยภูมินี้เอง เมืองลองจึงได้รับอิทธิพลจากเมือง
ต่ า ง ๆ ที่ อ ยู่ ร ายรอบและผลั ด กั น ขึ้ น มามี อิ ท ธิ พ ลทั้ ง ทางด้ า นการเมื อ ง ศาสนา เศรษฐกิ จ และ
ศิลปวัฒนธรรมเหนือเมืองลอง
เนื่องจากต้องเผชิญกับสภาวะสงครามอยู่เสมอ ทาให้เมืองลองต้องย้ายศูนย์กลางของ
เมืองถึง ๓ ครั้ง คือ ครั้งแรกเมืองลองตั้งอยู่ในชุมชนบ้านไฮสร้อย (ก่อนล้านนา - พ.ศ. ๒๐๒๐) ครั้งที่
๒ คือชุมชนบ้านนาหลวง - นาแก (พ.ศ. ๒๐๒๐ - ๒๓๑๘) และครั้งสุดท้าย ย้ายมาอยู่ที่บ้านห้วยอ้อ
(พ.ศ. ๒๓๑๘ - ๒๔๔๒)๔ ดังนั้นเมืองลองจึงมีการกวาดต้อนและอพยพผู้คนเข้าออกเมืองหลายระลอก
ทาให้เมืองลองมีผู้คนจากถิ่นฐานต่าง ๆ เข้ามาอาศัยอยู่ในเมืองหลากหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มจากเชียง
แสน เชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง แพร่ น่าน ลับแล เถิน หลวงพระบาง เชียงตุง และกะเหรี่ยงรวมถึงกลุ่ม
คนที่เข้ามาพร้อมกับการสัมปทานป่าไม้ในช่วงรัชกาลที่ ๕ คือ ชาวพม่า ไทใหญ่ และขมุ เป็นต้น
ในระยะหลังเมืองลองเปลี่ยนบทบาทจากเมืองยุทธศาสตร์ที่ใช้ทาสงครามมาเป็นเมืองที่มี
การอพยพ หรือลี้ภัยสงครามมากกว่า ดังปรากฏการอพยพและกวาดต้อนผู้คนเข้ามาอาศัยอยู่ในเมือ ง
นี้เป็นจานวนมากในระยะต่อมา โดยศูนย์กลางของชุมชนของเมืองคือ “วัดพระธาตุศรีดอนคา”
(พ.ศ. ๒๓๑๘ - พ.ศ. ๒๔๔๒)๕

๒

ผู้วิจัยเลือกใช้คาว่า “แอ่งเมืองลอง” เพราะเป็นการระบุขอบเขตทางภูมิศาสตร์ อีกทั้งยังมีความ
ครอบคลุมในขอบเขตทางด้านวัฒนธรรมที่มีการทับซ้อนกันอย่างหลากหลายอีกด้วย
๓
ภูเดช แสนสา, ประวัติศาสตร์เมืองลอง หัวเมืองบริวารในล้านนาประเทศ, ๒๗.
๔
เรื่องเดียวกัน, ๖๑.
๕
เรื่องเดียวกัน, ๖๓ - ๖๖.

๙
วัดพระธาตุศรีดอนคา
ชื่อวัดพระธาตุศรีดอนคานี้เป็นชื่อใหม่ แต่เดิมวัดนี้คือวัดพระธาตุห้วยอ้อ เป็นการตั้งชื่อ
ตามลักษณะภูมิประเทศที่มีการไหลผ่านของน้าจากร่องอ้อ วัดนี้มีชื่อเรียกหลายชื่อ ได้แก่ วัดพระธาตุ
ห้วยอ้อ วัดล้องอ้อ วัดศรีดอนคาหนองอ้อ วัดหลวงฮ่องอ้อ๖

ภาพที่ ๒ แผนที่แสดงส่วนต่าง ๆ ของเมืองลอง (พ.ศ. ๒๓๑๘ - ๒๔๔๒) มีพระธาตุศรีดอนคาเป็นศูนย์กลาง
ที่มา: ภูเดช แสนสา, ประวัติศาสตร์เมืองลอง หัวเมืองบริวารในล้านนาประเทศ (เชียงใหม่: นพบุรี
การพิมพ์, ๒๕๕๔), ๘๑.

ตานานพระธาตุศรีดอนคาระบุว่า พ.ศ. ๒๑๔๒ ยังมีพระมหาสังฆราชาองค์หนึ่งอยู่ที่
วัดฟ่อนสร้อย เมืองเชียงใหม่ ได้เดินบิณฑบาตมาจนถึงเมืองลอง และไปนมัสการพระธาตุสาคัญต่าง ๆ
และได้ บ อกแก่ “หมื่ น จ่ า ลอง” บ้ า นนาหลวงว่ า พระธาตุ ใ นเมื อ งลองยั ง มี อี ก แห่ ง คื อ “พระธาตุ
ศรีดอนคา” โดยเล่าว่า “สมัยที่พระนางจามเทวีทรงเดินทางมาเมืองหริภุญไชยนั้น พระนางได้รวบรวม
ไพร่พลลงเรือทวนมาตามกระแสแม่น้าปิง ระหว่างทางได้หลงเข้าสู่กระแสแม่น้ายมเข้าไปยังเมืองลอง
เมื่อรู้ว่าเดินทางมาผิดสายจึงจะกลับไปยัง แม่น้าปิง ก่อนที่จะเดินทางกลับสู่เส้นทางหลักนั้น พระนาง
ได้ให้สร้างพระธาตุไว้ด้วย พระนางได้นาพระบรมธาตุติดมาองค์หนึ่ง (สารีริกธาตุส่วนพระอุระ ซึ่ง
๖

เรื่องเดียวกัน, ๗๙.

๑๐
พระราชบิดาประทานให้) หาฤกษ์ดี แล้วบรรจุพระบรมธาตุไว้ตรงกลางดอนซึ่งมีพงอ้อขึ้นหนาแน่น
โดยรอบพร้อมกับปลูกต้นมะแงไว้หนึ่งต้น ซึ่งตาแหน่งดังกล่าวพระมหาสังฆราชาไม่ทราบว่าอยู่ที่ใด
หมื่นจ่าลองจึงกล่าวว่า มีร่องน้าแห่งหนึ่งไหลออกมาจากอารามเล็กๆ เรียกว่า ร่องอ้อ มีน้าสมบูรณ์
ตลอดปี ณ บริเวณที่แห่งนี้ มีคนเคยเห็ นแสงวูบวาบเหมือนผีพุ่งใต้ บางคนเคยเล่าว่าเป็นผีกระหัง
บางคนก็ว่าเป็นพระธาตุ พระมหาสังฆราชาจึงว่าบริเวณนั้นคือพระธาตุ”๗
ประวัติการสร้างพระธาตุมีข้อมูลตามลาดับเวลาดังนี้ พ.ศ. ๒๑๖๙ พระสังฆราชาแห่งวัด
ยอดชั ย เมื องแพร่ ชั กชวนคณะศรัท ธาทั้ง หลายขอที่ดิ นจากพระยาศรีส องเมือ ง เจ้า เมื อ งล าปาง
เพื่อสร้างวัด พร้อมกับได้กัลปนาครอบครัวสี่ครอบครัวไว้สาหรับแผ้วถางดูแลบริเวณพระธาตุ แต่การ
สร้างยังไม่แล้วเสร็จ เพราะพระยาน่านมีศึก ติดพันกับอยุธยา เจ้าเมืองลาปางจึงให้พระยาจอมหัวคา
(เจ้าเมืองลองในเวลานั้น) ยกทัพไปช่วยพระยาน่าน เวลาต่อมาจึงเริ่มสร้างพระธาตุศรีดอนคาและวัด
ขึ้น
พ.ศ. ๒๑๙๓ เจ้าเมืองลาปาง เจ้าเมืองแพร่ พระสังฆราชา วัดดอนไฟ เมืองลาปาง (ตาบล
ดอนไฟ อ าเภอแม่ ท ะ จั ง หวั ด ล าปาง) ร่ ว มกั น สร้ า งและบู ร ณะพระธาตุ ศ รี ด อนค า พ.ศ. ๒๒๐๑
เจ้าฟ้าหลวงลายข้า เจ้าเมื องลาปาง กัลปนาเขตพระอุโบสถวัดพระธาตุศรีดอนคา พ.ศ. ๒๒๐๒
เจ้าเมืองลาปางกับพระยาแพร่ช่วยกันสร้างจนแล้วเสร็จ พ.ศ. ๒๒๑๕ พระยาชัยมีหนังสือถึงเจ้าเมือง
นครลาปางและเจ้าเมืองแพร่ ขออนุญาตโบกปูนกับสร้างกุฏิ โดยให้มหาเถรเจ้าสุทธนะเป็นประธาน
ให้หมื่นชินธาตุเป็นอาจารย์อุปถัมภ์ พ.ศ. ๒๒๓๖ สร้างอุโบสถเล็กโดยลาดพื้นและผูกสีมาขึ้น (อุโบสถ
หลั ง นี้ รื้ อ เมื่ อ พ.ศ. ๒๔๗๗) พร้ อ มกั บ ใช้ มี ด อี โ ต้ ห รื อ ทางเหนื อ เรี ย ก “พร้ า โต้ ” แกะสลั ก ไม้ เ ป็ น
พระพุทธรูปเรียกว่า “พระเจ้าพร้าโต้”
พ.ศ. ๒๓๑๘/๒๓๒๐ พญาชื่นสมบัติ เจ้าเมืองลองย้ายศูนย์กลางการปกครองมาตั้งที่
บ้านห้วยอ้อ จึงได้สร้างรั้วเหล็ก ซึ่งเป็นเหล็กจากบ่อเหล็กลอง และสร้างหอประจา ๔ ทิศล้อมพระธาตุ
ศรีดอนคา เพื่อสถาปนาเป็นพระมหาธาตุกลางเมือง มีการฝังเขตแดนของวัด โดยหอเจ้ากุมภัณฑ์อยู่
ทิศใต้ และอีก ๓ ทิศประดับพระพุทธรูป พ.ศ. ๒๓๒๖ มีการสร้างศาลาไว้ด้านทิศเหนือและทิศใต้ โดย
การฝั งหลั ก กลางทางระหว่า งทางเป็นหลัก ทั้ง ๒ ทิศ พ.ศ. ๒๓๘๖ ครูบาหลวงชั ยเป็น เจ้าอาวาส
ได้สร้างกุฏิและทากลองหลวงสะบัดชัย พ.ศ. ๒๓๙๑ ครูบาวิชัยเจ้าอาวาสได้สร้างกุฏิ และธรรมาสน์
พ.ศ. ๒๓๙๔ ครูบ าอิน ทปัญ ญา วิชาเพีย ร วั ดบ้า นปิน สร้ างจองเบิกถวายวัดพระธาตุศ รีดอนค า
วัดพระธาตุแหลมลี่ และ วัดพระธาตุลาปางหลวง พ.ศ. ๒๓๙๘ ครูบาสิทธิยศ จากวัดนาหลวงได้
ช่วยสร้างกาแพงรอบวัด ในปีเดียวกัน พระยาขันสีมาเป็นเจ้าเมือง จึงให้นายเสนสร้างกลองยาวหรือ
กลองอืดขึ้นสองอัน พ.ศ. ๒๔๐๙ เจ้าหลวงวรญาณรังสี เมืองลาปาง สร้างระฆังถวายวัดพระธาตุ
๗

ตานานพระธาตุวัดศรีดอนคา (ห้วยอ้อ) และประวัติเมืองลอง (ม.ป.ท., ๒๔๙๕), ๑ - ๗.

๑๑
ศรีดอนคา พ.ศ. ๒๔๑๕ (สมัยพระยาวังในเป็นเจ้าเมืองลอง) ครูบาคาวงศา เจ้าอาวาสสร้างบ่อน้าไว้ใน
วัด พ.ศ. ๒๔๒๖ ครูบาอินทวิชัยแห่งวัดดอนมูล ได้สร้างหอกลองแล้วเก็บกลองมโหระทึก (มาจากวัด
พูทับ) และนาพระพุทธรูปจากวัดร้างหลายแห่งมาไว้ที่วัดพระธาตุศรีดอนคา
พ.ศ. ๒๔๔๑ (พระยาราชสมบัติเป็นเจ้าเมือง) ครูบาอภิชัย (คาฝั้น) จากเมืองน่านเป็น
เจ้าอาวาส สร้างบ่อน้า กุฏิ กาแพง รวบรวมตานานคัมภีร์ต่าง ๆ ซ่อมแซมวิหาร ผูกพันธสีมา สร้าง
โรงเรียนนักธรรม เนื่องจากในสมัยโบราณบุตรหลานบุคคลทั่วไปไม่สามารถเรียนต่อได้สูง เนื่องจาก
ต้องเสียค่าเล่าเรียน จึงมีการนิยมบวชเรียน วัดพระธาตุศรีดอนคาจึงตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมครั้ง
แรก และแยกวั ด กั บ โรงเรี ย นใน พ.ศ. ๒๔๗๓ โดยการน าของหลวงสุ น ทรพิ ทั ก ษ์ (โต๊ ะ ธุ ว ะนุ ติ )
นายอ าเภอลอง จั ด ตั้ ง โรงเรี ย นบ้ า นห้ ว ยอ้ อ ขึ้ น มา พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๗๓ มี ก ารสร้ า งหอไตรขึ้ น
หลังจากนั้นก็มีการบูรณะกันเรื่อยมา กระทั่งกลายเป็นวัดที่สวยงามดังในปัจจุบันนี้ พ.ศ.๒๕๐๔ ๒๕๒๓ มีการสร้างถนนมากมาย หนึ่งในนั้นก็มีการสร้างทางเชื่อมระหว่างบ้านห้วยอ้อผ่านพื้นที่
กัลปนา (ธรณีสงฆ์) วัดพระธาตุศรีดอนคา๘
บทบาทและความสาคัญของวัดพระธาตุศรีดอนคา
วัดพระธาตุศรีดอนคานั้น เป็นวัดที่มีบทบาทในฐานะหนึ่งในพระธาตุสาคัญของเมืองลอง
มาตั้งแต่อดีต ต่อมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงศูนย์กลางของเมืองลองมาอยู่ห้วยอ้อ วัดพระธาตุศรีดอนคาจึง
กลายเป็น “วัดหลวงกลางเมือง”๙ และมีความสาคัญคือ เป็นสถานที่สาหรับใช้ในพิธีถือน้าสัจจา๑๐
ในช่ วงก่ อนล้ านนาผนวกเป็น ส่ วนหนึ่ง กั บ ประเทศสยาม วั ดพระธาตุ ศ รี ดอนคาเป็ น
ศูนย์ก ลางในการช่วยเหลื อชาวบ้านด้านต่ างๆ เช่น ช่ว ยเหลื อด้า นปัจจั ย ๔ เนื่อ งจากวัดมี นาวั ด
ข้าวัด วัดสามารถเลี้ยงตนเองได้ โดยเก็บผลประโยชน์จากพืชผลจากไร่นาและแรงงานของข้าวัด๑๑
นอกจากนี้ ในงานวรรณกรรมยังกล่าวถึง พระธาตุของวัดพระธาตุศรีดอนคา โดยปรากฏ
นามร่วมกับพระธาตุสาคัญในเมืองลององค์อื่น ๆ เช่น พระธาตุแหลมลี่ พระธาตุขวยปู พระธาตุพูทับ
(ปูตั๊บ) พระธาตุไฮสร้อย พระธาตุพระกัป และพระธาตุพระพิมพ์ เสมอ ดังบทกวีต่อไปนี้
“ล้อง น้างามชู่กล้า
อ้อ ยอดเขียวซอนลา
แหลม ไหลส่งซอนชา
๘

จดชา
สูงล้า
สูงส่ง ลาแล

ภูเดช แสนสา,ประวัติศาสตร์เมืองลอง หัวเมืองบริวารในล้านนาประเทศ, ๘๖.
เรื่องเดียวกัน, ๒๕๓.
๑๐
เรื่องเดียวกัน, ๑๕๗.
๑๑
เรื่องเดียวกัน, ๑๕๐.
๙

๑๒
ลี่ เรืองเหลืองซ้อนซ้า
ขวย สูงมุงมืดหน้า
ปู เกิดกับเทียมมา
พู เขาแก่นอาณา
ทับ เทียมใช่ช้า
พระ มุนีผายโผดไว้เป็นไม้ไต้
กับ แต่งตามเทียมมา
พระ ทัยอ้างโผดสัตตา
พิมพ์ ตราไว้ถ้า

ชู่ก้าจดชา”
อาภา
ทั่วหล้า
สมสาก งามแล
เลิศหล้าสืบมา”
ส่องโลกา
ใช่ช้า
มวลมาก มาแล
กว่าห่างช้าทางนิพพาน”๑๒

นอกจากโคลงกระทู้แล้ว ยังปรากฏนามของวัดพระธาตุศรีดอนคาในเอกสารโบราณอื่น ๆ
อีก เช่น คาไหว้พระบาทพระธาตุฉบับครูบาเจ้าศรีวิไชย วัดบ้านปาง อาเภอลี้ จังหวัดลาพูน หรือจาก
คาโวหารแผ่กุศลอย่างม่วนที่สืบทอดกันมา ฉบับครูบาโสภา โสภโณ วัดท่าโป้ง ตาบลบ้านแม อาเภอ
สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ความว่า “ขออังคราชชอนธาตุเจ้าจอมทองเปนเคล้า แลพระธาตุแช่แห้ง
ขิงแกง ดอยน้อย ฮ่องอ้อ ไฮสร้อย แหลมลี่ ขวยปู พูทับ พระยืน พระนอน ละกอน เมืองแพล่ เกตุ
แก้ว ดอยตุง จังโก รังรุ้ง เก้าตื้อ ลาปาง สุเทพ สบฝาง พนม ผาหนาม สวนดอก ดอยเกิ้ง”๑๓
ข้อความจากเอกสารโบราณทาให้ทราบว่า พระธาตุศรีดอนคามีชื่อเสียงอยู่ในระดับหนึ่ง
เพราะถูกกล่าวถึงร่วมกับพระธาตุสาคัญต่าง ๆ ที่มีอยู่ในดินแดนล้านนา
นอกจากนี้ ในดินแดนล้านนามีการเขียนอธิบายการก่อกาเนิดพระธาตุต่าง ๆ ในเมืองลอง
มีคติบูชาพระธาตุประจาพระเจ้าห้าพระองค์ ที่เสด็จตรัสรู้ในภัทรกัปนี้ แต่เดิมนั้นพระธาตุที่ปรากฏมี
เพียง ๔ องค์ คือ ไฮสร้อย แหลมลี่ ขวยปู และพูทับ (ปูตั๊บ) กลุ่มผู้ปกครองเมืองจึงได้สร้างพระธาตุ
ศรีดอนคาเพิ่มขึ้นเพื่อสอดรับกับตานานพระเจ้าห้าพระองค์ โดยเริ่มมีการสร้างพระธาตุศรีดอนคาใน
พ.ศ. ๒๑๖๙ แต่เนื่องจากสงครามที่ล้านนาติดพันอยุธยา การสร้างจึงมีความล่าช้า ทาให้มาแล้วเสร็จ
ใน พ.ศ. ๒๒๑๕ จากนั้นจึงมีการแต่งตานานพระธาตุศรีดอนคา ในส่วนท้ายของตานาน ปรากฏ
ข้อความว่า “กรียาอันกล่าวแก้ไขยังตานานธาตุห้าหลังในเมืองลอง ก็สมเร็จสระเด็จแล้วเท่านี้ก่อน
แล”๑๔

๑๒

สนั่น ธรรมธิ, โคลงร้อยกลอน (เชียงใหม่: สุเทพการพิมพ์, ๒๕๕๓), ๓๐ - ๓๑.
ภูเดช แสนสา, ร้อยเรียงร้อยเรื่องเมืองลอง (เชียงใหม่: นพบุรีการพิมพ์, ๒๕๕๕), ๘๕.
๑๔
ภูเดช แสนสา, ประวัติศาสตร์เมืองลอง หัวเมืองบริวารในล้านนาประเทศ, ๘๔.
๑๓

๑๓
จากที่กล่าวมาข้างต้น เรื่องราวทั้งในตานาน ประวัติศาสตร์ และวรรณกรรมที่เกี่ยวกับ
พระธาตุศรีดอนคา และพระธาตุสาคัญอื่น ๆ ในเมืองลอง ทาให้ทราบว่าเมืองลองเป็นเมืองแห่งการ
จาริกแสวงบุญ สังเกตจากการกล่าวถึงพระธาตุต่าง ๆ ในล้านนา ซึ่งจะมีพระธาตุในเมืองลองรวมอยู่
ด้วยเสมอ เช่น ตานานพระเจ้าตนหลวงเมืองพะเยา ตานานพระธาตุสบแวน เมืองเชียงคา คาไหว้
พระบาทพระธาตุ และโวหารแผ่กุศลที่ใช้ในลาพูนและเชียงใหม่ เป็นต้น พระธาตุเหล่านี้มีความสาคัญ
ต่อเมืองลองเป็นอย่างมาก เมืองลองจึงเป็นที่จาริกแสวงบุญของผู้คนจากเมืองต่าง ๆ ทาให้เมืองลอง
เป็นเมืองแห่งมหาธาตุ หรือ เมืองบรมธาตุ๑๕
การตั้งเมืองลองโดยมีพระธาตุศรีดอนคาเป็นศูนย์กลางนั้น พบว่ามีผู้คนเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
อยู่อาศัยหลากหลายชาติพันธุ์ ทั้ง คนที่มีอยู่เดิม คนที่ถูกกวาดต้อนจากสงคราม และคนที่อพยพย้าย
ถิ่นฐานในสมั ยหลัง ซึ่ งได้กล่าวมาแล้ว และด้วยความสาคัญของวัดพระธาตุศรีดอนคา การถวาย
พระพุทธรูปให้วัดพระธาตุศรีดอนคาซึ่งถือเป็นพุทธบูชาประเภทหนึ่ง จึงอาจเป็นที่นิยมจากผู้คนหลาย
ๆ กลุ่ม และหลาย ๆ ระดับชั้น ทั้งจากในชุมชน และต่างชุมชน นอกจากนี้ในประวัติของวัดยังได้ระบุ
ว่า พ.ศ. ๒๔๒๖ ครูบาอินทวิชัยแห่งวัดดอนมูลได้นาพระพุทธรูปจากวัดร้างหลายแห่งมาไว้ที่วัด พระ
ธาตุศรีดอนคา ด้วยเหตุเหล่านี้จึงทาให้ในพิพิธภัณฑ์ของวัดปรากฏพระพุทธรูปจานวนมาก
พ.ศ.๒๕๐๔ ได้มีการประกาศให้วัดพระธาตุศรีดอนคาขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ นอกจากนี้พระธาตุศรีดอนคาได้รับ
ความสาคัญโดยเป็นหนึ่งในคาขวัญประจาอาเภอลองในปัจจุบันคือ “งามพระธาตุล้าค่า ส้มพุทรารส
เลิศ แหล่งกาเนิดผ้าจก มรดกสวนหิน ถิ่นชาวเมืองลอง”
ศาสนสถานในวัดพระธาตุศรีดอนคา
๑. หอไตร หรื อหอพระไตรปิฎ ก สร้ างขึ้ นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ - ๒๔๗๓ เป็ นหอที่เ ก็ บ
เอกสารโบราณ ทั้งใบลานและพับสาไว้เป็นจานวนมาก โครงด้านบนทาจากไม้ ประดับตกแต่งด้วยงาน
ช่างพื้นบ้านแบบล้านนาอย่างงดงาม

๑๕

เรื่องเดียวกัน, ๘๖ - ๘๗.

๑๔

ภาพที่ ๓ หอไตรวัดพระธาตุศรีดอนคา

๒. พระวิหาร สร้างขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ แทนวิหารหลังเดิม วิหารหลังนี้เป็นงาน
ศิลปะแบบไทยภาคกลาง เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประธาน ๕ องค์

ภาพที่ ๔ พระวิหารวัดพระธาตุศรีดอนคา

๑๕
๓. พระธาตุศรีดอนคา มีความสาคัญในฐานะ “พระธาตุหลวงกลางเวียง” ของเมืองลอง
รูปทรงเป็นเจดีย์ศิลปะล้านนา ที่กาหนดอายุอยู่ในช่วง พุทธศตวรรษที่ ๒๒

ภาพที่ ๕ พระธาตุศรีดอนคา

๔. อาคารพิพิธภัณฑ์พระเจ้าพร้าโต้ จัดแสดง องค์พระเจ้าพร้าโต้ ซึ่งเป็นพระไม้แกะสลัก
โบราณ โดยการใช้มีดพร้าโต้เป็นเครื่องมือในการแกะสลักองค์พระ และยังมีพระไม้เก่าแก่นับ ๒,๐๐๐
กว่าองค์ ในชื่อ “พระเจ้าปันต๋น” จัดแสดงอยู่

ภาพที่ ๖ พระเจ้าพร้าโต้

๑๖

ภาพที่ ๗ พระเจ้าปันต๋น (พันตน)

๕. พิพิธภัณฑ์หลังที่ ๒ (เดิมเป็นกุฏิของอดีตเจ้าอาวาส) ด้านในจัดแสดงพระพุทธรูปและ
ของมีค่าที่ทาจากเนื้อโลหะ เงิน ทอง งาช้าง และแก้วมีค่าต่าง ๆ

ภาพที่ ๘ พระพุทธรูปที่ทาจากงาช้าง

๑๗

ภาพที่ ๙ พระพุทธรูปหล่อจากโลหะสาริด

ภาพที่ ๑๐ พระพุทธรูปดุนเงิน และดุนทองคา

๖. พิพิธภัณฑ์ด้านล่างศาลาการเปรียญ จัดแสดงเกี่ยวกับความเป็นมาของชาวชุมชนใน
ห้วยอ้อ ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก กองบุญหมื่นฟ้า เป็นผู้นาคณะศรัทธาสร้างขึ้นโดยมีอาจารย์โกมล
พานิชพันธ์ เป็นผู้ดูแลในการจัดแสดง

๑๘

ภาพที่ ๑๑ พิพิธภัณฑ์ด้านล่างศาลาการเปรียญ

ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเอกสารประเภทจารึก
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔ ให้ความหมายว่าจารึกคือ
เขียนหรือจารให้เป็นรอยลึกเป็นตัวอักษรหรือภาพ บนแผ่นศิลา โลหะหรือดิน เป็น
ต้น โดยปริยายหมายถึงลักษณะที่คล้ายคลึงเช่นนั้น เช่นจารึกไว้ในดวงใจ, ในบทกลอน
หมายความว่า เขียนโดยทั่ว ๆ ไป ก็มี น. เรียกศิลาที่จารึกเป็นตัวอักษรหรือภาพเป็นต้นว่า
ศิลาจารึก, เรียกสั้น ๆ ว่าจารึกเช่นจารึกอโศก จารึกสุโขทัย๑๖

หากพิจารณาจากความหมายในพจนานุกรมนี้แล้ว อาจกล่าวได้ว่า สิ่งใดที่เกี่ยวกับการ
เขียนทั้ งที่ เป็นนามธรรม และรูปธรรม เรียกว่า “จารึก ” แต่ในเชิงวิชาการ นักจารึกศึกษาได้ ให้
คานิยามว่า จารึกหมายถึงข้อความที่เขียนบันทึก หรือรูปภาพที่จารหรือสลักไว้บนแผ่นรองรับที่เป็น
วัสดุคงทน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
๑. โลหะ เช่น เงิน ทองคา ทองแดง สาริด ฯลฯ
๒. ศิลา คือหินประเภทต่างๆ ซึ่งหินที่นยิ มนามาใช้ในการสลักคือหินทราย
๓. ไม้ เช่น ไม้เนื้อแข็ง ไม้ไผ่ ฯลฯ
๔. ดินเผา เช่น แผ่นอิฐฯลฯ
๑๖

ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ (กรุงเทพฯ: ศิริวัฒนา
อินเตอร์พริ้นท์, ๒๕๕๖), ๓๑๘.

๑๙
๕. กระดูกสัตว์ ซึ่งรวมถึง เขี้ยว เขา งา กระดอง และอื่นๆ
คาว่าจารึกจึงหมายถึงการจารึกข้อความ หรือรูปภาพ บนวัสดุเนื้อแข็ง๑๗ ส่วนการบันทึก
บนวัส ดุเนื้ออ่อนจึงเสื่ อมสลายง่าย เช่น กระดาษใบลาน ผ้า หรือหนังสัตว์ นั้น เรียกว่า “เอกสาร
ตัวเขียน” และเมื่อกล่าวถึงหลักฐานชั้นต้นที่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยรวม ก็จะเรียกว่า “จารึกและ
เอกสารโบราณ”
เนื้อหาในจารึกส่วนใหญ่จะกล่าวถึงการทาบุญ ถวายเป็นทาน ซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ
ของวัฒนธรรมไท โดยถือว่าสิ่งเหล่านี้จะทาให้ได้อานิสงส์แห่งบุญเป็นอย่างมากโดยมีการบันทึกโดย
ระบุการสร้างถาวรวัตถุ หรือศาสนาสถานเนื่องในศาสนาพุทธ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอันเป็นการ
ทาบุญประเภทหนึ่ง เช่น จารึกกัลปนาที่ดิน จารึกการสร้างเจดีย์ - วิหาร จารึกถวายสิ่งของและ
ศาสนวัตถุอื่น ๆ รวมถึงพระพุทธรูปด้วย ต่างจากเอกสารโบราณอื่น ๆ ที่มีการบันทึกด้วยจุดประสงค์
ต่าง ๆ เช่น บันทึกความจาซึ่งอาจทาเพื่อตนเองหรือคนในครอบครัวหรือชุมชน ไม่ได้ตั้งใจให้ผู้อื่นอ่าน
เช่น ประวัติครอบครัวของคนระดับขุนนาง หลักฐานการเกิดของคนในครอบครัว ตาราฤกษ์ยาม
บันทึกตาราวิชาการสาหรับบุคคลในสายวิชาชีพต่างๆ เช่น ทหาร พลเรือน โหร หมอ ช่าง และอื่น ๆ
บันทึกประวัติศาสตร์ของบ้านเมือง พงศาวดาร และตานานต่าง ๆ บันทึกการเดินทาง เป็นการจด
เรื่องราวต่าง ๆ ที่ พบเจอขณะเดินทาง ส่วนใหญ่ มักบันทึกแล้วเสร็จหลังการเดินทาง เหตุการณ์
บางอย่ างบัน ทึ กตามคาบอกเล่ า ในขณะเดินทางก็มี บันทึ ก เพื่อความบั นเทิง เช่น นิทานพื้นบ้า น
วรรณกรรม กวีนิพนธ์ และบันทึกเพื่อการทาบุญถวายทาน เช่น การคัดลอกคัมภีร์ถวายวัด เป็นต้น๑๘
เอกสารประเภทจารึก “ศิลาจารึก” เป็นเอกสารที่เป็นที่รู้จักในวงกว้างมากกว่าจารึก
ประเภทอื่น ๆ ธวัช ปุณโณทก ได้กล่าวถึงความสาคัญของศิลาจารึกว่า “ศิลาจารึกมีคุณค่าทางด้าน
ประวัติศาสตร์ในฐานะหลักฐานชั้นต้น การจดบันทึกเป็นเรื่องราวใกล้ตัวผู้เขียน ทั้งผู้บันทึก ผู้สั่งให้
บันทึก ผู้อ่านบันทึกต่างร่วมสมัยกัน นั่นคือ ต่างก็อยู่ในเทศะเดียวกัน กาละเดียวกัน ”๑๙ จึงพบศิลา
จารึกน้อยมากที่กล่าวถึงเหตุการณ์ย้อนหลัง

๑๗

อุไรศรี วรศะริน, “การถ่ายถอดอักษรเป็นอักษรโรมัน - การถ่ายถอดเสียง,” ใน ประชุมอรรถบท
เขมร: รวมบทความวิชาการของศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อุไรศรี วรศะริน , อรวรรณ บุญยฤทธิ์ และคณะ,
บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๕), ๒๓๔.
๑๘
เรณู วิ ช าศิ ล ป์ , การศึ ก ษาอั ก ษรและเอกสารโบราณของไท (เชี ย งใหม่ : ภาควิ ช าภาษาไทย
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๘), ๑ - ๒.
๑๙
ธวัช ปุณโณทก, ศิลาจารึกอีสานสมัยไทย - ลาว: ศึกษาทางด้านอักขรวิทยาและประวัติศาสตร์
อีสาน (กรุงเทพฯ: คุณพินอักษรกิจ, ๒๕๓๐), ๑๑๑.

๒๐
ด้วยเหตุนี้นักวิชาการด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดีจึงให้ความสาคัญกับหลักฐาน
ประเภทนี้มากกว่าเอกสารตัวเขียนประเภทอื่น ๆ เนื่องจากมีความคลาดเคลื่อนน้อยกว่า ทั้งเรื่องการ
ระบุเวลาและเรื่องราวในจารึก แต่อย่างไรก็ตาม การใช้ข้อมูลจารึกยังมีข้อจากัด คือ
๑. จารึกไม่สามารถให้สาระด้านประวัติศาสตร์ หรือกิจกรรมของมนุษย์ในอดีตได้มาก
เพราะพื้นที่ที่ใช้จารมีอยู่จากัด เมื่อเทียบกับเอกสารตัวเขียนที่มีการคัดลอกสืบต่อกันมาแล้ว เอกสาร
ตัวเขียนจะสามารถจดบันทึกได้มากกว่าเพราะสามารถขยายพื้นที่ในการเขียนได้
๒. จารึกมีข้อจากัดในการตีความเรื่องคาศัพท์ เนื่องจากจารึกส่วนใหญ่จะมีอายุหลาย
ร้ อ ยปี ส านวนภาษาย่ อ มมี ค วามแตกต่ า งจากปั จ จุ บั น ดั ง นั้ น ผู้ อ่ า นจึ ง ต้ อ งมี ค วามรู้ ด้ า นภาษา
และอักษรโบราณ ไม่เช่นนั้นอาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการอ่านได้ เช่น คาว่า “แพ้” ที่ปรากฏใน
ศิลาจารึกหลักที่ ๑ นั้น แต่เดิมแปลว่า “ชนะ” (ยังคงปรากฏความหมายนี้อยู่ในภาษาไทยถิ่นเหนือ)
แต่ปัจจุบันในภาษาไทย “แพ้” หมายถึงพ่ายแพ้ ดังนั้นหากนาความหมายปัจจุบันไปใช้ในการตีความ
อาจทาให้ความหมายคลาดเคลื่อนเปลี่ยนเป็น พ่อขุนรามคาแหงมหาราชแทนที่จะได้รับชัยชนะ กลับ
กลายเป็นพ่ายแพ้ต่อขุนสามชนได้
๓. จารึกหลายหลักมีสภาพชารุด เนื่องจากการทาลายของคน ธรรมชาติ และกาลเวลา
ทาให้การอ่านข้อความบางครั้งเกิดความติดขัดเพราะตัวอักษรเลือนหาย หรือแตกหักไป
๔. จารึกสามารถเคลื่อนย้ายได้ ทาให้หลายครั้งเกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนและสับ สน
ระหว่างสถานที่ และเนื้อหาในจารึก ทาให้การตีความเกิดความยากลาบาก และอาจหาข้อสรุปมิได้
และหากนาไปรวมไว้กับจารึกจากที่อื่นแล้วจะยิ่งเพิ่มความสับสนอย่างมาก เพราะจารึกหลายหลักที่
ถวายวัดนี้ไม่ได้บอกสถานที่ จะพบว่าวัดบางวัดมีจารึกของที่อื่นปะปนอยู่เป็นจานวนมาก๒๐
เนื้อหาในจารึกส่วนใหญ่ไม่ได้มีความมุ่งหมายที่จะบันทึกเหตุการณ์ในสังคมโดยตรง
ส่วนใหญ่สร้างเพื่อต้องการบันทึกเหตุการณ์เฉพาะบุคคล หรือกิจกรรมของกลุ่มบุคคล เนื้อหาส่วน
ใหญ่จะกล่าวถึงการกระทาของผู้สร้างต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พิธีกรรมทางศาสนา ฉะนั้นผู้สร้างจึงละเลยที่จะ
บั น ทึ ก พฤติ ก รรมของชนกลุ่ ม ใหญ่ ข องสั ง คม แต่ เ น้ น เฉพาะกิ จ กรรมของตนหรื อ กลุ่ ม ของตน
ธวัช ปุณโณทก ได้แบ่งระเบียบวิธีการบันทึกเนื้อหาในจารึก ยกตัวอย่างเช่น ศิลาจารึกสามารถแบ่ง
เนื้อหาออกเป็น ๓ ตอน๒๑ ดังนี้
๑. ตอนปรารภ เป็นส่วนที่บอกถึงอายุสมัยของการสร้างจารึก นามของเจ้าศรัทธาที่
สั่งสร้าง ประกอบไปด้วย

๒๐
๒๑

เรื่องเดียวกัน, ๑๑๖ - ๑๑๘.
เรื่องเดียวกัน, ๙๒ - ๙๖.

๒๑
๑.๑ ดวงฤกษ์ เป็นการให้รายละเอียดของกาลเวลา ซึ่งส่วนนี้จะปรากฏในศิลา
จารึกเป็นส่วนใหญ่ การใส่ดวงฤกษ์นี้แล้วแต่ความนิยมของคนในสังคมนั้น ๆ
๑.๒ ศักราช บอกวันเดือนปี และเวลาต่าง ๆ ในการสร้างจารึกโดยทั่วไปมีการ
ระบุศักราช วัน เดือน ปีที่สร้างจารึก บางหลักบอกละเอียดถึงขั้นมีตัวเลขที่บอกว่าได้สร้างจารึกหลักนี้
เป็นระยะเวลาห่างจากวันตั้งศักราชเป็นจานวนเท่าใด หากเป็นจารึกฐานพระพุทธรูปซึ่งมีพื้นที่จากัด
ไม่นิยมใส่เวลาละเอียดมากนัก บางหลักมีเพียงชื่อผู้ศรัทธา หรือเจ้าศรัทธาเท่านั้น
๑.๓ นามของเจ้าศรัทธา หรือผู้สั่งสร้าง เนื้อหาส่วนนี้จะปรากฏแทบทุกหลัก
เพราะเป็นส่วนสาคัญที่ผู้สั่งสร้างประกาศเจตนา หรือกิจกรรมของตนโดยใส่ชื่อตนกากับไว้
๒. ประกาศกุ ศ ลกิ จ กรรม คื อ เนื้ อ หาใจความหลั ก ของจารึ ก ผู้ ศ รั ท ธาต้ อ งการ
ประกาศกุศลกิจกรรมของตนและคณะว่า ได้สร้ างอุทิศสิ่งใดถวายให้ศาสนา เช่น ที่ดิน ไร่นา ข้าทาส
ประกาศเขตปลอดอาญาแผ่นดิน บูรณะศาสนสถาน และถวายถาวรวัตถุ
๓. ตอนประกาศเจตนา เป็นส่วนท้ายของจารึก มีจุดประสงค์ใช้บอกเจตนาและ
ความต้องการของผู้สร้าง ซึ่งมักประกอบไปด้วยคาแช่งผู้มาทาลายกุศลเจตนานั้น ๆ และคาอธิษฐาน
ของผู้ประกอบกุศลซึ่งมักลงท้ายว่า “นิพฺ พานปจฺ จโย โหตุ” “ขอให้สมดังคามักคาปรารถนา” หรือ
“ให้ถึงสุขสามประการ” เป็นต้น
จากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ศิลาจารึกส่วนใหญ่เป็นจารึกที่กล่าวถึงเหตุการณ์การถวาย
การสร้าง หรือบูรณปฏิสังขรณ์ ศาสนวัตถุ หรือศาสนสถาน เนื่องในพุทธศาสนา ระเบียบวิธีการบันทึก
เนื้อหาในศิลาจารึกจึงแบ่งเป็น ๓ ตอน และไม่เพียงแต่ศิลาจารึกเท่านั้นที่มีการแบ่งระเบียบวิธีการ
บันทึกเช่นนี้ จารึกประเภทอื่น ๆ ก็มีลักษณะการบันทึกเนื้อหาที่คล้ายลักษณะนี้เช่นกัน รวมไปถึงการ
บันทึกเนื้อหาในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปด้วย
ความรู้เกี่ยวกับการสร้างพระพุทธรูป หรือพระเจ้าในดินแดนล้านนา
“พระเจ้า” เป็นคาที่คนล้านนาเรียกขานนามของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งในพับสา ใบ
ลาน คั ม ภี ร์ โ บราณ หรื อ แม้ แ ต่ ใ นงานวรรณกรรม ค าขั บ ก็ ล้ ว นแต่ เ รี ย กพระพุ ท ธเจ้ า ว่ า
“พระเจ้ า ”๒๒ นอกจากนี้ ค าว่ า “พระเจ้ า ” ยั ง เป็ น ค าเรี ย กพระพุ ทธรู ป อั นเป็ นสั ญ ลั กษณ์ แทน
พระพุทธองค์อีกด้วย
พระพุทธรูปในดินแดนล้านนามีวิธีการสร้าง ๕ วิธี คือ ปั้น พิมพ์ หล่อ แกะสลัก และ
เขียน๒๓ โดยทาจากวัสดุต่าง ๆ ดังนี้
๒๒
๒๓

วิลักษณ์ ศรีป่าซาง, พระเจ้าไม้ล้านนา (เชียงใหม่: สีสันพรรณไม้, ๒๕๕๔), ๑๘.
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, พระพุทธรูปในล้านนา, (เชียงใหม่: โรงพิมพ์ตะวันเหนือ, ๒๕๕๔), ๙.

๒๒
๑. ใบไม้ เช่ น ใบลาน โดยการวาดภาพหรื อ เขี ย นภาพพระพุ ท ธเจ้ า ลงบนใบลาน
ปัจจุบันแทบ ไม่พบการเขียนภาพหรือวาดภาพลงในใบลานเนื่องจากมีพื้นที่น้อยและไม่คงทน
๒. ดิน เป็นวัสดุที่หาง่าย และนิยมนามาปั้นก่อเป็นหุ่นและเผาเป็นพระพุทธรูปดินเผา
และพระพิมพ์ดินเผา
๓. ครั่ ง หรื อ ขี้ ค รั่ ง เป็ น วั ส ดุ ช นิ ด หนึ่ ง ที่ ไ ด้ รั บ ความนิ ย มมาสร้ า งเป็ น พระพุ ท ธรู ป
แต่ปัจจุบันหายากมาก
๔. งาช้าง เป็นวัสดุที่มีค่าและราคาแพง โดยนามาแกะสลักเป็นพระพุทธรูป ส่วนใหญ่
เป็นพระพุทธรูปองค์เล็ก ๆ
๕. หิน เป็นวัสดุที่ได้รับความนิยมในการสร้างพระพุทธรูปชนิดหนึ่ง หินที่นิยมนามา
แกะสลักคือหินทราย โดยเฉพาะหินทรายจากเมืองพะเยา ซึ่งเป็นแหล่งที่พบหินทรายมากที่สุดใน
ล้านนา
๖. ตะกั่ว และดีบุก ตะกั่ว (ภาษาไทยถิ่นเหนือเรียกว่า “จืน”) และดีบุก (ภาษาไทย
ถิ่นเหนือเรียกว่า “ชะหงัว”) เป็นวัสดุที่นิยมนามาสร้างพระพุทธรูปเช่นกัน
๗. สาริด (ภาษาไทยถิ่นเหนือเรียกว่า “ตอง”) เป็นโลหะผสม ส่วนใหญ่ประกอบด้วย
ทองแดงและดีบุก การหล่อเริ่มจากการปั้นหุ่นด้วยดินเหนียว และนาขี้ผึ้งมาพอกทับพร้อมทั้งตกแต่ง
รายละเอียด จากนั้นนาดินเหนียวมาพอกทับอีกครั้ง โดยเว้นช่องที่ฐานพระพุทธรูปไว้ เมื่อหุ่นพร้อมที่
จะหล่อแล้ว นาหุ่นหงายขึ้นแล้วเทสาริดที่หลอมละลายลงในช่องนั้น สาริดที่ร้อนจะเข้าไปแทนที่ขี้ผึ้ง
เมื่อสาริดเย็นตัวลงจึงแกะออกจากแม่พิมพ์
๘. ทองคา (ภาษาไทยถิ่นเหนือเรียกว่า “คา”) เป็นวัสดุที่มีราคาสูง ผู้ที่ใช้มักอยู่ใน
ฐานะเป็นกลุ่มชนชั้นปกครอง เช่น กษัตริย์ พระบรมวงศานุวงศ์ ขุนนางระดับสูง พระเถระผู้ใหญ่
เป็นต้น ส่วนใหญ่พระพุทธรูปทองคามักทาโดยการนาแผ่นทองคามาบุดุนลายภายนอกหุ่นพระพุทธรูป
หรือดุนรูปพระพุท ธรูปลงในแผ่ นทองคา มีบางครั้งที่เป็นพระพุทธรูปทองคาหล่อทั้งองค์ แต่พบ
น้อยมาก
๙. เงิน เป็นวัสดุที่มีค่ารองลงมาจากทองคา เมื่อนามาสร้างพระพุทธรูป ส่วนใหญ่อยู่ใน
รูปพระพุทธรูปบุดุนเงินบนหุ่น หรือบุดุนบนแผ่นเงิน ส่วนพระพุทธรูปที่ทาจากเงิน ทั้งองค์นั้นพบน้อย
มาก เพราะเงินที่นามาทาส่วนใหญ่เป็นเงินแท้ จึงอาจเปลี่ยนสภาพเร็วต้องอาศัยวิธีการดูแลรักษา
โดยเฉพาะ
๑๐. อัญมณี ทุกชนิดภาษาไทยถิ่นเหนือเรียกว่า “แก้ว” ทั้งสิ้น เป็นวัสดุที่มีค่าและ
หายาก อัญมณีแต่ละประเภทมีความเชื่อไม่เหมือนกัน ซึ่งส่วนใหญ่มักดลบันดาลให้เกิดสิริมงคลแก่
ผู้ครอบครอง

๒๓
๑๑. ขี้เถ้า เป็นวัสดุผงละเอียดได้มาจากการเผาวัสดุต่าง ๆ เช่น ขี้เถ้าดอกไม้ ขี้เถ้าเกสร
ดอกไม้ ขี้เถ้าหญ้าคา ขี้เถ้าใบลาน ขี้เถ้าข้าว ขี้เถ้าเขี้ยวงาช้าง ขี้เถ้าไม้มงคลไม้หอมต่าง ๆ แล้วนามา
สร้างเป็น “มุก” ทาพระพุทธรูปเรียกว่า “พระเจ้ามุก”
๑๒. ผ้า เป็นวัสดุที่นิยมนามาสร้างพระพุทธรูป โดยการนามาวาดภาพแล้วนาไปแขวน
ในพิธีกรรม หรือในวิหาร เรียกว่า “พระบฏ”
๑๓. ไม้ เป็นวัสดุที่หาง่ายและมีหลายชนิด ส่วนใหญ่ชาวล้านนานิยมนาไม้แก่น หรือไม้
จริงมาแกะสลักเป็นพระพุทธรูปโดยใช้ไม้ท่อนเดียว ส่วนไม้บางชนิด เช่น ไม้ไผ่ นิยมนามาสานเป็น
โครงแล้วพอกด้วยรักสมุก หรือวัสดุอื่นจนพื้นผิวเรียบ แล้วจึงลงรักปิดทองอีกชั้นหนึ่ง๒๔
ไม้ที่นามาสร้างพระพุทธรูปนั้น มีอยู่หลายแบบ เช่น ไม้ที่หายาก ไม้มีกลิ่นหอม หรือชื่อ
เป็นมงคล นอกจากนี้ข้อปฏิบัติของการตัดไม้ที่จะนามาใช้ในกิจการงานต่าง ๆ ตามความเชื่อของชาว
ล้านนามีข้อปฏิบัติหลายอย่างเช่น ไม้ที่เลือกต้องไม่มีลักษณะอันเป็นอัปมงคล เช่น ไม่ใช้ไม้ที่มีลาต้น
แผ่หางปลา ไม้ที่กิ่งนางขึ้นสองกิ่ง ไม้ที่มีน้าย้อยออกที่ตาไม้หรือไหลซึมออกจากลาต้น ไม้ที่เคยถูก
ฟ้าผ่า ไม้ที่ขึ้นบนจอมปลวก ไม้ที่ขึ้นอยู่ใกล้แม่น้า ไม้ใจกลางกลวง ไม้ที่ตายแห้งเอง ไม้ปลายหักไม่ มี
เถาวั ล ย์ ขึ้ น ปก ๒๕ เป็ น ต้ น ไม้ ที่ น ามาสร้ า งพระพุ ท ธรู ป ไม้ มี ห ลายชนิ ด เช่ น ไม้ ศ รี หรื อ ไม้ ส ะหรี
(ศรีมหาโพธิ) เนื่องจากเป็นไม้มงคลที่เชื่อว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ใต้ต้นนี้ ไม้ชนิดนี้จึงมี
ความศักดิ์สิทธิ์ แต่ด้วยความเชื่อว่าเป็นไม้ศักดิ์สิทธิ์ จึงเชื่อว่า ไม้ศรีที่จะนามาสร้างพระพุทธรูปควร
เป็นไม้ที่หักเอง ไม่ใช่ไม้ที่คนไปตัดมาสร้าง เพราะเชื่อว่าจะทาให้เกิดความวิบัติหายนะ ดังนั้นจึงพบ
การนาไม้ศรีมาทาเป็นพระพุทธรูปน้อยมาก ไม้สัก เป็นไม้ที่นิยมนามาสร้างพระพุทธรูปมากที่สุด
เพราะคุณสมบัติทางเคมีป้องกันปลวกแมลง มี ความศักดิ์สิทธิ์ และแกะสลักง่าย ไม้ซ้อ ไม้ยืนต้นชนิด
หนึ่ง เมืองลาปางเรียกว่า ซ้อแมว๒๖ สามารถนาแกะสลักได้ ไม้แก่นจันทน์ หรือไม้จันทน์หอม เป็นไม้
ที่พบน้อยมากเนื่องจากเป็นไม้หายาก มีราคาแพง ส่วนใหญ่จะเป็นพระพุทธรูปขนาดหน้าตักไม่เกิน ๕
นิว้ วัดใดมีพระพุทธรูปที่สลักจากไม้แก่นจันทน์ หรือไม้จันทน์หอมจะถือเป็นพระพุทธรูปสาคัญของวัด
นอกจากนี้ยังพบไม้ชนิดต่าง ๆ ที่นามาสร้างพระพุทธรูป เช่น ไม้แก้ว (พิกุล) ไม้จาปา
ไม้จาปี ไม้เดื่อปล่อง เดื่อเกลี้ยง ไม้ค้า (ไม้ค้าต้นโพธิ์) ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้ขนุน ไม้สน ในบางครั้งการ
เลือกไม้ก็เลือกตามความเชื่อในศาสนา บางครั้งอาจนาเอาไม้ที่เชื่อว่าเป็นต้นโพธิ์ (พระพุทธเจ้านั่งตรัส
รู้ใต้ต้นไม้ใด ไม้นั้นจะถูกเรียกว่า “ต้นโพธิ์”) ของอดีตพุทธเจ้าพระองค์ต่าง ๆ สร้างเป็นพระพุทธรูป
๒๔

เรื่องเดียวกัน, ๑๑ - ๑๔.
วิลักษณ์ ศรีป่าซาง, พระเจ้าไม้ล้านนา, ๖๒.
๒๖
อุดม รุ่งเรืองศรี, พจนานุกรมล้านนา - ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง, ฉบับปรับปรุง (เชียงใหม่: ภาควิชา
๒๕

ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๗), ๒๓๐.

๒๔
ก็เป็นได้ เช่น ไม้กวาว (ทองกวาว) ไม้แคฝอย ไม้ไร (ไทร) ไม้สาลกัลยาณะ ไม้นาวกาน ไม้บุนนาค
ไม้ ช ะล่ อ ไม้ ห มากเกลื อ ไม้ เ ดื่ อ กา ไม้ จ วง ไม้ ส ะเลี ย ม ไม้ ซ างค า ไม้ ป ระเหี ย ง ไม้ จ าปา ไม้ ฝ าง
ไม้กรรณิการ์ ไม้ดู่ลาย ไม้มะขามป้อมนอกจากนี้ ยังมีการสร้างพระพุทธรูปจากพืชตระกูลไผ่ เช่น
ไม้สีสุก ไม้ซาง ไม้บงนามาสานแล้วลงรักปิดทอง ส่วนมากพบในกลุ่มสกุลช่างไทขืน ไทลื้อ ไทใหญ่
และพม่า พระพุทธรูปประเภทนี้มีน้าหนักเบากว่าประเภทอื่น ๆ ที่มีขนาดเท่ากัน
อย่างไรก็ตาม ยังไม่สามารถสรุปหรือสร้างเป็นกฎเกณฑ์ตายตัวได้ว่า ไม้ที่นามาสร้าง
พระพุ ท ธรู ป นั้น ต้ อ งยึ ด หลั ก การใดเป็ น ส าคั ญ เพราะมะขามป้ อ มซึ่ ง ถื อเป็ น พื ช ต้ อ งห้ า มส าหรั บ
ผู้ร่าเรียนไสยศาสตร์ล้านนายังสามารถนามาสร้างพระพุทธรูปได้ ดังนั้นการเลือกไม้ที่จะมาสร้าง
พระพุทธรูปนั้น ขึ้นอยู่กับบริบททางความเชื่อและสถานะทางสังคมของคนในสังคมนั้น ๆ มากกว่า
๑๔. ปูน เป็นวัสดุที่นิยมนามาสร้างพระพุทธรูป โดยเทคนิคก่ออิฐถือปูน พระพุทธรูป
ประเภทนี้นิยมสร้างเป็นพระพุทธรูปประธานของโบสถ์ วิหาร หรือศาสนสถานอื่น ๆ๒๗
อานิสงส์ในการสร้างพระพุทธรูปจากวัสดุต่าง ๆ
ในการกระทากิริยาบุญต่าง ๆ ของพุทธศาสนิกชนนั้น มักมีคัมภีร์ต่าง ๆ ได้อธิบายถึงบุญ
โดยใช้ความเชื่อเรื่อง “กรรม” (การกระทาและผลแห่งการกระทา) เป็นสิ่งที่ควบคุมการกระทาของ
ชาวพุทธ โดยมักจะได้ยินจากคาสอนว่า “ทาดีได้ดี” ดังนั้น ชาวพุทธจึงเชื่อว่าเมื่อกระทาความดีย่อม
ได้รับผลดีตอบกลับมา การสร้างสั่งสร้างและถวายพระพุทธรูปนั้นถือเป็นการกระทาความดีหรือ
ทาบุญประเภทหนึ่ง แต่ชาวพุทธบางกลุ่มเชื่อว่าแม้จะเป็นการกระทาดีแบบเดียวกันแต่แรงแห่งบุญ
หรืออานิสงส์แห่งบุญนั้นไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับคุณค่า หรือราคาของวัสดุที่ใช้สร้างพระพุทธรูปนั้นคือ
สิ่งใด
ในเอกสารคั ม ภี ร์ ใ บลานฉบั บ วั ด บ้ า นท่ อ งกล่ า วถึ ง อานิ ส งส์ ใ นการสร้ า ง
พระพุทธรูปด้วยวัสดุชนิดต่าง ๆ ดังนี้
- สร้างด้วยใบตอง ใบตาล ใบลาน ได้ผลานิสงส์ ๕ กัป
- สร้างด้วยแผ่นผ้า (วาด) ได้ผลานิสงส์ ๑๐ กัป
- สร้างด้วยดินเหนียว ได้ผลานิสงส์ ๑๕ กัป
- สร้างด้วยไม้ ได้ผลานิสงส์ ๒๐ กัป
- สร้างด้วยนอ งา เขา ได้ผลานิสงส์ ๒๕ กัป
- สร้างด้วยดิน (อิฐ) ได้ผลานิสงส์ ๓๐ กัป
๒๗

๒๕๕๙), ๕.

สนั่ น ธรรมธิ , ต าราการสร้ า งพระพุ ท ธรู ป ล้ า นนา (เชี ย งใหม่ : สุ เ ทพการพิ ม พ์ แ อนด์ มี เ ดี ย ,

๒๕
- สร้างด้วยชืน (ดีบุก) ได้ผลานิสงส์ ๔๐ กัป
- สร้างด้วยทองแข (โลหะผสม) ทองเหลือง ทองแดง เหล็ก ได้ผลานิสงส์ ๔๕ กัป
- สร้างด้วยเงิน ได้ผลานิสงส์ ๕๐ กัป
- สร้างด้วยเกสรดอกไม้ ได้ผลานิสงส์ ๕๕ กัป
- สร้างด้วยทองคา ได้ผลานิสงส์ ๖๐ กัป
- สร้างด้วยแก้วมณี ได้ผลานิสงส์ ๖๕ กัป
- สร้ างด้ วยไม้ จั นทน์ และไม้ มหาโพธิ์ ได้ ผลานิ สงส์ ๗๐ กั ป และอาจเสวย
ผลานิสงส์อันหาที่สุดมิได้
ส่วนฉบับวัดป่าบงจันจว้า กล่าวถึงอานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปด้วยวัสดุ
ต่าง ๆ ดังนี้
- สร้างด้วยงาช้าง ได้เสวยผลานิสงส์ ๓๐ กัป จะส่งผลให้ได้เป็นขัติยราชา
- สร้างด้วยสะทาย (ปูนขาวผสมกับน้าและทราย) จะได้เสวยผลานิสงส์ ๓๒ กัป
- สร้างด้วยหินหรือเงิน จะได้เสวยผลานิสงส์ ๔๕ กัป
- สร้างโดยแต้มรูปบนใบไม้ จะได้เสวยผลานิสงส์ ๕ กัป
- สร้างด้วยหินขาว หรือหยก หรือไม้แก่นจันทน์ จะได้เสวยผลานิสงส์ ๑๓ กัป
- สร้างด้วยลาไม้ต่าง ๆ จะได้เสวยผลานิสงส์ ๑๙ กัป
- สร้างด้วยโลหะทอง (ทองเหลือง ทองแดง) จะได้เสวยผลานิสงส์ ๑๗ กัป
- สร้างด้วยเกสรดอกไม้ จะได้เสวยผลานิสงส์ ๑๐๐ กัป
- สร้างด้วยทองคา จะได้เสวยผลานิสงส์ ๑๒๐ กัป
- สร้างด้วยปัญจโลหะ จะได้เสวยผลานิสงส์หนึ่งแสนกัป
- สร้างด้วยแก้วมณี จะได้เสวยผลานิสงส์ นับอสงไขยมิได้
อานิสงส์ที่ได้รับนี้ยังเชื่อกันอีกว่าถ้าได้สร้างพระเจ้าด้วยดีบุก เมื่อตายจาก
โลกนี้ ไ ปแล้ ว ย่ อ มไปเกิ ด เป็ น เทวดา สร้ า งด้ ว ยเงิ น จะได้ ไ ปเกิ ด เป็ น พระมหากษั ต ริ ย์
จักรพรรดิราช สร้างด้วยทองเหลือ งหรือสัมฤทธิ์ จะได้เป็นบรมมหากษัตริย์มีสมบัติอันมาก
สร้างด้วยศิลาจะได้ไปเกิดเป็นสมเด็จท้าวอมรินทราธิราช สร้างโดยการแต้มบนผืนพระบฏ
จะได้ เ กิ ด เป็ น มหาพรหม ถ้ า สร้ า งจากทองค าธรรมชาติ บุ ค คลนั้ น หากปรารถนาเป็ น
พระพุทธเจ้าในกาลข้างหน้าก็อาจสาเร็จตามความปรารถนา๒๘

๒๘

จ. เปรี ย ญ [นามแฝง], อานิ ส งส์ ๑๐๘ กั ณ ฑ์ ฉบั บ เพิ่ ม เติ ม ใหม่ (กรุ ง เทพฯ: อ านวยสาส์ น ,
๒๕๓๐), ๑๗๔, อ้างถึงใน วิลักษณ์ ศรีป่าซาง, พระเจ้าไม้ล้านนา, ๑๓๘ - ๑๔๑.

๒๖
จากข้อมูลข้างต้น ปริมาณอานิสงส์การสร้างพระพุทธรูปจากวัสดุต่าง ๆ ในแต่ละคัมภีร์
ไม่เท่ากัน แต่มีความคล้ายกันคือ ยิ่งวัสดุที่นาเอามาสร้างมีค่ามาก หรือหายากมาก ๆ หรือสร้างด้วย
ความยากลาบากอานิสงส์ในการสร้างหรือสั่งสร้างจะยิ่งมากตามไปด้วย
พระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคา
ในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคาพบพระพุทธรูปจานวนหลายพันองค์ ประกอบไปด้วย
พระพุทธรูปไม้ พระพุทธรูปดินเผา พระพุทธรู ปหล่อโลหะ พระพุทธรูปที่ทาจากหินมีค่าและอัญมณี
พระพุทธรูปงาช้าง พระพุทธรูปบุตะกั่ว พระพุทธรูปบุเงิน พระพุทธรูปบุทองคา พระพุทธรูปมุกจาก
ขี้เถ้าต่าง ๆ และพระบฏ แต่พระพุทธรูปที่มีจารึกที่ฐานพบเพียง ๖๐๐ กว่าองค์เท่านั้น ซึ่งสามารถ
นามาใช้เป็นข้อมูล ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ๕๔๖ หลัก ประกอบไปด้วยพระพุทธรูปบุดุนแผ่นตะกั่ว
จานวน ๕ หลัก พระพุทธรูปบุดุนแผ่นเงินรอบหุ่นจานวน ๔๘ หลัก พระพุทธรูปดินเผาจานวน ๑ หลัก
พระพุทธรูปขี้เถ้าเกสรดอกไม้จานวน ๒ หลัก (ฐานเป็นไม้) รูปพระสาวกหล่อสาริดจานวน ๑ หลัก
และพระพุทธรูปไม้จานวน ๔๘๙ หลัก
วัสดุที่ใช้รองรับจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคา
๑. จารึกที่ฐานเป็นไม้ ในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคาพบ มีจารึกประเภทนี้หลาย
ขนาด ขึ้นอยู่กับหน้าตักของพระพุทธรูป โดยมากพบพระพุทธรูปไม้ขนาดหน้าตัก ๓ - ๔ นิ้ว รองลงมา
พบขนาดหน้าตัก ๑ นิ้ว ส่วนพระพุทธรูปหน้าตักขนาดใหญ่จะพบน้อย พระพุทธรูปไม้ที่ มีจารึกที่ฐาน
พบ ๒ อิ ริ ย าบถ คื อ ยื น และนั่ ง ๒๙ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น พระพุ ท ธรู ป นั่ ง มากกว่ า พระพุ ท ธรู ป ยื น และ
พระพุทธรูปยืนจะมีขนาดและพื้นที่ที่ใช้จารึก น้อยกว่าพระพุทธรูปนั่ง ส่วนชนิดของไม้ที่นามาสร้าง
พระพุทธรูปและเป็นวัสดุจารึกนั้น จากการสัมภาษณ์ อาจารย์เธียรชาย อักษรดิษฐ์ ๓๐ คณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้นากลุ่มนักศึกษาเข้าไปทาทะเบียนโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุ
๒๙

พระพุทธรูปในดินแดนล้านนาปรากฏทัง้ หมด สีอ่ ริ ยิ าบถ คือ นัง่ นอน ยืน และเดิน การสร้างพระสี่
อิริยาบถนี้ปรากฏในหลักฐานทางประวัติศาสตร์ เช่น จารึกฐานพระพุทธรูปไม้จันทน์ ปางมารวิชัย วัดหัวข่วง ระบุว่า
“จุลศักพัทธ ๑๒๓๘ ตัว ปีรวายไจ้ เดือน ๕ เพ็ง เม็งวันจันทร์ ปฐมมหามูลศรัทธาเจ้าจันทน์หอมเป็นเคล้า พร้อมกับ
ด้วยราชบุตราบุตรี แลยศบริวารชาวหอชาวโรง เจ้าชูคนก็ได้สร้างยังพุทธพิมพาสารูปเจ้าแล้วด้วยไม้จันทน์ อิริยาบถ
ทั้ ง ๔ คื อ ว่ า นั่ ง นอน ยื น เที ย ว (เดิ น ) ทานไว้ กั บ ศาสนา ๕ พั น วั ส สา...” ดู ร ายละเอี ย ดใน ฮั น ส์ เพนธ์ ,
คาจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการจัดพิมพ์เอกสารทางประวัติศาสตร์ สานัก
นายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๑๔๓.
๓๐
สัมภาษณ์ เธียรชาย อั กษรดิ ษฐ์, ประธานหลั กสูตรศิ ลปะไทย คณะวิ จิ ตรศิ ลป์ มหาวิท ยาลั ย
เชียงใหม่, ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๘.

๒๗
ศรีดอนคา ระบุว่าไม้ที่นามาสร้างเป็นพระพุทธรูปไม้ใ นพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคาส่วนใหญ่เป็น
ไม้สัก และไม้ซ้อ และจากการอ่านจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคา พบว่ามี
การระบุชื่อของไม้ที่นามาสร้างพระพุทธรูปหลายหลัก เช่น ไม้ทัน (พุทรา) ไม้พร้าว (มะพร้าว) ไม้ตาล
ไม้จันทน์ ไม้ยาง ไม้ม่วง และไม้ม่วงคา เป็นต้น (ดูรายละเอียดในบทที่ ๕ ข้อ ๓.๑ การบวชพุทธรูป)
ฐานจารึกที่เป็นไม้ดังกล่าวจะมีวิธีการจารึกโดยการทาสีลงเคลือบเนื้อไม้ เมื่อแห้งแล้วจึง
มีการจารข้อความลงไป ลายเส้นอักษรที่ปรากฏในจารึกที่เป็นไม้นี้พบหลายลักษณะ เช่น กรณีที่ทาสี
เคลือบเพียงสีเดียว เมื่อจารลงไป ลายเส้นอักษรที่ปรากฏจะเป็นส่วนของเนื้อไม้ บางกรณีทาสีเคลือบ
หลายสี เมื่อจารลงไป ลายเส้นอักษรที่ปรากฏอาจเป็นส่วนของเนื้อไม้ หรืออาจเป็นส่วนของสีในชั้น
แรก ซึ่งในกรณีนี้ หากสีลบเลือนหรือหลุดลอก อาจทาให้เส้นอักษรที่จารเลือนรางได้ เหตุนี้จึงเป็น
อุปสรรคสาคัญในการอ่านจารึกที่ฐานพระพุทธในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคา ส่วนสีที่พบที่ฐาน
พระพุ ท ธรู ป มี ห ลายสี เช่ น สี ฟ้ า สี ด า สี แ ดง สี เ หลื อ ง ซึ่ ง อาจเป็ น สี สั ง เคราะห์ รั ก ชาด และ
ทองคาเปลว พบว่าในจารึกบางหลัก ทาสีมากกว่า ๑ สีเคลือบเป็นชั้น ๆ บนฐานจารึก ทาให้ข้อความ
ที่จารบนฐานพระพุทธรูป มีสีของลายเส้นอักษรตัดกับสีพื้น อย่างหลากหลาย หากสีพื้นในชั้นนั้น ๆ
หลุดลอกจนถึงชั้นที่จารึก ลายเส้นอักษรที่ปรากฏจะอ่านได้ยากมาก ดังนั้นความชัดเจนของลายเส้น
อักษรจึงขึ้นอยู่กับความลึกของการจารว่าลึกลงไปถึงเนื้อไม้หรือไม่ เพราะหากจารลงถึงเพียงชั้นสีที่
เคลือบ เมื่อเวลาผ่านไปเกิดการชารุดหลุดลอก ลายเส้นอักษรนั้นจะหลุดไปตามชั้นเคลือบทันที
๒. จารึก ที่ ฐ านเป็ นโลหะ พบทั้ง ที่เ ป็น ฐานรูป พระสาวกหล่อ สาริด ฐานพระพุ ทธรู ป
บุ โ ลหะคื อ เงิ น และตะกั่ ว จารึ ก รู ป พระสาวกหล่ อ ส าริ ด ยาวประมาณ ๑๓ นิ้ ว ส่ ว นจารึ ก ฐาน
พระพุทธรูปที่บุโลหะ มีความยาวประมาณ ๑ นิ้ว จารึกเหล่านี้เกิดจากการกรีดหรือกดลงในเนื้อโลหะ
ให้เกิดรอยเป็นรูปเส้นอักษร หากผู้จารใช้น้าหนักในการจารไม่มากพอ เมื่อเวลาผ่านไป โลหะที่บุเกิด
การหลุดลอก เส้นอักษรจะหายไปพร้อมกับแผ่นโลหะนั้น ๆ แต่หากจารอักษรลงไปถึงเนื้อ ของวัสดุ
ชั้นใน แม้ว่าแผ่นโลหะจะหลุดลอก ก็ยังสามารถมองเห็นเส้นอักษรจากเนื้อวัสดุชั้นในได้
๓. จารึกที่ฐานเป็นดินเผา เกิดจากการนาพระพุทธรูปดินเผาทารัก และปิดทอง จากนั้น
จึงจารลายเส้นอักษรลงไป ลายเส้นอักษรที่ปรากฏคือชั้นรักสีดาซึ่งตัดกับสีทองจากทองคาเปลวในชั้น
บนสุด อย่างไรก็ตาม หากชั้นเคลือบหลุดลอกเส้นอักษรบริเวณนั้นจะหายไปด้วย
ภาษาและอั ก ษรที่ ป รากฏในจารึ ก ที่ ฐ านพระพุ ท ธรู ป ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วั ด พระธาตุ
ศรีดอนคา
ภาษา ที่ใช้บันทึกข้อความในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคา
คือภาษาไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นภาษาไทยถิ่นเหนือ บางหลักเป็นภาษาไทยภาคกลาง
อักษร ที่ใช้บันทึกข้อความในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคา
มี ๒ ประเภท คือ ๑. อักษรธรรมล้านนา ซึ่งปรากฏหลายลักษณะ เช่น อักษรธรรมล้านนาล้วน อักษร

๒๘
ธรรมล้านนาที่มีอักษรไทลื้อ๓๑ปะปน อักษรธรรมล้านนาที่มีอักษรไทยปะปนจานวน ๔ หลัก และ
อักษรธรรมล้านนาที่มีอักษรโรมันปะปนจานวน ๑ หลัก และ ๒. อักษรไทยจานวน ๓ หลัก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ฮันส์ เพนธ์๓๒ ได้ทาการวิจัยเรื่อง “คาจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ ” โดย
ศึกษาจารึกที่ฐานพระพุทธรูป จานวน ๓๑๒ องค์ พบว่า ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๑ การจารึกที่ฐาน
พระพุทธรูป มีวิวัฒนาการจนกลายมาเป็นลักษณะเฉพาะจนถึงปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วยเนื้อความ
ต่ า ง ๆ คื อ ๑. ปี ส ร้ า ง หรื อ ปี ถ วาย หรื อ ปี ที่ บู ร ณะพระพุ ท ธรู ป ๒. ชื่ อ หรื อ ต าแหน่ ง ของผู้ ส ร้ า ง
พระพุทธรูป ๓. วัตถุประสงค์ที่สร้าง และ ๔. คาปรารถนาของผู้สร้าง
ในส่วนของปีสร้าง หรือปีถวาย หรือปีที่บูรณะพระพุทธรูป อยู่ในรูปของวันเดือนปีที่
ปรากฏในจารึก ประกอบไปด้วย ปี เดือน วัน หรคุณ และอวมาน ส่วนชื่อหรือตาแหน่งของผู้สร้าง
พระพุทธรูป เป็นรายนามที่ปรากฏในจารึก มีองค์ประกอบคือ นาม + คานาหน้านาม คานาหน้านาม
ที่พบในงานวิจัยฉบับนี้ได้แก่ พระ เจ้า พระยา หมื่น ขุน เจ้าขุน แสน เจ้าหนาน หมื่นหลวง มหาเทวี
เจ้า เจ้าพระยา ท้าว เจ้าน้อย แสน เจ้านาย พวก เจ้าหัวหมื่นหลวง พัน ชาว เจ้านาง ราชเทวีเจ้า
พระเจ้าชีวิต อัครชายานางพญาหลวง พ่อเจ้าชีวิต สมเด็จพระ ล่าม ปู่ท้าว เจ้าทัพไชย พ่อออก สล่า
หล้า ใหม่ อ้าย อี่นาย เอ้ย นาง แม่เฒ่า พ่อเฒ่า ขนาน หนาน ทิด น้อย แม่ ป้า ย่า นาย ลุง พ่อหนาน
ปู่ขนาน นายหนาน ปู่น้อย ลุงหนาน ธุ สวาธุ ครูบาเจ้า มหา สามเณร เจ้าอธิการ มหาเถร มหาสวามี
พระครู พระนาย พระครูปลัด ครูบา และ เจ๊ก
โครงการวิจัยของฮันส์ เพนธ์ เป็นการเก็บรวบรวมจารึก และอธิบายเนื้อหาของจารึก แต่
ไม่ได้ลงรายละเอียดหรือเปรียบเทียบสิ่งที่ค้นพบ ทั้งปีที่สร้าง หรือปีที่ถวาย หรือปีที่บูรณะพระพุทธรูป
อีกทั้งในส่วนชื่อหรือตาแหน่งของผู้สร้าง แม้จะมีการแยกชื่อ และคานาหน้าชื่อ หรือตาแหน่งก็ตาม
แต่ไม่พบการจัดหมวดหมู่หรือมีอธิบายความหมายของคานาหน้าชื่อ หรือตาแหน่ง ต่าง ๆ แต่อย่างใด
และประการสาคัญ ไม่ได้อธิบายและจาแนกประเภทของจุดประสงค์ในการถวายพระพุทธรูป และ
ประเภทของคาอธิษฐานในการถวายพระพุทธรูป ว่าคืออะไร และมีอะไรบ้าง

๓๑

อักษรไทลื้ อมี ลัก ษณะคล้า ยกับ อัก ษรธรรมล้า นนามาก เนื่ องจาก ในช่ วงพุท ธศตวรรษที่ ๒๐
อาณาจักรล้านนามีความรุ่งเรืองทางการเมืองและศาสนา โดยมีอาณาเขตแผ่กว้างขึ้นไปถึงดินแดนทางตอนบนคือ
ดินแดนของชาวไทลื้อในสิบสองปันนา อักษรของชาวไทลื้อจึงได้รับอิทธิพลจากอักษรธรรมล้านนา ดูรายละเอียดใน
อภิรดี เตชะศิริวรรณ, “พัฒนาการของอักษรและอักขรวิธีในเอกสารไทลื้อ ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมล้านนา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๖).
๓๒
ฮันส์ เพนธ์, คาจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่, ๖ - ๘.

๒๙
ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และนิยะดา ทาสุคนธ์๓๓ รายงานผลการวิจัยเรื่อง “การวิวัฒน์
ของรูปอักษรธรรมล้านนา” จุดประสงค์เพื่อหาจุดกาเนิด และวิวัฒนาการของรูปอักษรธรรมล้านนา
เพื่อเป็นการปูพื้นฐานการศึกษาในด้านอักขรวิทยา รายงานการวิจัยฉบับนี้มีความสาคัญเนื่องจากถือ
ได้ว่าเป็นรายงานการวิจัยฉบับแรกของประเทศที่อธิบายอักขรวิทยาของรูปอักษรธรรมล้านนา ตั้งแต่
พุทธศตวรรษที่ ๒๑ ถึงปัจจุบัน โดยใช้ข้อมูลจากจารึกและเอกสารตัวเขียน ๕๘ รายการ ของหอสมุด
แห่ ง ชาติ สถาบั น วิ จั ย สั ง คม มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห่ ง ชาติ อ าเภอเชี ย งแ สน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ และวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือตอนบน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบ
หาพัฒนาการตัวอักษรในสมัยต่าง ๆ
ผลการศึกษา สรุปว่าไม่มีเอกสารใดชี้ชัดว่าเป็นต้นกาเนิดของรูปอักษรธรรมล้านนา จาก
การศึ ก ษาพบว่ า รู ป แบบอั ก ษรธรรมล้ า นนาเก่ า ที่ สุ ด พบในจารึ ก ที่ ฐ านพระพุ ท ธรู ป ส าริ ด ศิ ล ปะ
เชียงแสน ประดิษฐานอยู่วัดเชียงมั่น อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ระบุอายุได้ พ.ศ. ๒๐๐๘ จึง
สันนิษฐานได้ว่ารูปอักษรธรรมล้านนาที่จารึกขึ้นในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๑ เป็นกลุ่มรูปอักษรธรรม
ล้านนายุคแรก และน่าจะได้รับอิทธิพลรูปอัก ษรจากอักษรมอญที่สืบมาจากแคว้นหริภุญไชย และ
อั ก ษรไทยจากแคว้ น สุ โ ขทั ย ในด้ า นพั ฒ นาการรู ป อั ก ษรธรรม ผู้ ท าการศึ ก ษาให้ ค วามเห็ น ว่ า
กลุ่มรูปอักษรธรรมล้านนาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๓ - พุทธศตวรรษที่ ๒๕ สัณฐานของอักษรไม่มี
การเปลี่ ยนแปลงมากนัก ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ ของรูปอักษรธรรมล้านนาไว้ได้อย่างดี
การเปลี่ยนแปลงของรูปอักษรธรรมล้านนาจะพบบ้างบางส่วน แต่ไม่ได้ผิดแปลกไปจากลักษณะเดิมนัก
ทั้งนี้เพราะการเขียนหรือการจารอักษร ขึ้นอยู่กับลายมือ ของอาลักษณ์แต่ละคน
รายงานการวิจัยฉบับนี้ แม้จะเป็นรายงานที่ใช้ข้อมูลเก่า ซึ่งปัจจุบันมีหลักฐานใหม่ เช่น
จารึกที่ปรากฏอักษรธรรมล้านนาหลักที่เก่าที่สุดขณะนี้ คือ “จารึกลานทองสมเด็จพระมหาเถรจุ ฑา
มุณี ” กาหนดอยู่ใ นช่วง พ.ศ. ๑๙๑๙ โดยค้นพบจารึกหลักนี้เมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๕ แต่ข้อมูล ที่ แสดง
พัฒนาการของรูปอักษรธรรมล้านนาก็สามารถนาไปใช้อธิบายในเรื่องรูปแบบอักษรที่พบในจารึกที่ฐาน
พระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคาได้เป็นอย่างดี
นัยนา โปร่งธุระ ๓๔ ได้ทาวิทยานิพนธ์เรื่อง “อักษรธรรมลานนา” โดยการเก็บข้อมูล
ทั้งรูปอักษรและรูปคา จากศิลาจารึก และใบลาน ระหว่าง พ.ศ.๑๙๑๙ - ๒๔๒๕ เพื่อพิจารณาถึง
วิวัฒนาการโดยละเอียด ผลวิจัยมีดังนี้
๓๓

ก่องแก้ว วีระประจักษ์ และนิยะดา ทาสุคนธ์, “การวิวัฒน์ของรูปอักษรธรรมล้านนา” (รายงาน
การวิจัยทุนอุดหนุนสภาวิจัยแห่งชาติ, ๒๕๒๔).
๓๔
นั ย นา โปร่ ง ธุ ร ะ, “อั ก ษรธรรมลานนา” (วิ ท ยานิ พ นธ์ ป ริ ญ ญามหาบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าจารึ ก
ภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๕).

๓๐
รูปอักษรธรรมล้านนา ประกอบด้วยรูปพยัญชนะ ๔๒ รูป น้อยกว่าอักษรไทยปัจจุบัน
๒ รูป รูปพยัญชนะที่ไม่มีปรากฏคือ ด ฏ และ ฮ แต่มีรูปพยัญชนะ อย เพิ่มขึ้นมาหนึ่งรูป รูปพยัญชนะ
เชิงมี ๓๓ รูป รูปสระ ๒๖ รูป เป็นรูปสระลอย ๘ รูป เครื่องหมายต่างๆ มี ๕ ชนิด คือเครื่องหมาย
แทนตัวสะกด ก เครื่องหมายแสดงว่าเป็นตัวสะกด เครื่องหมายวรรคตอน รูปไม้หันอากาศ และรูปไม้
หันอากาศซ้อนวรรณยุกต์โท และตัวเลขซึ่งมีเลขตั้งแต่ ๐ - ๙
รูปอักษรมีสัณฐานค่อนข้างกลม มีความเปลี่ยนแปลงน้อยมาก และเปลี่ยนไปในทาง
เดียวกันคือปลายเส้นหลังลากยาวขึ้นในระยะหลัง ๆ รูปอักษรในระยะเริ่มแรกยังปรากฏอยู่ในยุคหลัง
โดยรูปอักษรที่มีวิวัฒนาการมากที่สุดคือ รูปอักษร อ สาเหตุที่ทาให้รูปอักษรมีลักษณะต่างกันหรือ
เหมือนกันขึ้นอยู่กับสาเหตุต่าง ๆ ได้แก่ ๑. ลายมือของผู้จาร ซึ่งมีความแตกต่างกัน ๒. ในการสอนวิธี
เขียนรูปอักษร ผู้สอนแต่ละคนจะมีรูปแบบอักษรที่ใช้สาหรับสอนต่างกัน รูปอักษรที่ปรากฏของแต่ละ
บุคคลจึงแตกต่างกันเนื่องจากอาจมีครูคนละคนกั นและยึดถือรูปแบบอักษรที่ต่างกัน และ ๓. การ
เลียนแบบและคัดลอก ทาให้รูปอักษรเหมือนกัน ปรากฏใช้ในเวลาต่าง ๆ กัน
รูปพยัญชนะจะเขียนใน ๓ ระดับ คือ ระดับใต้เส้นบรรทัด ใต้รูปพยัญชนะ และบนรูป
พยัญชนะ
ด้านอักขรวิธี มี ก ารเขียนรูปพยัญ ชนะซ้ อนกั น ทั้ งรูป พยัญ ชนะต้นและรู ปพยั ญ ชนะ
ตัวสะกด รูปอักษรบางตัวใช้เป็นทั้งรูปพยัญชนะและรูปสระ การประสมสระคล้ายคลึงกับรูปอักษรไทย
ปัจจุบัน รูปพยัญชนะ รูปสระ รูปวรรณยุกต์ และเครื่องหมายต่าง ๆ บางตัวมีรูปเหมือนกัน ซึ่งผู้ศึกษา
ต้องสังเกต และใช้ความรู้ทางภาษาเป็นเครื่องมือช่วยในการอ่านเอกสารต่าง ๆ
สายั น ต์ ไพชาญจิ ต ร์ ๓๕ ท า “รายงานการวิ จั ย การศึ ก ษาเพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู
ประเพณีการทาบุญด้วยการสร้างพระพุทธรูปไม้ในจังหวัดน่าน” โดยเก็บข้อมูลพระพุทธรูปไม้จานวน
๒๘๖ องค์ จากวัดจานวน ๑๐ แห่งในเขตอาเภอเมืองน่าน และจัดทาทะเบียนพระพุทธรูปไม้ดังกล่าว
ทั้งทะเบียนที่เป็นเล่ม พิมพ์ด้วยกระดาษมีภาพประกอบ และทะเบียนระบบดิจิ ทัลบันทึกในแผ่นซีดี
นอกจากนี้ยังเก็บข้อมูลเกี่ยวกับคติความเชื่อ ประเพณีการทาบุญด้วยการสร้างพระพุทธรูปไม้ เทคนิค
วิธีการช่าง และสาเหตุความเสื่อมของประเพณีดังกล่าว โดยสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างที่เป็นพระสงฆ์
อาจารย์วัด หรือมัคนายก รวมทั้งผู้สูงอายุในหมู่บ้าน จานวน ๙ ราย การเก็บข้อมูลของพระพุทธรูปแต่
ละองค์ จะระบุหมายเลขที่ทาการขึ้นทะเบียน แหล่งที่มา (ชื่อวัด) ขนาด (ความกว้างของหน้าตัก
พระพุทธรูป และความสูงของพระพุทธรูปรวมฐาน) สภาพของพระพุทธรูป ลักษณะของพระพุทธรูป
๓๕

สายันต์ ไพชาญจิตร์, “รายงานการวิจัยการศึกษาเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีการทาบุญ
ด้วยการสร้างพระพุทธรูปไม้ในจังหวัดน่าน” (รายงานการวิจัยเสนอต่อสานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ,
๒๕๔๕).

๓๑
และเนื้อความในจารึกโดยสรุป รายงานฉบับนี้แสดงให้เห็นถึงแนวทางในการฟื้นฟูประเพณีการทาบุญ
ด้วยการสร้างพระพุทธรูปไม้ในจังหวัดน่าน คือ ๑. การปลุกจิตสานึกเพื่อการจัดการพระพุทธรูปไม้ใน
เชิงอนุรักษ์และการสร้างพิพิธภัณฑ์ชุมชน ๒. การจัดทาโครงการสร้างพระพุทธรูปไม้อุทิศเป็นมหา
กุศลถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔
อนึ่ง รายงานฉบับนี้เป็นรายงานการวิจัยการศึกษาเพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูประเพณีการ
ทาบุญด้วยการสร้างพระพุทธรูปไม้ โดยเป็นการทาทะเบียนโบราณวัตถุและอธิบายรายละเอียดของ
โบราณวัตถุเท่านั้น ไม่ได้ศึกษาวิเคราะห์ในส่วนของเนื้อหาในจารึก หรืออักขรวิธี ในรายละเอียด แต่
อย่างไรก็ตาม การเก็บข้อมูลเพื่อทาทะเบียนโบราณวัตถุของรายงานฉบับนี้ ก็เป็น แนวทางในการสร้าง
ตารางแบบบั น ทึ ก ข้ อ มู ล ในการเก็ บ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ พระพุ ท ธรู ป และจารึ ก ที่ ฐ านพระพุ ท ธรู ป ใน
พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคาได้เป็นอย่างดี
ยุทธพร นาคสุข ๓๖ ได้ทาวิจัยเรื่อง “การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อาเภอ
นาน้อย และอาเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน” พื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชนไทลื้อและ
ไทยวน แม้ว่าปัจจุบันไม่มีชาวไทลื้ออยู่ในพื้นที่แล้ว แต่ยังปรากฏร่องรอยของชาวไทลื้ออยู่ นั่นคือ
รูปแบบอักษรธรรมที่ปรากฏในจารึกในพื้นที่แถบนี้มีรูปแบบคล้ายอักษรธรรมแบบไทลื้อ อักษรที่
ปรากฏในจารึกมีทั้งอักษรธรรม อักษรไทย และอักษรไทยนิเทศ ภาษาที่ปรากฏในจารึกมีทั้งภาษาไทย
ถิ่นเหนือ ภาษาไทยมาตรฐาน (กรุงเทพฯ) และภาษาบาลี
ในด้านอักขรวิธี ปรากฏรูปพยัญชนะทั้งตัวเต็ม ๔๐ รูป ตัวเชิง ๓๒ รูป รูปสระจม ๒๒ รูป
รู ป สระลอย ๕ รู ป วรรณยุ ก ต์ ที่ พ บคื อ เอกและโท เครื่ อ งหมายที่ พ บ คื อ ไม้ หั น อากาศ นิ ค หิ ต
เครื่องหมายแสดงว่าเป็นตัวสะกด (ระห้าม) เครื่องหมายขึ้นต้น และเครื่องหมายลงท้าย ตัวเลข พบทั้ง
เลขโหรา และเลขธรรม
รูปอักษรมีความเปลี่ยนแปลงน้อยมาก รูปอักษรที่น่าสนใจคือ
๑. รูปอักษรของพยัญชนะ “ช”
๒. รูปอักษรของพยัญชนะ “ท”
๓. รูปอักษรของสระ “อี”
รูปอักษรที่ปรากฏเป็นลาดับแรกคืออักษรธรรมล้านนา ส่วนรูปอักษรที่ปรากฏเป็นตัวถัด
มาคืออักษรที่ได้รับอิทธิพลอักษรไทลื้อ
๓๖

ยุทธพร นาคสุข, “การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อาเภอนาน้อย และอาเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน” (รายงานการวิจัยทุนสนับสนุนจากศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร, ๒๕๕๑).

๓๒
อักขรวิธีที่พบในจารึกในอาเภอนาน้อย - นาหมื่นมีลักษณะคล้ายกับจารึกทั่วไป คือมัก
เป็นการสะกดตามเสียง โดยมีหลักและตาแหน่งของอักษรที่แน่นอน และด้วยเหตุนี้จึงพบคาเดียวกัน
แต่มีการสะกดที่แตกต่างกันหลายแบบ สะท้อนความหลากหลายการใช้รูปแบบอักษร และอักขรวิธี
พิเศษซึ่งพบในบางหลักเท่านั้นคือ อักษรคล้ายเลข ๗ โหรา แทนคาที่สะกดด้วยสระไอ อักษรที่
คล้ายกับเลข ๕ โหรา ซึ่งมีลักษณะคล้ายไม้ยมก ๆ ทาหน้าที่ให้ออกเสียงแยกพยางค์ หรือซ้าพยางค์
และอักษรคล้ายเลข ๓ ธรรม แทนวรรณยุกต์เอกและโท และบางครั้งเป็นทั้งเครื่องหมายกากับคา
บางคาที่ต้องการเน้นเสียงซึ่งมักปรากฏเป็นสระเสียงยาว ซึ่งไม่มีความเป็นระบบเท่าใดนัก และปรากฏ
สระอิจมแบบพิเศษ คือคล้ายเลข ๕ โหรา
ในส่วนเนื้อหามีการอธิบายเนื้อหาที่พบเฉพาะในจารึกที่ฐานพระพุทธรูป ดังนี้
๑. วันเดือนปีที่ถวายพระพุทธรูป พบการระบุเวลาในจารึกประกอบไปด้วยปี ฤดูกาล
เดือน วัน ติถี นาทีติถี และชื่อกลุ่มดาวฤกษ์แบบอินเดีย
๒. เจ้าศรัทธา ผู้สร้าง หรือผู้ถวายพระพุทธรูป
๓. คาอธิษฐานหรือคาแสดงเจตนา การนาเสนอในส่วนของความเชื่อที่ปรากฏในจารึก
อาเภอนาน้อยและอาเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ประกอบไปด้วย ความเชื่อเรื่องนิพพาน ความเชื่อเรื่อง
อายุของพระพุทธศาสนา ๕,๐๐๐ ปี ความเชื่อเรื่องพุทธศาสนายุ คพระศรีอาริยเมตไตรย ความเชื่อ
เรื่องชาติภพ ความเชื่อเรื่องการอุทิศส่วนกุศล และความเชื่อเรื่องเทวดาพุทธ
เนื้อหาของจารึกที่เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นอาเภอนาน้อยและอาเภอนาหมื่น ดังนี้
๑. ความรู้เกี่ยวกับการปกครองฝ่ายบ้านเมืองส่วนท้องถิ่น คือนามเจ้าผู้ครองนครน่านที่
ปรากฏในจารึก
๒. ความรู้เกี่ยวกับการปกครองของฝ่ายบ้านเมืองส่วนท้องถิ่น โดยพบลาดับชั้นยศ หรือ
ตาแหน่งขุนนาง ดังนี้ หมื่น แสน ท้าว และพญา
๓. ความรู้เกี่ยวกับการปกครองของฝ่ายวัด โดยพบคานาหน้านักบวชในพุทธศาสนา และ
บุคคลที่อาศัยอยู่ที่วัด ดังนี้ ทุหลวง ครูบา ทุบาละกา ทุหน้อย ทุขนาน พระปู่ พระใหญ่ พระน้อย
และขโยม
๔. ความรู้เกี่ยวกับชื่อบ้านนามเมืองในอดีตที่ปรากฏในจารึก
กิตติพันธ์ ไชยสาร๓๗ ทาสารนิพนธ์เรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์ชื่อบุคคลในจารึกล้านนา
ที่พบบริเวณจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา และแพร่ ” โดยได้ใช้เนื้อความในศิลาจารึกของจังหวัด
๓๗

กิตติพันธ์ ไชยสาร, “การศึกษาวิเคราะห์ชื่อบุคคลในจารึกล้านนาที่พบบริเวณจังหวัดเชียงราย
น่าน พะเยา และแพร่” (สารนิพนธ์ปริญญาบัณฑิต สาขาวิ ชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะโบราณคดี
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๕).

๓๓
เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่ จานวน ๙๐ หลัก ผู้ศึกษาได้แบ่งบุคคลต่าง ๆ ที่ปรากฏนามในจารึก
ออกเป็น ๓ กลุ่ม ตามสถานภาพทางสังคมคือ ชนชั้นปกครอง พระสงฆ์ และสามัญชน โดยศึกษา
คานาหน้านามและการประกอบคา (รายนามของแต่ละบุคคล)
๑. ชนชั้นปกครอง คานาหน้านามแบ่งเป็นสองกลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มกษัตริย์ เจ้านายเชื้อ
พระวงศ์ มักจะนาหน้าด้วยคาว่า “เจ้า” “พญา” “พระเจ้า” กลุ่มขุนนางมักมีชื่อเดิมครั้งเป็นสามัญชน
อยู่ด้วยเช่น ญี่ น้อย บุญ ฯลฯ ในด้านการประกอบชื่อพบว่าชนชั้นปกครองมีการสร้างคาประกอบด้วย
หน่วยคาอิสระ ๕๘ ชื่อ คาสมาส - สนธิ ๒๖ ชื่อ คาประสม ๒๔ ชื่อ รายชื่อส่วนใหญ่มักหมายถึง
ความดี
๒. พระสงฆ์ คานาหน้านามจะเป็นคาที่บอกตาแหน่ง เช่น พระมหา พระมหาสังฆราชเจ้า
ฯลฯ รูปแบบของการเรียก คือ คานาหน้าชื่อตามด้วยสมณศักดิ์ หรือราชทินนาม คานาหน้านามตาม
ด้วยชื่อวัด และคานาหน้านามตามด้วยฉายา ในด้านการประกอบคาพบว่า คาเรียกพระภิกษุสงฆ์มีการ
สร้างคาดังนี้คาสมาส - สนธิ จานวน ๔๖ ชือ่ รองลงมาคือประกอบด้วยหน่วยคาอิสระ และชื่อที่เป็น
คาประสมพบน้อยที่สุด คาศัพท์ส่วนใหญ่หมายถึงปัญญา
๓. สามัญชน คานาหน้านาม จะสะท้อนเพศสภาวะ เช่น ทิด เฒ่า บา นัง นาง อี หรือคา
แสดงลาดับญาติ เช่น ปู่ พ่อ แม่ ย่า อ้าย อี่ ฯลฯ โดยคาเรียกชื่อ จะปรากฏเป็นคาที่เรียบง่าย อาจมี
คานาหน้าหรือไม่ก็ได้ มักเป็นคาภาษาไทยถิ่นเหนือ ในด้านประกอบคา นามของสามัญชนในจารึก
ล้านนาพบว่า เป็นหน่วยคาอิสระ ๑๐๓ ชื่อ คาประสม ๑๙ ชื่อ และ คาสมาส - สนธิ ๘ ชื่อ การที่คา
นาหน้าสามัญชนที่เป็นคาสมาส - สนธิ อันมาจากภาษาบาลี - สันสกฤต ไม่ได้รับความนิยมมากนัก
สันนิษฐานว่าเพราะเป็นภาษาที่ศักดิ์สิทธิ์ เหมาะแก่ชนชั้นนักบวชมากกว่า
ศิรพงศ์ ศักดิ์สิทธิ์๓๘ ทาวิทยานิพนธ์เรื่อง “คติการสร้างพระพุทธรูปไม้ในล้านนา” โดย
วิเคราะห์คติการสร้างพระพุทธรูปไม้ในวัดต่าง ๆ ในดินแดนล้านนา ผลของการศึกษาพบว่า
เจตนาในการสร้ า งพระพุ ท ธรู ป ไม้ ประกอบไปด้ ว ยการสร้ า งถวายส าหรั บ ค้ าชู
พระพุทธศาสนาครบ ๕,๐๐๐ ปี ถวายเพื่อเป็นที่ไหว้บูชาแก่คน และเทวดาทั้งหลาย ถวายเพื่ออุทิศ
ส่วนกุศลผลบุญไปหาพ่อแม่พี่น้อง หรือสัตว์เลี้ยงที่ล่วงลับ ถวายเพื่อเป็นพระพุทธรูปดวงชะตา และ
ถวายเพื่อแก้บน
คาปรารถนาที่พบในการสร้างพระพุทธรูปไม้ ประกอบไปด้วย คาปรารถนาว่าส่วนบุญ
กุ ศ ลที่ ถ วายพระพุ ท ธรู ป ไม้ นั้ น จะท าให้ สุ ข สมหวั ง ได้ ไ ปเกิ ด เป็ น พระอรหั น ต์ ในยุ ค พระศรี
๓๘

ศิรพงศ์ ศักดิ์สิทธิ์, “คติการสร้างพระพุทธรูปไม้ในล้านนา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๕).

๓๔
อาริยเมตไตรย ขอให้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นฟ้า พร้อมบรรลุพระนิพพาน ขอให้ได้รับสุข ๓ ประการ
ขอให้มีปัญญาดุจแม่น้าทั้ง ๕ และขอให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ
งามแสนหลวง สิงห์เฉลิม๓๙ ทาสารนิพนธ์เรื่อง “การศึกษาจารึกฐานพระพุทธไม้ล้านนา
จากฐานข้อมูลจารึกในประเทศไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร” โดยเลือกศึกษาจารึกจากกลุ่มตัวอย่าง
ที่ปรากฏการถวายพระพุทธไม้ในช่วง พ.ศ. ๒๓๓๓ - ๒๔๗๓ ผลการศึกษาของงามแสนหลวงพบว่า
จารึกที่ฐานพระพุทธรูปมีระเบียบวิธีในการจารึกดังนี้
๑. วัน/เดือน/ปีที่ปรากฏในจารึก พบการระบุเวลาเป็น ฤกษ์ยาม วัน เดือน ฤดูกาล
และปี
๒. ชื่อและตาแหน่งที่ปรากฏในจารึก พบการจัดประเภทกลุ่มคน ๒ กลุ่มคือ
ชนชั้นมูลนาย มีตาแหน่งประกอบด้วย เจ้าหนาน พระญาหลวง เจ้า เจ้านาง พระองค์
เจ้าหลวง พ่อแสน หมื่น แสน ท้าว พ่อเมือง
ชนชั้นที่ไม่ใช่มูลนายซึ่งมีทั้งชาวบ้านและนักบวชในพุทธศาสนามีคานาหน้าหรือคา
ตามหลัง ประกอบด้วย ทุ สาธุ ภิกขุ ทุหลวง ธุขนาน สวาธุเจ้า พระครู สามเณร ขนาน หนาน นาย
ขนาน น้อย นายน้อย พ่อ นาง พ่อเฒ่า อ้าย ปู่ แม่ ป้า นาย
๓. จุดประสงค์ในการสร้างพระพุทธรูปไม้ล้านนาที่ปรากฏในจารึกแบ่งได้ ๖ ประเภท คือ
เพื่อค้าชูและสืบอายุพระศาสนาตราบ ๕,๐๐๐ ปี เพื่ออุทิศส่วนกุศล เพื่อเป็นปัจจัยให้ได้ขึ้นสวรรค์
และถึ ง ซึ่ ง พระนิ พ พาน เพื่ อ เป็ นที่ ก ราบไหว้ บู ช าแก่ ค นและเทวดา เพื่ อ ถวายเป็ น ทานแก่ วั ด และ
พระพุทธศาสนา และเพื่อร่วมฉลองถาวรวัตถุ
๔. คาปรารถนาที่ ปรากฏในจารึก แบ่งได้ ๗ ประเภท คือ ๑. มุ่งบรรลุสู่พระนิพพาน
๒. ขอให้ ถึงสุ ข ๓ ประการ ๓. ขอให้ไ ด้ขึ้น สวรรค์ ๔. เพื่อ อุทิศส่ วนกุ ศล ๕. ขอให้ได้ พบพระศรี
อาริยเมตไตรย ๖. ขอให้ถึงซึ่งโลกุตรธรรม ๙ ประการ และ ๗. อื่น ๆ

๓๙

งามแสนหลวง สิงห์เฉลิม, “การศึกษาจารึกฐานพระพุทธไม้ล้านนาจากฐานข้อมูลจารึกในประเทศ
ไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร” (สารนิพนธ์ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๘).

บทที่ ๓
ระเบียบวิธีวิจัย
การศึกษาวิเคราะห์จารึกที่ฐานพระพุทธรูป พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง
จั ง หวั ด แพร่ เป็ น การวิ จั ย เชิ ง คุ ณ ภาพ แบบการวิ จั ย เอกสาร (Document Research) ตามหลั ก
วิชาการอ่านจารึก (Epigraphy) คือ วิชาที่มุ่งศึกษาวิจัยเอกสารโบราณ ซึ่งในที่นี้ศึกษาจากเอกสาร
ชั้นต้น (Primary sources) ประเภทจารึกที่ฐานพระพุทธรูปจํานวน ๕๔๖ หลัก ระเบียบวิธีที่ศึกษา
ตามหลักวิชาการอ่านจารึกประกอบไปด้วย การอ่านจารึก การปริวรรต (ถ่ายถอด) เป็นอักษรไทย
และตี ค วามในแง่ ต่ า ง ๆ เช่ น ภาษา ประวั ติ ศ าสตร์ ขนบธรรมเนี ย มประเพณี และศาสนา โดย
กระบวนการหรือวิธีการทางประวัติศาสตร์ (Historical method) นอกจากนี้ในการศึกษาพัฒนาการ
ของตั ว อั กษรในจารึ ก ผู้ วิ จั ย ยั งใช้ วิ ธี การศึกษาตามแนวอั กขรวิทยา (Palaeography) ซึ่ งเป็ น การ
วิ เ คราะห์ ทางด้ า นรู ป แบบ ลั กษณะ และวิ วั ฒ นาการของตั ว อั กษร ขั้ น ตอนและวิ ธี การศึ กษาวิ จั ย
ทั้งหมดมีดังนี้
ขั้นตอนและวิธีการวิจัย
๑. ปริทรรศน์วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์รูปอักษร อักขรวิธี
และเนื้อหา
๒. สร้างแบบบันทึกข้อมูลดังหัวข้อ ต่อไปนี้
๒.๑ หมายเลขทะเบียนโบราณวัตถุที่ผู้วิจัยกําหนดเอง
๒.๒ อายุของจารึก
๒.๓ เนื้อหาโดยสรุป
๒.๔ ภาษาและอักษรที่ปรากฏในจารึก
๒.๕ ตัวเลขที่ปรากฏในจารึก
๒.๖ วัตถุที่ใช้จารึก
๒.๗ จํานวนด้าน
๒.๘ จํานวนบรรทัด
๒.๙ ลักษณะการบันทึก

๓๕

๓๖
ตารางที่ ๑ ตัวอย่างตารางแบบบันทึกข้อมูล
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๐๐๑

ว.ศ.ด.ค.
๐๐๒

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป

พ.ศ.
๒๔๐๙

นางจันทาและลูก
ถวายพระพุทธรูป
เพื่อปรารถนาใน
สวรรค์นิพพาน
สองสามีภรรยา
ถวายพระพุทธรูป

-

อักษร ภาษา
อักษรธรรม
ล้านนา ภาษาไทย
ถิ่นเหนือ
อักษรธรรม
ล้านนา –
ภาษาไทย
ถิ่นเหนือ

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

เลขโหรา,
เลขธรรม

ไม้

๑

๒

เลขโหรา

ไม้

๑

๓

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะ
การบันทึก
บั น ทึ ก ร อ บ ฐ า น
พระพุ ท ธรู ป มี ก าร
เขียนเลขทะเบียนเก่า
ทับ ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของ
ฐานพระพุทธรูป ตัว
จารึ ก ชํ า รุ ด เสี ย หาย
ทําให้อ่านได้ยาก

๓. ลงพื้ น ที่ พิพิธ ภั ณ ฑ์ วั ด พระธาตุ ศ รี ด อนคํ า ตํ า บลห้ ว ยอ้ อ อํ า เภอลอง จั ง หวั ด แพร่
สํารวจจํานวนพระพุทธรูปที่มีจารึกที่ฐาน คัดพระพุทธรูปดังกล่าวออกจากพระพุทธรูปที่ไม่มีจารึกที่
ฐาน
๔. ทําความสะอาดจารึกแล้วถ่ายภาพพระพุทธรูปและจารึกที่ฐานพระพุทธรูปทุกด้าน
โดยติ ด หมายเลขทะเบี ย นจารึ ก กํ า กั บ ที่ พื้ น หลั ง ทุ ก ครั้ ง และแขวนป้ า ยหมายเลขทะเบี ย นไว้ กั บ
พระพุทธรูป จากนั้ นบันทึกข้อมูลลงในตารางแบบบันทึกข้ อมูลโดย ทุกข้อมูล สามารถบันทึกลงใน
ตารางแบบบันทึกข้อมูลได้ทันที ยกเว้นข้อมูลที่เป็นเนื้อหาโดยสรุป ที่ต้องกลับไปอ่านโดยพิจารณาจาก
ภาพถ่าย จึงสามารถบันทึกข้อมูลประเภทนี้ลงไปในตารางเก็บข้อมูลได้
๕. ปริวรรตอักษรและเก็บรูปอักษร
๕.๑ เนื่ อ งจากอั ก ษรที่ พ บในจารึ ก ที่ ฐ านพระพุ ท ธรู ป ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วั ด พระธาตุ
ศรีดอนคําส่วนใหญ่เป็นอักษรธรรมล้านนา ผู้วิจัยจึงขอเสนอระบบการปริวรรตอักษรเฉพาะอักษร
ธรรมล้านนาตามหลักอักขรวิทยาเป็นภาษาไทย โดยใช้ระบบการปริวรรตที่นําเสนอโดยยุทธพร นาค
สุข ตามหลักสําคัญ ๓ ประการ คือ
๑ ปริ ว รรตอั ก ษรแบบหนึ่ ง ต่ อ หนึ่ ง (one to one) โดยอาจจะเป็ น การ
ปริ ว รรตอั ก ษรต่ อ อั ก ษร (letter by letter) หรื อ คํ า ต่ อ คํ า (word by word) ก็ ไ ด้ ซึ่ ง
ตัวอักษรที่ถ่ายถอดออกมานั้นต้องมีจํานวนเท่ากัน เช่น คําว่า กิน (กิฯ) ปริวรรตเป็น กิ̣น โดย
มีจํานวนอักษร ๓ อักษรเท่ากัน คือ พยัญชนะต้นตัวเต็ม ก สระอิ และพยัญชนะสะกดตัวเชิง
น ส่วนจุดที่อยู่ใต้อักษร ก ไม่นับ เพราะเป็นเพียงสัญลักษณ์ที่กําหนดให้รู้ว่าอักษรถัดไปอยูใ่ ต้
อักษรนี้เท่านั้น

๓๗
๒ ปริ ว รรตอั ก ษรโดยไม่ ต้ อ งคํ า นึ ง ถึ ง การจั ด ระบบ (non-systematic
process) คือปริวรรตอักษรตามรูปและตําแหน่งของอักษรที่ปรากฏจริงในจารึก โดยไม่ต้อง
คํานึงว่าจะอ่านออกหรือไม่ หรือจะเข้ากับไวยากรณ์ของภาษาไทยหรือไม่ เช่น คําว่า สิทธิ
สิทิฯ จะถอดเป็น สิทฺิธ ไม่ถอดเป็น สิทฺธิ คําว่า จันทา จC ฯ จะถอดเป็น จนา̣ท ไม่ถอดเป็น
จนฺทา เพราะถ้าหากยึดหลักเกณฑ์การปริวรรตแบบเดิม คําว่า สิทฺ̣ธิ และจนฺทา ก็จะเขียน
ย้อนกลับไปได้เป็น
และ
ตามลําดับ อย่างที่ได้กล่าวไว้ในข้อที่ ๑ การปริวรรต
อัก ษรตั ว ใดมี จุด อยู่ ข้ า งใต้ อัก ษรตั ว ถั ด มาต้องอยู่ ใ ต้ อัก ษรนั้ น ทั้ ง หมด ดั งนั้ น สระต่ า ง ๆ
ข้างต้นจึงลงมาอยู่กับอักษรดังกล่าวด้วย
๓ ปริวรรตโดยสามารถเขียนย้อนกลับไปเป็นอักษรต้นแบบได้ โดยที่ตําแหน่ง
หรือรูปลักษณ์ของตัวอักษรจะต้องตรงกับที่ปรากฏในจารึกทุกประการหรือต้องใกล้เคียง
ที่สุด เช่น อักษรพิเศษบางอักษร จะใช้สัญลักษณ์กํากับเพื่อแสดงว่าอักษรชนิดนี้คืออักษร
พิเศษ ซึ่งต่างจากการเขียนธรรมดา เช่น (C) เป็นรูปอักษรพิเศษแทนคําหนึ่งคําคือคําว่า แล
เมื่อทําการปริวรรตจะขีดเส้นใต้เป็น แล เพื่อให้ต่างจากคําว่า แล (แล) ที่เขียนตามปกติ ซึ่ง
สัญลักษณ์กํากับคําพิเศษหรืออักษรพิเศษอื่น ๆ จะกล่าวถึงในลําดับต่อไป๑

จากการเก็บข้อมูล เมื่อนําเกณฑ์การปริวรรตดังกล่าวไปใช้ในงานวิจัย พบว่าสามารถ
ปริวรรตถ่ายถอดรูปอักษรและอักขรวิธีได้ครบทุกตัวอักษร
หลักเกณฑ์ในการปริวรรตอักษรธรรมล้านนาในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ แบ่งออกเป็น ๓ ส่วน
คือ ๑. หลักการปริวรรตรูปอักษรธรรม ๒. การใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในคําปริวรรต และ ๓. ข้อตกลง
เพิ่มเติมเรื่องการปริวรรต๒
หลักการปริวรรตรูปแบบอักษรธรรมล้านนา
๑. การปริวรรตรูปแบบอักษรธรรมล้านนา
๑.๑ พยัญชนะ ประกอบไปด้วยพยัญชนะตัวเต็ม และพยัญชนะตัวเชิง
๑.๑.๑ พยั ญชนะตั วเต็ ม หมายถึ ง พยัญชนะที่เขี ยนเต็มรูป ที่ทําหน้าที่ เป็ น
พยัญชนะต้นหรือทําหน้าที่เป็นตัวสะกดในบรรทัดเดียวกับพยัญชนะต้น เช่น คําว่า “กา” ปริวรรต
เป็น “กา” พยัญชนะ ก ก เป็นพยัญชนะต้นที่เป็นพยัญชนะตัวเต็ม หรือ “อุ้ม” ปริวรรตเป็น “อุ้ม”

๑

ยุทธพร นาคสุข, “การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อําเภอนาน้อย และอําเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน” (รายงานการวิจัยทุนสนับสนุนจากศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร, ๒๕๕๑), ค - ง.
๒
เรื่องเดียวกัน, ๗ - ๑๘.

๓๘
พยัญชนะ อ อ เป็นพยัญชนะต้น เป็นพยัญชนะตัวเต็ม ส่วนพยัญชนะ ม ม เป็นพยัญชนะสะกด แต่
อยู่ในบรรทัดเดียวกับพยัญชนะต้น จึงเขียนเป็นพยัญชนะตัวเต็ม เป็นต้น
การปริวรรตเทียบรูปพยัญชนะตัวเต็มในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นดังตารางด้านล่างนี้
ตารางที่ ๒ ตารางแสดงพยัญชนะตัวเต็ม
อักษรธรรมล้านนา
ก
ข
ฃ
ค
ฅ
ฆ
ง
จ
ฉ
ช
ซ
ฌ
ญ
ฏ
ฐ
ฑ
ฒ
ณ
ต
ถ
ท

อักษรปริวรรต
ก
ข
ฃ
ค
ฅ
ฆ
ง
จ
ฉ
ช
ซ
ฌ
ญ
ฏ
ฐ
ฑ
ฒ
ณ
ต
ถ
ท

๓๙
ตารางที่ ๒ ตารางแสดงพยัญชนะตัวเต็ม (ต่อ)
อักษรธรรมล้านนา
ธ
น
บ
ป
ผ
ฝ
พ
ฟ
ภ
ม
ย
ร
ล
ว
ศ
ษ
ส
ห
ฬ
อ
ฮ
C

อักษรปริวรรต
ธ
น
บ
ป
ผ
ฝ
พ
ฟ
ภ
ม
ย
ร
ล
ว
ศ
ษ
ส
ห
ฬ
อ
ฮ
อย

๔๐
อนึ่งพยัญชนะตัวเต็ม บ และตัวเต็ม ด มีการใช้ที่พิเศษกว่าพยัญชนะตัวเต็มตัวอื่นๆ จึงมี
หลักเกณฑ์เพิ่มเติมดังนี้
๑.๑.๑.๑ พยั ญ ชนะตั วเต็ ม บ ใช้แทน ๒ เสีย ง ได้ แก่ เสี ย ง /p/ เมื่ อ
เขียนคําภาษาบาลี และเสียง /b/ ในคําภาษาไทย ในสดมภ์คําปริวรรต จะปริวรรตเป็น บ แต่ในสดมภ์
คําอ่าน หากเขียนคําภาษาบาลีจะปรับการสะกดเป็น ป เพื่อรักษาเสียงและรูปศัพท์ ถ้าหากเขียนด้วย
คําภาษาไทยถิ่นเหนือจะสะกดเป็น บ ดังเดิม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างคํา

คําปริวรรต

คําอ่าน

9กาฯ

บ̣รกา̣น

ประการ

บ:ฯก

บฺอก

บอก

๑.๑.๑.๒ พยัญชนะตัวเต็ม ด ใช้แทนเสียง /d/ เมื่อเขียนคําภาษาบาลี
จะใช้แทนอักษร <ฑ> แต่เมื่อเขียนคําไทยจะใช้แทนอักษร <ด> ในสดมภ์คําปริวรรต จะปริวรรตเป็น
ฑ แต่ในสดมภ์คําอ่าน หากเขียนคําภาษาบาลีจะสะกดเป็น ฑ ถ้าหากเขียนคําภาษาไทยถิ่นเหนือจะ
สะกดเป็น ด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างคํา

คําปริวรรต

คําอ่าน

บณิ;ฯต

บณิ̣ฑต

ปณ̣ฑิตะ

เฑิฯ

เฑิ̣น

เดือน

๑.๑.๒ พยัญชนะตัวเชิง หมายถึง อักษรที่ทําหน้าที่เป็นตัวสะกด หรือทําหน้าที่
เป็นตัวควบกล้ําในภาษาไทย หรือตัวตามในภาษาบาลี ตําแหน่งอยู่ใต้พยัญชนะตัวเต็มหรือสระจม ซึ่ง
มีลักษณะการเขียนต่างจากพยัญชนะตัวเต็ม เช่น รูปอักษรเล็กกว่า หรือมีลักษณะที่เขียนต่างออกไป
จากอักษรตัวเต็ม เช่น “=า>ฯ” ปริวรรตเป็น “ก̣รา̣บ”หากเป็นพยัญชนะตัวเต็ม พยัญชนะ ร จะเขียน
ร และ พยัญชนะ บ จะเขียน บ แต่ในกรณีนี้ พยัญชนะ ร เป็นพยัญชนะควบกล้ํา และพยัญชนะ บ
เป็นพยัญชนะตัวสะกดที่อยู่ด้านล่างสระจม จะมีรูปแบบที่เขียนแตกต่างออกไปจากเดิม หรือ คําว่า

๔๑
“นิพ?ฯาฯ” ปริวรรตเป็น “นิพ̣พา̣น” อักษร พ พ ตัวแรกเป็นตัวสะกดที่อยู่บนบรรทัดเดียวกับพยัญชนะ
ต้น ส่วน อักษร - ฯ? พ ตัวที่ ๒ เป็นพยัญชนะตัวตาม จึงเขียนไว้ด้านล่างในฐานะพยัญชนะตัวเชิง หรือ
คําว่า “สก@ฯ” ปริวรรตเป็น “สก̣ก” พยัญชนะ -@ฯ ก ตัวที่ ๒ ที่ทําหน้าที่เป็นตัวตามในภาษาบาลีเป็น
พยัญชนะเชิงของพยัญชนะ ก ก ตัวแรก
การปริวรรตเทียบรูปพยัญชนะตัวเชิงในในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้เป็นดังตารางข้างล่างนี้ โดย
จะแสดงเฉพาะพยัญชนะตัวเชิงที่มีลักษณะแตกต่างจากพยัญชนะตัวเต็ม
ตารางที่ ๓ ตารางแสดงพยัญชนะตัวเชิง
อักษรธรรมล้านนา
-Bฯ ฯ

อักษรปริวรรต
ฌ

-Cฯ
-ฯ?
-ฯD

ส
พ
ม
ร
ล
ษ
น
ย
อ
อย

-Eฯฯ
- Fฯ
-ฯ
-Gฯ
-ฯH
-Iฯ

๑.๒ สระจม หมายถึง สระที่ใช้เขียนประสมกับพยัญชนะ เพื่อใช้ประกอบคําหรื อ
พยางค์มีทั้งสระเสียงสั้นและเสียงยาวดังปรากฏในตารางด้านล่าง ดังนี้
ตารางที่ ๔ ตารางแสดงสระจม
อักษรธรรมล้านนา
-ะ
-า –Vฯ

อักษรปริวรรต
-ะ
-า

๔๒
ตารางที่ ๔ ตารางแสดงสระจม (ต่อ)
อักษรธรรมล้านนา
-ิ
-ี
-ึ
-ื
-ุ
-ู
เ-ะ
เ–
แ–
โ-ะ
โ–
โ ฯ-:ฯ ะ
-ํ:ฯ
เ -ิ:ฯ
เ-Gฯะ
เ –Gฯ
เ -ื:ฯ อ์
-฿Tฯ
ฤ , รฤ
ํา- ํๅ
ไ
ใ
เ –ัา

อักษรปริวรรต
-ิ
-ี
-ึ
-ื
-ุ
-ู
เ-ะ
เแโ-ะ
โ–
เ-าะ
-อ
เ-อ
เ -ียะ
เ -ีย
เ -ือ
-ัว
ฤ
-ํา
ไใเ-า

๔๓
๑.๓ สระลอย หมายถึง สระที่ ส ามารถทํ า หน้ า ที่ เ ป็น พยางค์ ห รื อคําได้ โ ดยไม่ ต้ อง
ประสมกับพยัญชนะต้นเหมือนสระจม ในภาษาบาลีและสันสกฤต สระลอยจะปรากฏในตําแหน่งแรก
ของคํา เช่น อินา̣ท อิฯนาฯทฯ อ่านว่า อินทา เป็นต้น ดังตัวอย่างตารางต่อไปนี้
ตารางที่ ๕ ตารางแสดงสระลอย
อักษรธรรมล้านนา
อ
V
V
V
V
V

อักษรปริวรรต
อ
อิ
อี
อุ
อู
เอ

๑.๔ วรรณยุกต์ หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้กํากับเสียงของคํา มีรูปวรรณยุกต์ ๒ รูป
ได้แก่ ไม้เหยาะ และไม้ขอช้าง ซึ่งเทียบได้กับรูปวรรณยุกต์เอก และโทในอักขรวิธีไทย
ตารางที่ ๖ ตารางแสดงวรรณยุกต์
อักษรธรรมล้านนา
-่

อักษรปริวรรต
-่

-็, -้

-้

๑.๕ ตัวเลข อักษรธรรมล้านนามีตัวเลขใช้อยู่ ๒ ชุด คือ เลขโหรา และ เลขธรรม
หรือเลขในธรรม เนื่องจากในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา พบการใช้ทั้ง
เลขโหรา และเลขธรรม ในการปริวรรตอักษร ผู้วิจัยจึงใช้ตัวเลขไทยแทนตัวเลขโหรา ใช้ตัวเลขฮินดู
อารบิกแทนเลขธรรม (เลข ๐ เลขธรรมและเลขโหราให้ปริวรรตเป็นเลข ๐ ไทยเหมือนกัน) ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้

๔๔
ตารางที่ ๗ ตารางแสดงตัวเลขธรรม
เลขธรรม
๐
1
2
3
4
5
6
7
8
9

เลขฮินดูอารบิก
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ตารางที่ ๘ ตารางแสดงตัวเลขโหรา
เลขโหรา
๐
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

เลขไทย
๐
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙

๔๕

๑.๖ อักษรและคําพิเศษ คืออักษรและคําที่มีข้อยกเว้นไม่ได้เขียนตามอักขรวิธีปกติ
ดังตัวอย่างเช่น
ตัวอย่างคํา

คําปริวรรต

คําอ่าน

วCา

วสส า

วัสสา

สCา

สญญ า

สัญญา

Cwฯ

นาน

นาน

ทัEฯา

ทัฺลา

ทั้งหลาย

จากตัวอย่างอักษรพิเศษ C (สส) C (ญฺญ) และคําพิเศษ C (นา) ในตัวอย่างคําเขียน
ติดกัน ผู้วิจัยปริวรรตโดยเขียนติดกัน ดังตัวอย่าง คือ สส ญญ และ นา ส่วนคําพิเศษอื่น ๆ ที่เกิดจาก
การเขียนลดรูปตัวอักษร เช่น ทัEฯา (ทั้งหลาย) ผู้วิจัยจะปริวรรตโดยถอดตามตัวอักษร
บางรูปอยู่ในรูปของสัญลักษณ์แทนอักษร ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนกับการเขียน
อักษรนั้น ๆ ด้วยอักขรวิธีธรรมดา ผู้วิจัยใช้วิธีขีดเส้นใต้ตัวปริวรรตเพื่อแสดงว่าคํานั้น ๆ เป็นอักษร
พิเศษดังตารางตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างคํา

คําปริวรรต

คําอ่าน

C, Cฯ

แล

แล

CTฯ

แล้ว

แล้ว

๔๖

ตัวอย่างคํา

คําปริวรรต

คําอ่าน

2๒

เงิน

เงิน

Vา

เอา

เอา

แม้ว่าอักษรที่พบในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคําส่วนใหญ่
เป็ น อั ก ษรธรรมล้ า นนา อย่ า งไรก็ ต าม พบว่ า จารึ ก ที่ ฐ านพระพุ ท ธรู ป ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วั ด พระธาตุ
ศรีดอนคําบางหลักมีรูปอักษรไทลื้อปะปนอยู่กับรูปอักษรธรรมล้านนาด้วย แม้ว่าอักษรไทลื้อจะมี
รูปอักษรที่คล้ายกับอักษรธรรมล้านนามาก แต่มีอักษรไทลื้อบางรูปมีความแตกต่างจากอักษรธรรม
ล้านนาอย่างชัดเจนและสามารถจําแนกออกจากกันได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
อักษรธรรมล้านนา
ช

อักษรไทลื้อ
ช

อักษรปริวรรต
ช

ท

ท

ท

อ

อ

อ

-ี

- ี

-ี

การพบอักษรไทลื้อปะปนกับอักษรธรรมล้านนา อาจแสดงว่าผู้จารจารึกได้รับอิทธิพล
จากอักษรไทลื้อ
๑.๗ เครื่องหมายและลักษณะการใช้เครื่องหมาย ในอักขรวิธีของอักษรล้านนามี
เครื่องหมายทั้งที่เหมือนและแตกต่างจากอักขรวิธีไทย เครื่องหมายในอักษรธรรมล้านนาที่พบในจารึก
ที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา ประกอบไปด้วย ไม้ซัด ไม้เก๋าห่อนึ่ง ไม้ก๋ง ไม้ก๋อ
ไม้กั๋งมน ไม้กั๋งไหล ไม้ซ้ําคํา ระห้าม ไม้เก๋าจู้จี้ และมีการใช้เครื่องหมายในหลายลักษณะ รูปแบบการ
ปริวรรตเป็นดังตารางด้านล่างดังนี้

๔๗
๑.๗.๑ ไม้ซัด –ั ผู้วิ จัยจะปริวรรตไม้ซัดในรูปไม้ หันอากาศ ( -ั ) ไม้ซัดเป็ น
เครื่องหมายที่ทําหน้าที่หลายอย่าง ดังคําอธิบายต่อไปนี้
๑.๗.๑.๑ ไม้ซัด แทนรูปไม้หันอากาศ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างคํา

คําปริวรรต

คําอ่าน

yัฯ

ปั̣น

ปัน

๑.๗.๑.๒ ไม้ซัด แทนรูปไม้โท ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างคํา

คําปริวรรต

คําอ่าน

ไฑั

ไฑั

ได้

๑.๗.๑.๓ ไม้ซัด แทนรูปพยัญชนะสะกดในแม่ กก ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างคํา

คําปริวรรต

คําอ่าน

สุ็

สุั

สุข

จั

จั

จัก

๑.๗.๑.๔ ไม้ซัด ใช้เขียนกํากับในคําที่ต้องการให้ออกเสียงยาว โดยมาก
มักเป็นคําที่สะกดด้วยสระเสียงยาวในมาตราสะกดแม่เกย แม่ ก กา หรือในคําพิเศษบางคํา
ตัวอย่างคํา

คําปริวรรต

คําอ่าน

เมัฯGฯ

เมัฺย

เมีย

ทัEฯา

ทัฺลา

ทั้งหลาย

๔๘
๑.๗.๑.๕ ไม้ ซั ดใช้ เ ขี ย นเป็ น ส่ ว นประกอบหนึ่ งของสระเอา (เ-็ า )
แต่เนื่องจากจารึกบางหลักเขียนส่วนประกอบของสระเอาและรูปวรรณยุกต์โทด้วยรูปไม้ซัดเหมือนกัน
ในการปริวรรต หากคําใดที่เขียนด้วยสระเอาแล้วมีไม้ซัดตัวเดียว (เ-็า) จะปริวรรตไม้ซัดนี้ด้วยไม้หัน
อากาศ ( -ั ) หากคําใดที่เขียนด้วยสระเอาแล้วมีไม้ซัดสองตัว
จะปริวรรตไม้ซัดตัวล่างด้วย
ไม้ หั น อากาศ และปริ ว รรตไม้ ซัด ตั ว บนด้ ว ยไม้ โ ท ( -้ ั ) ตามลํ า ดั บ อั ก ขรวิ ธี ใ นอั ก ษรธรรมล้ า นนา
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างคํา

คําปริวรรต

คําอ่าน

เจ้า

เจัา

เจ้า

เจั้า

เจ้า

๑.๗.๒ ไม้ เ ก๋า ห่ อนึ่ง ( -๋ ) เป็ นสั ญ ลักษณ์ใ ช้ เ ขีย นไว้ บ นพยั ญ ชนะต้น เพื่ อให้
พยัญชนะตัวนั้นออกร่วมกับเสียงสระเอา ผู้วิจัยจะปริวรรตไม้เก๋าห่อนึ่งด้วยรูป -๋ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างคํา

คําปริวรรต

คําอ่าน

จ๋

จ๋ั

เจ้า

๑.๗.๓ ไม้เก๋าจู้จี้ ( ) เป็นสัญลักษณ์ที่ที่ประกอบไปด้วยสระอิ และสระอุใช้เขียน
กํากับพยัญชนะต้น เพื่อให้พยัญชนะตัวนั้นมีเสียงสระเป็นเอา ผู้วิจัยจะปริวรรตไม้เก๋าจู้จี้ด้วยรูป
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างคํา

คําปริวรรต

คําอ่าน

จิ}

จุิ้

เจ้า

๔๙
๑.๗.๔ ไม้ก๋ง ( - ฿) ผู้วิจัยจะปริวรรตไม้ก๋งด้วยรูป - ฿ ไม้ก๋งเป็นเครื่องหมายที่มี
๓ หน้าที่ ดังนี้
๑.๗.๔.๑ ไม้ ก๋ ง แทนสระโอะลดรู ป หรื อ เขี ย นประกอบกั บ สระโอ
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างคํา

คําปริวรรต

คําอ่าน

อ฿~ฯ

อ̣ง฿

องค์

โร฿~ฯ

โร̣ง฿

โรง

๑.๗.๔.๒ ไม้ก๋งแทนสระอัว
ตัวอย่างคํา

คําปริวรรต

คําอ่าน

ตTฯ฿

ต̣ว฿

ตัว

๑.๗.๔.๓ ไม้ก๋งเขียนบนคําที่ประสมด้วยสระเอา
ตัวอย่างคํา

คําปริวรรต

คําอ่าน

เต้฿า

เตั฿า

เต้า

๑.๗.๕ ไม้ก๋อ (-ํ) เป็นเครื่องหมายใช้เขียนบนคําที่ประสมด้วยสระออ (-Hฯ) ที่ไม่
มีตัวสะกด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างคํา

คําปริวรรต

คําอ่าน

พํ:ฯ

พํ̣อ

พ่อ

๕๐
๑.๗.๖ ไม้กั๋งมน (- ํ) ใช้ในภาษาบาลีแทนเสียง /อัง/ ไม้กั๋งมนนั้นจะมีลักษณะ
คล้ายไม้ก๋อ ผู้วิจัยจะพิจารณาจากอักขรวิธีคือ หากคําที่ประกอบด้วยเครื่องหมายวงกลมอยู่เหนือ
อักษรเป็นคําภาษาบาลี เครื่องหมายนั้นถือเป็นไม้กั๋งมน แต่หากคํานั้นเป็นคําในภาษาไทยถิ่นเหนือ
ถือว่าเป็นไม้ก๋อ ไม้กั๋งมนผู้วิจัยจะปริวรรตด้วยเครื่องหมายนิคหิต (- ํ) ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างคํา

คําปริวรรต

คําอ่าน

ฯมคฯญาณ ํ

มค̣คญาณํ

มัคคญาณํ

๑.๗.๗ ไม้ กั๋ งไหล (- V ) มี ลั กษณะคล้า ยเลข ๕ ไทย ใช้ เ ขี ย นแทนตั ว ง ใน
คําภาษาบาลี ทําหน้าที่เป็นตัวสะกดโดยเขียนไว้บนพยัญชนะตัวตามในวรรค ก หรือใช้เขียนในคํา
พิเศษบางคํา เพื่อให้พยัญชนะต้นตัวหน้ามีเสียงท้ายเป็นเสียง อัง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างคํา

คําปริวรรต

คําอ่าน

ฯสฆV

สฆ̇ง

สังฆะ

๑.๗.๘ ไม้ ซ้ํ า คํ า (–ๆ ) มี รู ป ลั ก ษณะเดี ย วกั บ เลขสองตั ว ธรรม มั ก เขี ย นบน
พยัญชนะตัวเต็ม ไม้ซ้ําคํามีหน้าที่ ผู้วิจัยจะปริวรรตไม้ซ้ําคําด้วยเลข 2 ดังนี้
๑.๗.๘.๑ ไม้ซ้ําคํา ใช้เขียนหลังคําเพื่อกําหนดให้ออกเสียงคํานั้นซ้ําสอง
ครั้ง เหมือนไม้ยมกของภาษาไทยกลาง ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างคํา

คําปริวรรต

คําอ่าน

ฯธุๆวํ2

ธุ2วํ2

ธุวํธุวํ

๑.๗.๘.๒ ไม้ ซ้ํ า คํ า ใช้ เ ขี ย นบนพยั ญ ชนะที่ เ ขี ย นซ้ อ นกั น เพื่ อ ให้ อ่ า น
พยัญชนะนั้นซ้ําเป็น ๒ พยางค์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างคํา

คําปริวรรต

คําอ่าน

ฯสาสๆฯา

สา̣ส2นา

ศาสนา

๕๑
๑.๗.๙ ระห้าม (-ร) มีรูปอักษรเดียวกับตัวอักษรธรรม ร (ร) ผู้วิจัยจะปริวรรต
ระห้ามด้วยอักษร ร ใช้เขียนบนพยัญชนะมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
๑.๗.๙.๑ ทําหน้าที่กําหนดให้พยัญชนะตัวนั้นทําหน้าที่เป็นตัวสะกด หรือ
ใช้เขียนบนพยัญชนะตัวสะกด เพื่อห้ามไม่ให้ออกเสียงพยัญชนะตัวตามในคําบาลีดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างคํา

คําปริวรรต

คําอ่าน

ภ:ฯม์

ภฺอมร

พร้อม

๑.๗.๙.๒ ทําหน้าที่คล้ายไม้ทัณฑฆาตบนตัวการันต์
ตัวอย่างคํา

คําปริวรรต

คําอ่าน

จน์ฯ

จ̣นรท

จันทร์

๑.๗.๙.๓ เป็นเครื่องหมายที่แสดงอักษรหรือคําที่เขียนผิดหรือเขียนเกิน
โดยแทนการขีดฆ่า เพื่อความสวยงามจึงมีการเขียนตัวระห้ามเพื่อกําหนดว่าอักษรตัวนั้นถูกขีดทิ้ง
(บางกรณีใช้จุด หรือวงกลมเล็ก ๆ หรือบางกรณีก็ขีดฆ่าไปเลย)
ตัวอย่างคํา

คําปริวรรต

คําอ่าน

ร์พุทฯ

̣พรรรพุ̣ทธ

พระพุทธ

๒. การใช้สัญลักษณ์ต่าง ๆ ในคําปริวรรต มีดังต่อไปนี้
๒.๑ จุดล่าง ๑ จุด (-ฺ) การใส่จุดจํานวน ๑ จุดใต้อักษรตัวใด หมายความว่าอักษรตัว
ถัดไปเขียนอยู่ใต้อักษรตัวนั้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างคํา

คําปริวรรต

คําอ่าน

สทฯา

สทฺธา

ศรัทธา

Gฯา

พฺรฺยา

พระยา

๕๒
๒.๒ จุ ด บน (-̇ ) การใส่ จุ ด จํ า นวน ๑ จุ ด เหนื ออั กษรตั ว ใดหมายความว่ า อั กษร
ตัวถัดไปจะอยู่เหนืออักษรตัวนั้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างคํา

คําปริวรรต

คําอ่าน

สVฆํ ฯ

ส̇งฆํ

สังฆัง

๒.๓ จุด ใต้ ตัวอั กษรจํา นวน ๒ จุด
หมายความว่าอักษรถัดไปอีกสองตัวจะอยู่ใต้อักษรตัวนั้น
ตัวอย่างคํา

การใส่จุ ดจํา นวน ๒ จุ ดใต้ อักษรตั วใด

คําปริวรรต

หVฯ

คําอ่าน
หลวง

๒.๔ จุ ด ระดั บ เส้ น บรรทั ด . ใช้ แ สดงจํ า นวนอั ก ษรที่ อ่ า นไม่ ไ ด้ โ ดยที่ จํ า นวนจุ ด
จะเท่ากับหรือใกล้เคียงกับจํานวนอักษรที่อ่านไม่ได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างคํา
ได้สา~ฯCฑTฯIฯเตชบุรอัฯผูข้า
ดหดกผูขากดก

คําปริวรรต

คําอ่าน

ไฑ้สา̣งแลฑ̣ว̣ยเตชบุรอั̣นผูขา ได้สร้างแลด้วยเตชบุญอันผู้ข้า
....ผูขา
....ผูข้ ้า

๒.๕ ส่ วนของเส้ น ตรง __________ ใช้ แสดงว่ า อั ก ษรในตํ า แหน่ งที่ ขีด ส่ ว นของ
เส้นตรงนั้น อ่านไม่ได้หรือหายไปโดยไม่ทราบจํานวนดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างคํา
พุทฯรฯ
กหดหืสา่หสกา่

คําปริวรรต
พุท̣ธร̣บู ___________
_________________

คําอ่าน
พุทธรูป ___________
_________________

จากตัวอย่างจารึกหลักนี้ต้องมีเนื้อความมากกว่า ๑ บรรทัด แต่เนื่องจากไม่สามารถ
อ่านอักษรในบรรทัดต่อมาได้จึงได้ขีดส่วนของเส้นตรงไว้ เพื่อให้รู้ว่าบริเวณนี้มีตัวอักษร แต่ไม่สามารถ
อ่านและระบุจํานวนได้ หากไม่ขีดจะทําให้ผู้อ่านเข้าใจว่ามีคําอ่านเพียงบรรทัดเดียว

๕๓
๒.๖ เครื่องหมายวงเล็บมน ( ) ใช้แสดงว่าในจารึกที่ตําแหน่งที่วงเล็บนั้นหายไป
ทั้งหมดหรือหายไปบางส่วน แต่สามารถพิจารณาได้ว่าเป็นอักษรตัวใด
ตัวอย่างคํา

คําปริวรรต

คําอ่าน

ไนวั̣น๒ส̣ทธ (า)

ในวัน ๒ ศรัทธา

จากตัวอย่างอักษรที่ลบเลือนน่าจะเป็นสระอาในคําว่า สฺทธา แต่เนื่องจากจารึกลบ
เลือนมากจึงต้องใส่วงเล็บสระอาไว้ในคําปริวรรต เป็นการบอกว่าอักษรนี้ลบเลือนแต่ยังสามารถทราบ
ได้ว่าคืออักษรใด โดยพิจารณาจากบริบทของคํา
๒.๗ เครื่องหมายวงเล็บปีกกา { } คําจารึกใดที่มีการบันทึกเกินมา ผู้วิจัยจะใส่ไว้ใน
วงเล็บ ปี กกาในคํ าหลั ง เพื่อบอกว่ ามี ข้อความที่ จ ารึ กเกิ น มา โดยใช้ เ ครื่ องหมายนี้ ในสดมภ์ คํา อ่ า น
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างคํา

คําปริวรรต

คําอ่าน

ฯทาฯไพฯาพํ:ฯแม
พํ:ฯแมชืTฯา

ท̣านไ̣พหา̣พํอแม
̣พํอแม̣ชืวา

ทานไปหาพ่อแม่
{พ่อแม่} ชื่อว่า

๒.๘ เครื่องหมายวงเล็บแหลม < > ใช้สําหรับคําที่บันทึกตกไป แต่สามารถ
สันนิษฐานได้ว่าเป็นคําใด โดยใช้เครื่องหมายนี้ในสดมภ์คําอ่าน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างคํา

คําปริวรรต

ฯสาสฯาวCา

สา̣สนาวสส า

คําอ่าน
ศาสนา <๕๐๐๐> วัสสา

๒.๙ วงเล็บเหลี่ยม [ ] ใช้สําหรับคําอ่านที่ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกต้องหรือไม่ โดยใช้
เครื่องหมายนี้ในสดมภ์คําอ่าน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างคํา

คําปริวรรต

คําอ่าน

ฯา>ฯ วททGฯงแท้ฑีEฯ

ตฺราฺบวททฺยงแท้ฑีฺล

ตราบ [๕๐๐๐] เที่ยงแท้ดีหลี

๕๔
๓. การปริวรรตเป็นคําอ่านปัจจุบัน
๓.๑ คําที่เป็นภาษาไทยถิ่นเหนือ หรือภาษาไทยวน หรือคําเมือง จะปริวรรตตาม
อักขรวิธีของภาษาถิ่น และแสดงคําอ่านตามที่ปรากฏในพจนานุกรมภาษาถิ่นเหนือ
ตัวอย่างคํา

คําปริวรรต

คําอ่าน

ทุธมDฯไช

ทุธ̣มมไช

ทุธัมมไช

๓.๒ คําภาษาไทยถิ่นเหนือ หรือคําในภาษาไทยวน ที่มีรูปตรงกับคําในภาษาไทยจะ
ปริวรรตตามรูปอักษรและให้คําอ่านตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ตัวอย่างคํา

คําปริวรรต

คําอ่าน

สฯVฯ

ส̣ธา

ศรัทธา

๓.๓ คําอ่านเดียวกัน แต่เขียนแตกต่างกัน ปริวรรตตามรูปคําแต่ละคํา และถ่ายถอด
เป็นคําอ่านปัจจุบันเป็นคําเดียวกัน
ตัวอย่างคํา

คําปริวรรต

คําอ่าน

พีน:ฯง

พีน̣อง

พี่น้อง

พีฯ:ง

พี̣น̣อง

พี่น้อง

๓.๔ คํา ที่เ ป็น ภาษาบาลี จะปริ วรรตตามหลักการเขี ยนภาษาบาลี เป็ นภาษาไทย
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างคํา

คําปริวรรต

คําอ่าน

นิพ?ฯานบจฯเยา

นิพฺพานบจฺจเยา

นิพฺพาน ปจฺจโย

๕๕
๕.๒ การเก็บข้อมูลรูปแบบอักษร และอักขรวิธี ในจํานวนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปใน
พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา ๕๔๖ หลักที่ศึกษานั้นพบว่าจารด้วยรูปอักษรธรรมล้านนาจํานวน
๕๔๓ หลั ก และอี ก ๓ หลั กจารด้ ว ยอั ก ษรไทย เมื่ อสํ า รวจรู ป อั กษรจากจารึ กทั้ ง หมดแล้ ว พบว่ า
รูปอั กษรส่ วนใหญ่มีความคล้ ายคลึ งกั นมาก นอกจากนี้ จารึกส่ว นมากชํา รุด ทรุ ดโทรม สีห ลุด ลอก
ตัวอักษรเลือนราง จารึกบางหลักชํารุดเสียหายทําให้อักษรลบเลือนเกือบทําให้อ่านยาก และพบว่า
จารึกส่วนใหญ่ที่ทางวัดได้ทําทะเบียนโดยเขียนกํากับด้วยอักษรสีขาวทับบริเวณจารึก ทําให้ยากต่อ
การอ่าน ผู้วิจัยจึงคัดเลือกเก็บรูปแบบอักษรจากตัวแทนจารึกจํานวนหนึ่งที่มีรูปอักษรชัดเจนมาศึกษา
โดยมีเกณฑ์ในการเลือกเก็บตัวอักษรและอักขรวิธี ดังต่อไปนี้
เลือกเก็บรูปแบบอักษรที่มีเส้นอักษรชัดเจน หรืออักษรมีความลบเลือนน้อย และไม่
เก็บรูปอักษรที่ลบเลือนจนอ่านไม่ออก เพราะอาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการวิเคราะห์ได้ ผู้วิจัยจะ
คัดเลือกรูปแบบอักษรโดยแบ่งเป็น ๒ ส่วน ในส่วนที่ ๑ เนื่องจาก จารึกที่เก่าที่สุดที่พบในจารึกที่ฐาน
พระพุ ทธรูปในพิพิธภั ณฑ์ วัด พระธาตุ ศรี ดอนคํ าระบุ เวลาคือ พ.ศ. ๒๓๔๗ จากจารึกเลขทะเบีย น
ว.ศ.ด.ค. ๐๔๐ และจารึกที่ใหม่ที่สุดระบุเวลาคือ พ.ศ. ๒๔๙๘ จากจารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๔๔๔
เพื่ อให้ เห็ น พั ฒ นาการของรู ป อั กษร ผู้ วิ จัย จะเลื อกเก็ บ รูป อั กษรที่มีศักราชระบุ โดยแบ่ งออกเป็ น
๔ ส่ ว น ตามช่ ว งเวลา ๕๐ ปี แบ่ ง เป็ น พ.ศ. ๒๓๐๑ - ๒๓๕๐ พ.ศ. ๒๓๕๑ - ๒๔๐๐
พ.ศ. ๒๔๐๑ - ๒๔๕๐ และ พ.ศ. ๒๔๕๑ - ๒๕๐๐ โดยคัดรูปอักษรที่มีเส้นอักษรชัดเจนมาจากจารึก
ตัวแทนของแต่ละช่ วงเวลา ไม่ ใช่จารึกทุกหลักของช่วงเวลานั้น ๆ ตารางแสดงรูปแบบอักษรนี้จ ะ
แบ่งเป็นสี่สดมภ์ตามช่วงเวลา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตารางที่ ๙ ตัวอย่างตารางแสดงรูปแบบอักษร
อักษรไทย

รูปแบบอักษรที่ปรากฏในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วดั พระธาตุศรีดอนคํา
พ.ศ.๒๓๐๑ พ.ศ. ๒๓๕๑ พ.ศ. ๒๔๐๑ พ.ศ. ๒๔๕๑ พ.ศ. ๒๓๕๐
พ.ศ. ๒๔๐๐
พ.ศ.๒๔๕๐
พ.ศ. ๒๕๐๐

ล

จากตัวอย่าง ผู้วิจัยจะแสดงรูปแบบอักษรที่คัดเลือกมาลงในตาราง ตารางแสดงรูปแบบ
อักษรในงานวิจัยฉบับนี้แบ่งการนําเสนอแยกตาราง ดังนี้ พยัญชนะ (ตัวเต็ม ตัวเชิง) สระจม สระลอย

๕๖
วรรณยุ กต์ เครื่ องหมายต่า ง ๆ ตัว เลข อักษรพิเ ศษ และคํา พิเ ศษ ตามลํา ดับ ในส่ วนตารางแสดง
รูป แบบอักษรที่ เ ป็น พยัญ ชนะ ในแต่ ล ะแถวจะแบ่ งออกเป็ น ๒ ช่ องย่ อย ช่องด้า นบนจะแสดงรู ป
พยัญชนะตัวเต็ม ส่ว นช่องด้านล่างแสดงรูปพยัญชนะตัวเชิ ง ส่วนตารางแสดงรูปแบบอักษรที่เป็ น
ตัวเลขก็จะแบ่งเป็น ๒ ช่องเช่นกัน ช่องด้านบนแสดงตัวเลขโหรา ช่องด้านล่างแสดงตัวเลขธรรม หรือ
ตัวเลขในธรรม ส่วนตารางเก็บอักษรอื่น ๆ จะมีช่องแสดงอักษรในแต่ละช่วงเวลาเพียงช่องเดียว
และส่ ว นที่ ๒ เลื อ กเก็ บ รู ป แบบอั ก ษรเพิ่ ม เติ ม โดยเป็ น รู ป แบบอั ก ษรที่ มี ก ารเขี ย น
แตกต่ า งจากตั ว อย่ า งที่ นํ า เสนอในตารางแสดงรู ป แบบอั กษรหรือเป็ น รู ป อั กษรต้ องมี ข้อความที่ มี
การเขี ย นแตกต่ า งจากตั ว อย่ า งในตารางและปรากฏในจารึ กที่ ไ ม่ มีร ะบุ ศักราช ผู้ วิ จั ย จะนํ า เสนอ
ตัวอย่างรูปแบบอักษรประกอบคําอธิบายท้ายตารางแสดงรูปแบบอักษร
๕.๒.๒ ในกรณีที่คําเดียวกันมีอักขรวิธีต่างไปจากอักขรวิธีทั่วไป ผู้วิจัยจะแสดง
ตัวอย่างคําที่เขียนด้วยอักขรวิธีพิเศษเพิ่มเติมโดยข้อมูลที่แสดงประกอบด้วย คําในจารึก คําปริวรรต
คําอ่าน และทะเบีย นจารึก (ดูรายละเอียดจารึกจากทะเบี ยนจารึกในภาคผนวก ก) ต่อหนึ่งรูปคํ า
ตัวอย่างต่อไปนี้
คําในจารึก

คําปริวรรต

คําอ่าน

ทะเบียนจารึก

ไนั

ใน

ว.ศ.ด.ค. ๐๙๘

จากตัวอย่าง ไนั เป็นอักขรวิธีพิเศษ โดยปกติจะเขียน ไน ไม่ปรากฏไม้ซัด -ั
๖. วิเคราะห์เนื้อหาจารึกจากการปริทัศน์วรรณกรรมในบทที่ ๒ ในด้านเนื้อหาจารึกที่
ฐานพระพุ ท ธรู ป พบว่ า มี การแบ่ ง เนื้ อหาคล้ า ย ๆ กั น คื อ ๑. ส่ ว นที่ ก ล่ า วถึ งเวลาที่ มี อยู่ ใ นจารึ ก
๒. รายนามของบุคคลที่ปรากฏในจารึก ๓. จุดประสงค์ในการถวายพระพุทธรูป และ ๔. คําปรารถนา
ในการถวายพระพุ ทธรู ป การแบ่งเนื้อหาเป็ น ๔ ส่ วนเช่น นี้ ถื อได้ ว่ าเป็ นระเบี ยบของจารึ กที่ฐ าน
พระพุทธรูป ผู้วิจัยนํากรอบแนวคิดนี้ปรับใช้โดยแบ่งระเบียบวิธีการจารึกออกเป็น ๔ ส่วนเช่นกัน ดังนี้
๑. การระบุเวลาที่ปรากฏในจารึก ๒. รายนามของผู้ถวายพระพุทธรูป ๓. การประกาศกุศลกิจกรรม
และ ๔. การประกาศเจตนา
การแบ่งส่วนเนื้อหาเป็น ๔ ส่วนดังกล่าว ช่วยให้สะดวกต่อการวิเคราะห์การเรียงลําดับ
เนื้อหาที่พบในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา ซึ่งมีการวิเคราะห์เนื้อหา
เป็นส่วน ๆ ดังนี้
๖.๑ การระบุเวลาที่ปรากฏในจารึก ผู้วิจัยแบ่งการวิเคราะห์การระบุเวลา ดังต่อไปนี้
การนับปี การนับฤดูกาล การนับเดือน และการนับวัน

๕๗
๖.๒ รายนามผู้ ถ วายพระพุ ทธรู ป ผู้ วิ จั ย จะศึ ก ษารู ป แบบการจารึ ก รายนามของ
ผู้กระทํากิริยาบุญคือการถวายพระพุทธรูป (ซึ่งอาจได้มาจากการสั่งสร้างหรือสร้างด้วยตนเอง) ว่ามี
ระบบอย่างไร มีคําใดเป็นคําขึ้นต้นหรือลงท้ายเพื่อให้ทราบขอบเขตรายนามของผู้ถวายพระพุทธรูป
๖.๓ คํ า ประกาศกุ ศลกิ จ กรรม แสดงจุ ด ประสงค์ ใ นการสร้ า งหรื อถวายหรื อสร้ า ง
พระพุทธรูป จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย พบคําประกาศกุศลกิจกรรมในจารึกที่ฐาน
พระพุทธรูปคือ ๑. ถวายเพื่อค้ําชูพุทธศาสนาตราบ ๕,๐๐๐ ปี ๒. เพื่อเป็นที่ไหว้บูชาแก่คนและเทวดา
ทั้ ง หลาย ๓. เพื่ อ เป็ น พระพุ ท ธรู ป ดวงชะตา ๔. เพื่ อ แก้ บ น ๕. เพื่ อ ถวายเป็ น ทานแก่ วั ด และ
พระพุทธศาสนา ๖. เพื่อร่วมฉลองถาวรวัตถุ ๗. เพื่อเป็นปัจจัยให้ได้ขึ้นสวรรค์และถึงซึ่งพระนิพพาน
และ ๘. เพื่ออุทิศส่วนกุศลผลบุญไปหา พ่อแม่ พี่น้อง หรือสัตว์เลี้ยงที่ล่วงลับ ซึ่งมีการระบุรายนาม
ของผู้ล่วงลับด้วย และเนื่องจากโครงสร้างของรายนามผู้ล่วงลับเป็นโครงสร้างเดียวกันกับ “รายนาม
ของผู้ ถวายพระพุ ทธรู ป” และ “รายนามผู้ จารึ กข้ อความที่ฐ านพระพุ ทธรูป หรื อรายนามผู้ ส ร้ า ง
พระพุทธรูป” ซึ่งมีองค์ประกอบคือ คํานําหน้านาม + นาม ด้วยความคล้ายกันเช่นนี้ ผู้วิจัยจะศึกษา
รายนามทั้งหมดที่ปรากฏในจารึกในส่วนคําประกาศกุศลกิจกรรม โดยแบ่งกลุ่มตัวอย่างเป็นชนชั้น
ต่าง ๆ คือ ชนชั้นปกครอง ชนชั้นนักบวชหรือพระสงฆ์ และชนชั้นใต้ปกครองหรือสามัญชน จากนั้นจึง
แยกโครงสร้างรายนามของผู้ที่อยู่ในจารึกเพื่ออธิบายตําแหน่งหน้าที่ สถานะ ของบุคคลต่าง ๆ รวมถึง
อธิบายการสร้างนามของบุคคลในจารึก
๖.๔ คําประกาศเจตนาหรือคําอธิษฐาน หรือคําปรารถนา จากการปริทัศน์วรรณกรรม
ในบทที่ ๒ พบคําประกาศเจตนาดังนี้ ๑. ขอไปเกิดเป็นพระอรหันต์ ในยุคพระศรีอาริยเมตไตร ๒. ขอให้
ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นฟ้า และพระนิพพาน ๓. ขอถึงสุข ๓ ประการ มีนิพพานเป็นยอด ๔. ขอให้หาย
จากโรคภั ย ไข้ เ จ็ บ ๕. ขอให้ สุ ข สมหวั ง ๖. ขอให้ มี ปั ญ ญาดุ จ แม่ น้ํ า ทั้ ง ๕ และ ๗. ขอให้ ถึ ง ซึ่ ง
โลกุตรธรรม ๙ ประการ แต่อย่างไรก็ตาม จะพบว่าคําประกาศกุศลกิจกรรม และคําประกาศเจตนา
บางข้อยังมีความลักลั่นกันอยู่ เช่น ขอให้ได้ขึ้นสวรรค์ เป็นเนื้อหาที่อาจจะจัดอยู่ทั้งในคําประกาศกุศล
กิจกรรมและคําประกาศเจตนา ผู้วิจัยใช้เกณฑ์ว่า หากเป็นเนื้อความที่กล่าวถึงถวายพระพุทธรูปเพื่อ
สิ่งใด ผู้วิจัยจะให้อยู่ในกลุ่มของคําประกาศกุศลกิจกรรม แต่หากเป็นเนื้อความที่เขียนว่า ปรารถนาถึง
สิ่งใด ผู้วิจัยจะให้เนื้อความนี้อยู่ในกลุ่มของคําประกาศเจตนา ดังนั้น การขอให้ได้ขึ้นสวรรค์นี้ ผู้วิจัยจะ
จัดไว้ในกลุ่มของคําประกาศเจตนาเพราะเป็นการแสดงความปรารถนาที่จะขึ้นสวรรค์ เป็นต้น
๗. เรียบเรียงข้อมูล และสรุปผลการศึกษา

บทที่ ๔
รูปแบบอักษรและอักขรวิธีที่พบในจารึกที่ฐานพระพุทธรูป
ในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่
การศึกษารูปแบบอักษรและอักขรวิธี เป็นกระบวนการสําคัญกระบวนการหนึ่งที่ทําให้
ผู้ศึกษาทราบถึงพัฒนาการของตัวอักษร และอักขรวิธีว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไร ในแต่ละห้วงเวลา
มีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ และการศึกษาการเปลี่ยนแปลงนี้เองทําให้ผู้ศึกษาสามารถกําหนดอายุของ
จารึกที่ไม่ได้ระบุศักราชได้อย่างคร่าว ๆ ว่าถูกจารึกในช่วงเวลาใด และสามารถช่วยให้นําองค์ความรู้
จากเนื้อหาดังกล่าวไปเติมเต็มประวัติศาสตร์ได้ตรงตามช่วงเวลาที่แท้จริงหรือใกล้เคียง
การศึกษาในบทนี้จะศึกษาเฉพาะจารึกที่จารด้วยอักษรธรรมล้านนาจํานวน ๕๔๓ หลัก
จากจารึก ๕๔๖ หลัก (อีก ๓ หลัก เป็นจารึกที่จารด้วยอักษรไทย) โดยแบ่งการศึกษาเป็น ๒ ส่วน คือ
การวิเคราะห์รูปแบบอักษร และการวิเคราะห์อักขรวิธี ดังต่อไปนี้
๑. การวิเคราะห์รูปแบบอักษร
จากการสํารวจพบว่า จารึกจํานวน ๕๔๓ หลัก มีรูปแบบอักษรที่คล้ายคลึงกัน ในการ
เก็บข้อมูลรูปแบบอักษรและอักขรวิธี ผู้วิจัยจึงคัดเลือกตัวแทนจารึก ที่มีเส้นอักษรชัดเจน มีจํานวน
รูปอักษรมากพอสมควร เพื่อให้ได้รูปอักษรครอบคลุมอักษรธรรมล้านนามากที่สุด โดยแบ่งวิธีการเก็บ
ข้อมูลออกเป็น ๒ ส่วน
ส่วนที่ ๑ รูปแบบอักษรที่สามารถระบุศักราชได้ จากการสํารวจ จารึกที่เก่าที่สุดระบุ
พ.ศ. ๒๓๔๗ และจารึกที่ใหม่ที่สุดระบุ พ.ศ. ๒๔๙๘ นั่นคือ จารึกที่ระบุศักราชจะมีอายุอยู่ในช่วง พุทธ
ศตวรรษที่ ๒๔ - ๒๕ (พ.ศ. ๒๓๐๑ - ๒๕๐๐) ผู้วิจัยจึงแบ่งการเก็บอักษรออกเป็น ๔ ช่วงเวลา ช่วงละ
๕๐ ปี ดังนี้
ช่ ว งที่ ๑ จารึ ก ที่ ร ะบุ ศั ก ราชในช่ ว ง พ.ศ. ๒๓๐๑ – ๒๓๕๐ เลื อ กเก็ บ
ตัวอย่างรูปแบบอักษรจากจารึกจํานวน ๔ หลัก ได้แก่จารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๑๕ ๐๔๐ ๒๘๘
และ ๔๔๒
ช่ ว งที่ ๒ จารึ ก ที่ ร ะบุ ศั ก ราชในช่ ว ง พ.ศ. ๒๓๕๑ - ๒๔๐๐ เลื อ กเก็ บ
ตัวอย่างรูปแบบอักษรจากจารึกจํานวน ๗ หลัก ได้แก่จารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๑๖ ๐๗๐ ๐๘๘
๐๙๖ ๑๐๐ ๒๙๓ และ ๓๗๔
๕๘

๕๙
ช่ ว งที่ ๓ จารึ ก ที่ ร ะบุ ศั ก ราชในช่ ว ง พ.ศ. ๒๔๐๑ - ๒๔๕๐ เลื อ กเก็ บ
ตัวอย่างรูปแบบอักษรจากจารึกจํานวน ๑๒ หลักได้แก่จารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๑๙ ๐๒๑ ๐๒๔
๐๒๘ ๐๓๑ ๐๕๖ ๐๕๘ ๒๕๔ ๒๖๕ ๒๖๖ ๓๗๙ และ ๔๔๒
ช่ ว งที่ ๔ จารึ ก ที่ ร ะบุ ศั ก ราชในช่ ว ง พ.ศ. ๒๔๕๑ - ๒๕๐๐ เลื อ กเก็ บ
ตัวอย่างรูปแบบอักษรจากจารึกจํานวน ๙ หลัก ได้แก่จารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๐๓ ๐๐๔ ๐๐๕
๐๐๖ ๐๓๐ ๑๓๐ ๑๔๔ ๕๓๒ และ ๕๓๓ (ดูภาพจารึกในภาคผนวก ข)
ส่วนที่ ๒ รูปแบบอักษรเพิ่มเติม เป็นรูปแบบอักษรที่ไม่ปรากฏตัวอย่างในส่วนที่ ๑
หรือเป็นรูปอักษรที่มีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากรูปอักษรในจารึกที่ระบุศักราช ผู้วิจัยพบรูปอักษร
จากจารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๔๑ ๒๓๑ ๒๔๒ ๒๔๖ ๒๔๘ และ ๒๙๗
ผลการศึกษารูปแบบอักษรในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา
พบรูปอักษรต่าง ๆ ดังนี้
๑.๑ พยัญชนะ ผลการศึกษารู ป พยั ญ ชนะที่ ป รากฏในจารึ กที่ ฐานพระพุทธรูปใน
พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํามีดังต่อไปนี้
พยัญชนะตัวเต็ม จํานวน ๓๙ รูป คือ ก ข ฃ ค ฅ ง จ ช ซ ฌ ญ ฑ ฏ ฐ ณ ต ถ
ท ธ น บ ป ผ ฝ พ ฟ ภ ม ย ร ล ว ศ ส ห ฬ อ ฮ และ อย
พยัญชนะตัวเชิง จํานวน ๒๗ รูป คือ ก ข ง จ ช ฌ ฑ ฐ ญ ฏ ณ ต ถ ท ธ น ป
พ ม ย ร ล ว ศ ษ ห และ อ
ตารางที่ ๑๐ ตารางแสดงรูปแบบพยัญชนะตัวเต็มและตัวเชิง
รูปแบบพยัญชนะตัวเต็มและตัวเชิงที่ปรากฏในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา
อักษร พ.ศ.๒๓๐๑ พ.ศ. ๒๓๕๑ พ.ศ. ๒๔๐๑ พ.ศ. ๒๔๕๑ ไทย พ.ศ. ๒๓๕๐
พ.ศ. ๒๔๐๐
พ.ศ.๒๔๕๐
พ.ศ. ๒๕๐๐

กฯ

-

๖๐
ตารางที่ ๑๐ ตารางแสดงรูปแบบพยัญชนะตัวเต็มและตัวเชิง (ต่อ)
รูปแบบพยัญชนะตัวเต็มและตัวเชิงที่ปรากฏในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา
อักษร พ.ศ.๒๓๐๑ พ.ศ. ๒๓๕๑ พ.ศ. ๒๔๐๑ พ.ศ. ๒๔๕๑ ไทย พ.ศ. ๒๓๕๐
พ.ศ. ๒๔๐๐
พ.ศ.๒๔๕๐
พ.ศ. ๒๕๐๐

ข

-

-

-

ฃ
-

-

-

-

-

-

คฯ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ฅฯ

๖๑
ตารางที่ ๑๐ ตารางแสดงรูปแบบพยัญชนะตัวเต็มและตัวเชิง (ต่อ)
รูปแบบพยัญชนะตัวเต็มและตัวเชิงที่ปรากฏในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา
อักษร พ.ศ.๒๓๐๑ พ.ศ. ๒๓๕๑ พ.ศ. ๒๔๐๑ พ.ศ. ๒๔๕๑ ไทย พ.ศ. ๒๓๕๐
พ.ศ. ๒๔๐๐
พ.ศ.๒๔๕๐
พ.ศ. ๒๕๐๐

ง
-

จ

ช

-

๖๒
ตารางที่ ๑๐ ตารางแสดงรูปแบบพยัญชนะตัวเต็มและตัวเชิง (ต่อ)
รูปแบบพยัญชนะตัวเต็มและตัวเชิงที่ปรากฏในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา
อักษร พ.ศ.๒๓๐๑ พ.ศ. ๒๓๕๑ พ.ศ. ๒๔๐๑ พ.ศ. ๒๔๕๑ ไทย พ.ศ. ๒๓๕๐
พ.ศ. ๒๔๐๐
พ.ศ.๒๔๕๐
พ.ศ. ๒๕๐๐

ซ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ฌ

-

-

-

-

ญ

ฑ

-

-

-

๖๓
ตารางที่ ๑๐ ตารางแสดงรูปแบบพยัญชนะตัวเต็มและตัวเชิง (ต่อ)
รูปแบบพยัญชนะตัวเต็มและตัวเชิงที่ปรากฏในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา
อักษร พ.ศ.๒๓๐๑ พ.ศ. ๒๓๕๑ พ.ศ. ๒๔๐๑ พ.ศ. ๒๔๕๑ ไทย พ.ศ. ๒๓๕๐
พ.ศ. ๒๔๐๐
พ.ศ.๒๔๕๐
พ.ศ. ๒๕๐๐

ฏ
-

-

-

-

-

ฐ
-

-

-

-

ณ

ต

-

-

-

-

-

๖๔
ตารางที่ ๑๐ ตารางแสดงรูปแบบพยัญชนะตัวเต็มและตัวเชิง (ต่อ)
รูปแบบพยัญชนะตัวเต็มและตัวเชิงที่ปรากฏในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา
อักษร พ.ศ.๒๓๐๑ พ.ศ. ๒๓๕๑ พ.ศ. ๒๔๐๑ พ.ศ. ๒๔๕๑ ไทย พ.ศ. ๒๓๕๐
พ.ศ. ๒๔๐๐
พ.ศ.๒๔๕๐
พ.ศ. ๒๕๐๐

-

-

ถ
-

-

-

ท ฯ

-

-

ธ ฯ
-

-

๖๕
ตารางที่ ๑๐ ตารางแสดงรูปแบบพยัญชนะตัวเต็มและตัวเชิง (ต่อ)
รูปแบบพยัญชนะตัวเต็มและตัวเชิงที่ปรากฏในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา
อักษร พ.ศ.๒๓๐๑ พ.ศ. ๒๓๕๑ พ.ศ. ๒๔๐๑ พ.ศ. ๒๔๕๑ ไทย พ.ศ. ๒๓๕๐
พ.ศ. ๒๔๐๐
พ.ศ.๒๔๕๐
พ.ศ. ๒๕๐๐

นฯ

บ/ป

ผ ฯ
-

-

-

-

-

-

ฝ
-

๖๖
ตารางที่ ๑๐ ตารางแสดงรูปแบบพยัญชนะตัวเต็มและตัวเชิง (ต่อ)
รูปแบบพยัญชนะตัวเต็มและตัวเชิงที่ปรากฏในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา
อักษร พ.ศ.๒๓๐๑ พ.ศ. ๒๓๕๑ พ.ศ. ๒๔๐๑ พ.ศ. ๒๔๕๑ ไทย พ.ศ. ๒๓๕๐
พ.ศ. ๒๔๐๐
พ.ศ.๒๔๕๐
พ.ศ. ๒๕๐๐

-

-

-

-

พ

-

ฟ
-

-

-

-

ภ
-

-

-

-

๖๗
ตารางที่ ๑๐ ตารางแสดงรูปแบบพยัญชนะตัวเต็มและตัวเชิง (ต่อ)
รูปแบบพยัญชนะตัวเต็มและตัวเชิงที่ปรากฏในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา
อักษร พ.ศ.๒๓๐๑ พ.ศ. ๒๓๕๑ พ.ศ. ๒๔๐๑ พ.ศ. ๒๔๕๑ ไทย พ.ศ. ๒๓๕๐
พ.ศ. ๒๔๐๐
พ.ศ.๒๔๕๐
พ.ศ. ๒๕๐๐

-

-

-

-

-

ม

ย

ร

-

๖๘
ตารางที่ ๑๐ ตารางแสดงรูปแบบพยัญชนะตัวเต็มและตัวเชิง (ต่อ)
รูปแบบพยัญชนะตัวเต็มและตัวเชิงที่ปรากฏในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา
อักษร พ.ศ.๒๓๐๑ พ.ศ. ๒๓๕๑ พ.ศ. ๒๔๐๑ พ.ศ. ๒๔๕๑ ไทย พ.ศ. ๒๓๕๐
พ.ศ. ๒๔๐๐
พ.ศ.๒๔๕๐
พ.ศ. ๒๕๐๐

ล

ว
-

ศ
-

-

-

-

๖๙
ตารางที่ ๑๐ ตารางแสดงรูปแบบพยัญชนะตัวเต็มและตัวเชิง (ต่อ)
รูปแบบพยัญชนะตัวเต็มและตัวเชิงที่ปรากฏในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา
อักษร พ.ศ.๒๓๐๑ พ.ศ. ๒๓๕๑ พ.ศ. ๒๔๐๑ พ.ศ. ๒๔๕๑ ไทย พ.ศ. ๒๓๕๐
พ.ศ. ๒๔๐๐
พ.ศ.๒๔๕๐
พ.ศ. ๒๕๐๐

ษ
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ส

ห
-

ฬ
-

๗๐
ตารางที่ ๑๐ ตารางแสดงรูปแบบพยัญชนะตัวเต็มและตัวเชิง (ต่อ)
รูปแบบพยัญชนะตัวเต็มและตัวเชิงที่ปรากฏในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา
อักษร พ.ศ.๒๓๐๑ พ.ศ. ๒๓๕๑ พ.ศ. ๒๔๐๑ พ.ศ. ๒๔๕๑ ไทย พ.ศ. ๒๓๕๐
พ.ศ. ๒๔๐๐
พ.ศ.๒๔๕๐
พ.ศ. ๒๕๐๐

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

อ

ฮ

-

อย

-

จากการศึ ก ษารู ป แบบพยั ญ ชนะที่ ป รากฏจารึ ก ที่ ฐ านพระพุ ท ธรู ป ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
วัดพระธาตุศรีดอนคํา พบว่า รูปอักษรพยัญชนะในพุทธศตวรรษที่ ๒๔ - ๒๕ ไม่มีการเปลี่ยนแปลง
หรือมีพัฒนาการทางด้านรูปอักษรอย่างชัดเจน มีเพียงความแตกต่างเล็กน้อย เช่น

๗๑
พยัญชนะตัวเต็ม ข
จะพบว่า เส้นบนของพยัญชนะตัวเต็ม ข ลักษณะที่ ๑ เขียน
หยักเส้น ส่วนพยัญชนะตัวเต็ม ข ลักษณะที่ ๒ ไม่ปรากฏการเขียนหยักเส้น
พยั ญ ชนะตั ว เชิ ง ช
ในจารึ กเลขทะเบี ย น ว.ศ.ด.ค. ๒๕๔ มี ลั กษณะการเขี ย น
รูปอักษร ช ในลักษณะที่เขียนครั้งเดียวโดยไม่ยกมือ รูปอักษรดังกล่าวนิยมเขียนในกลุ่มชาวไทลื้อ ซึ่ง
แตกต่างกับรูปพยัญชนะตัวเชิง ช ของอักษรธรรมล้านนา๑ ที่มีไส้อักษรอยู่ระหว่างเส้นบนกับเส้น
ล่าง ซึ่งหากเขียนในลักษณะนี้ต้องมีการเขียนโดยการยกมือหนึ่งครั้งเพื่อเขียนไส้อักษร รูปแบบการ
เขียนแบบไม่ยกมือนี้ แม้จะนิยมในกลุ่มไทลื้อ แต่ก็ปรากฏความนิยมทั่วไปในอักษรธรรมล้านนาของ
ชาวไทยวนด้วย
พบพยัญชนะเชิง ช แบบไทลื้อเพียงแค่ตําแหน่งเดียวปะปนอยู่กับพยัญชนะตัวเต็ม
ช และพยัญชนะตัวเชิง ช ที่มีใช้อย่างสม่ําเสมอในจารึกหลักเดียวกัน ประกอบกับไม่ปรากฏ
อักขรวิธีหรือรูปอักษรแบบไทลื้ออื่น ๆ (ดังตัวอย่างในบทที่ ๓ หัวข้อ ๑.๖ อักษรและคําพิเศษ) ใน
จารึกหลักนี้เลย สะท้อนว่าผู้จารอาจเป็นผู้ที่มีความรู้ทั้งอักษรธรรมล้านนาและอักษรไทลื้อ จึงมีการ
จารอักษรต่างกลุ่มปะปนกันเช่นนี้
พยัญ ชนะตัว เต็ ม ล
จะพบว่า พยั ญชนะตั วเต็ม ล ลักษณะที่ ๑ เพิ่มหาง
อักษรโดยมีลักษณะเป็นการตวัดเส้นกลับในตอนจบอักษร เสมือนมีหัวอักษร ๒ ข้างถ่วงดุลกันอยู่ แต่
พยัญชนะตัวเต็ม ล ลักษณะที่ ๒ ไม่มีลักษณะดังกล่าว
พยัญชนะตัวเชิง ล
จะพบว่า พยัญชนะตัวเชิง ล ลักษณะที่ ๑ ลากเส้น
หลั งของอั กษรให้ สู งขึ้ น ในระดั บ เดี ย วกั บ พยั ญ ชนะต้ น พยั ญ ชนะตั ว เชิ ง ล ลั กษณะที่ ๒ ไม่ มีการ
ลากเส้นหลังอักษรให้สูงขึ้นไปถึงระดับพยัญชนะตัวเต็ม
ความแตกต่ างเล็กน้อยเช่นนี้ สัน นิษฐานว่า น่าจะเป็น เรื่องของลายมือของผู้จารจารึ ก
มากกว่าที่จะเป็นการพัฒนาการของรูปอักษร เพราะในช่วงสมัยเดียวกัน ปรากฏรูปอักษรหลาย
รูปแบบ หรือแม้แต่ในหลักเดียวกัน รูปอักษรเดียวกัน แต่ต่างบรรทัดสามารถมีลักษณะเขียนที่ต่างกัน
ได้
พยัญชนะตัวเต็ม อ
จะพบว่า พยัญชนะตัวเต็ม อ ลักษณะที่ ๑ มีเส้นหน้า
อักษรโค้งหยักกลางเข้าหาเส้นหลัง พยัญชนะตัวเต็ม อ ลักษณะที่ ๒ มีเส้นหน้าอักษรโค้งออก
พยัญ ชนะตั วเต็ม ฮ เป็น พยั ญชนะที่ พบได้ น้อยมากในจารึกล้ านนา ซึ่ งในจารึ กที่ ฐาน
พระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคําพบพยัญชนะ ฮ ในจารึก ๒ หลัก คือ ๑. จารึกเลข
๑

รูปพยัญชนะเชิง ช ของอักษรธรรมล้านนาเขียนเหมือนกันกับพยัญชนะตัวเต็ม

๗๒
ทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๙๗ ระบุ พ.ศ. ๒๔๖๒ พบอักษร ฮ
ในคําว่า “พระธาตุฮ่องอ้อ” ๒. จารึก
เลขทะเบียน ๑๓๐ ระบุ พ.ศ. ๒๔๙๒ พบอักษร ฮ
ในคําว่า “นางเฮียน” อย่างไรก็ตาม ชื่อวัดที่
ใช้อักษร ฮ ในคําว่า “ฮ่องอ้อ” ในจารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๙๗ นั้น ก็มีการเขียนเป็น “วัดหลวง
ร่องอ้อ” ในจารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๗๔ ระบุ พ.ศ. ๒๔๕๖ คือมีการใช้อักษร ร เขียนชื่อวัดมา
ก่อนอักษร ฮ เนื่องจากระบบเสียงภาษาไทยถิ่นเหนือเสียง /h/ สามารถบันทึกด้วยอักษร ร และ ฮ
การพบอักษรทั้ง ๒ รูป ในคําเดียวกัน แสดงให้เห็นว่าอาจมีการใช้อักษรทั้ง ๒ รูป ในคําที่ออกเสียง
เสี ย ง /h/ ในช่ ว งเวลาเดี ย วกั น (พ.ศ. ๒๔๕๑ - ๒๕๐๐) การใช้ รู ป อั กษร ฮ อาจเกิ ด ขึ้ น ช่ ว งหลั ง
พ.ศ. ๒๔๕๖ ซึ่งเป็นเวลาที่มีการปฏิรูปการศึกษาตามภาคกลาง สันนิษฐานว่า รูปอักษร ฮ ที่พบใน
จารึกทั้ง ๒ หลัก ซึ่งระบุอายุอยู่ในช่วงหลัง พ.ศ. ๒๔๕๖ น่าจะได้รับอิทธิพลการบันทึกเสียง /h/ ให้
ตรงตามรูปสะกดแบบภาคกลางก็เป็นได้
การไม่พบพยัญชนะบางรูป เช่น ฉ และ ฒ ในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัด
พระธาตุศรีดอนคํานั้น น่าจะเนื่องจากในภาษาไทยถิ่นเหนือไม่มีหน่วยเสียง ฉ /ch/ แต่ใช้เสียง จ /c/
หรือ ส /s/ แทน๒ เช่นคําว่า “ฉนํา” ในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคําจะ
เขียนเป็น “จนํา” หรือ “สนํา” หรืออาจเป็นเพราะคําศัพท์ในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัด
พระธาตุศรีดอนคํามีวงศัพท์จํากัด
๑.๒ สระ ประกอบไปด้วย สระจม และ สระลอย ดังตัวอย่างต่อไปนี้
๑.๒.๑ สระจม หมายถึง สระที่ใช้เขียนประสมกับพยัญชนะ เพื่อประกอบเป็น
คํ า หรื อพยางค์ มี ทั้ง สระเสี ย งสั้ น และเสี ย งยาว รู ป สระจมที่ ป รากฏในจารึ ก ที่ ฐ านพระพุ ทธรู ปใน
พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา พบทั้งสิ้น ๒๑ รูป ได้แก่ สระอะ อา อิ อี อึ อื อุ อู เอะ เอ แอ โอะ
โอ ออ เออ เอือ เอีย อัว อํา ไอ และเอา แสดงในตารางที่ ๑๑ ดังนี้

๒

กรรณิการ์ วิมลเกษม, ตําราเรียนอักษรไทยโบราณ อักษรขอมไทย อักษรธรรมล้านนา อักษร
ธรรมอีสาน (กรุงเทพฯ: ภาควิชาภาษาตะวันออก, ๒๕๕๒), ๑๕๔.

๗๓
ตารางที่ ๑๑ ตารางแสดงรูปแบบสระจม
อักษรไทย

รูปแบบสระจมที่ปรากฏในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์
วัดพระธาตุศรีดอนคํา
พ.ศ. ๒๓๐๑ - พ.ศ. ๒๓๕๑ พ.ศ. ๒๔๐๑ พ.ศ. ๒๔๕๑ ๒๓๕๐
๒๔๐๐
๒๔๕๐
๒๕๐๐

อะ
อา

อิ

อี
อึ
อื

อู

-

-

๗๔
ตารางที่ ๑๑ ตารางแสดงรูปแบบสระจม (ต่อ)
อักษรไทย

รูปแบบสระจมที่ปรากฏในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์
วัดพระธาตุศรีดอนคํา
พ.ศ. ๒๓๐๑ –
พ.ศ. ๒๓๕๑ - พ.ศ. ๒๔๐๑ พ.ศ. ๒๔๕๑ ๒๓๕๐
๒๔๐๐
๒๔๕๐
๒๕๐๐

เอะ
-

-

-

โอ

-

-

-

โอะ

-

-

เอ

แอ

ออ

-

๗๕
ตารางที่ ๑๑ ตารางแสดงรูปแบบสระจม (ต่อ)

อักษรไทย

เออะ

รูปแบบสระจมที่ปรากฏในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์
วัดพระธาตุศรีดอนคํา
พ.ศ. ๒๓๐๑ –
พ.ศ. ๒๓๕๑ - พ.ศ. ๒๔๐๑ พ.ศ. ๒๔๕๑ ๒๓๕๐
๒๔๐๐
๒๔๕๐
๒๕๐๐
-

-

-

-

เออ

เอือ

เอีย

อัว

-

๗๖
ตารางที่ ๑๑ ตารางแสดงรูปแบบสระจม (ต่อ)
อักษรไทย

รูปแบบสระจมที่ปรากฏในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์
วัดพระธาตุศรีดอนคํา
พ.ศ. ๒๓๐๑ –
พ.ศ. ๒๓๕๑ - พ.ศ. ๒๔๐๑ พ.ศ. ๒๔๕๑ ๒๓๕๐
๒๔๐๐
๒๔๕๐
๒๕๐๐

อํา
ไอ

เอา

จากการศึกษารูปแบบสระจมที่พบในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุ
ศรีดอนคํา พบว่ารูปสระจมในพุทธศตวรรษที่ ๒๔ - ๒๕ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านอักษรที่ชัดเจน
เช่ น เดี ย วกั บรู ป พยั ญ ชนะ อย่ า งไรก็ต าม พบสระจมบางรู ปมี ลั กษณะพิ เศษต่ า งจากลั กษณะที่ พบ
โดยทั่วไป เช่น
สระ อา ในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา ปรากฏทั้งสระอา
ธรรมดา
(-า) และสระอาที่มีขนาดใหญ่
(-ฯVฯ) เรียกว่า ไม้ก๋าโว้ง ในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปใน
พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา ไม้ก๋าโว้งมักจะถูกนํามาประกอบด้านหลังพยัญชนะตัวเต็ม ค (ค) ท
(ท) ธ (ธ) บ (บ) และ ว (ว) เพื่อไม่ให้สับสนในรูปอักษร เพราะหากนําเอาสระอาธรรมดามาประกอบ
ในรูป อักษรเหล่า นี้ หากเขี ยนติด กัน มาก จะทําให้คิดว่ าเป็น อักษรรูป อื่น เช่ น คา คา จะคล้ ายกั บ
พยัญชนะ ก ก, ทา ทา จะคล้ายกับพยัญชนะ ต ต, ธา ธา จะคล้ายกับพยัญชนะ ต ต, บา บา จะ
คล้ายกับพยัญชนะ ห ห และ วาวา จะคล้ายกับพยัญชนะ ต ต อย่างไรก็ตาม จารึกบางหลักก็ไม่ได้

๗๗
ใช้ ไม้ ก๋าโว้ งประกอบอั กษรดั งกล่ า ว บางหลั กก็ ใช้ ไม้ ก๋าโว้ งประกอบอั กษรอื่ น ๆ นอกเหนื อจากที่
ยกตัวอย่างซึ่งพบไม่มากนัก เช่น จารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๕๘ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างคํา

คําปริวรรต

คําอ่าน

กเมฺพาซช

กัมโพชชะ

กิติกา

กิติกา

ภ าส า

ภาษา

จากตัวอย่าง พบการเขียนไม้ก๋าโว้งประกอบกับอักษร ม ก ภ และ ส ตามลําดับ การใช้
ไม้ก๋าโว้งเขียนประกอบกับพยัญชนะต้นในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา
จึงไม่มีหลักเกณฑ์ที่แน่นอน
สระ อี
ในจารึกทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๓๔๗ มีการเขียนโดยไม่ยกมือ มีเส้นหลังต่อลง
มาด้านล่าง สันนิษฐานว่าน่าจะได้รับอิทธิพลจากอักษรไทลื้อ สระอีลักษณะดังกล่าวในจารึกที่ฐาน
พระพุทธรูปวัดพระธาตุศรีดอนคําปรากฏน้อยมาก ซึ่งต่างจากสระอีที่พบส่วนใหญ่ที่เขียนโดยการยก
มือหนึ่งครั้งเพื่อเขียนเส้นโค้งเล็ก ๆ หนึ่งเส้น เช่น สระอีรูปดังกล่าวเป็นรูปสระที่นิยมเขียนทั่วไป
ในกลุ่มอักษรธรรมล้านนาของชาวไทยวน ดังนั้นรูปแบบอักษรในจารึกหลักนี้จึงเป็นอักษรธรรมล้านนา
ที่มีอักษรไทลื้อแทรกอยู่
นอกจากนี้ ยังพบสระอือที่มีรูปร่างคล้ายสระ อี เช่น ซึ่งโดยทั่วไปในรูปศัพท์เดียวกัน
สามารถใช้รูปสระ อี หรือ สระ อือ สลับหรือแทนกันได้
สระอุ ที่ พ บในจารึ ก ที่ ฐ านพระพุ ท ธรู ป ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วั ด พระธาตุ ศ รี ด อนคํ า
หลายหลักใช้แทนสระอู
โดยเฉพาะคําว่า “ลูก” เช่น ในจารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๑๓ ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้

๗๘
ตัวอย่างคํา

สระไอ

คําปริวรรต

คําอ่าน

ลุั

ลูก

ในจารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๒๘ มีลักษณะการตวัดเส้นกลับเพื่อจบการเขียนอักษร

ทําให้มีลักษณะคล้ายรูปสระโอ

มากกว่ารูป ไอ

ที่พบโดยทั่วไปในจารึกล้านนา

รูปสระจมเพิ่มเติมที่พบในจารึกที่ไม่ได้ระบุศักราช มีดังต่อไปนี้
สระเอี ย แบบไม่ มี ตั ว สะกด
รู ป คํ า ที่ ป ระกอบสระเอี ย แบบไม่ มี ตั ว สะกด
มีองค์ประกอบคือ สระเอ + พยัญชนะต้ น + พยัญ ชนะตัวเชิ ง ย + ไม้ซัด ดังตั วอย่างในจารึกเลข
ทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๔๑ ดังนี้
ตัวอย่างคํา

คําปริวรรต

คําอ่าน

เปัฺย

เปีย

อย่างไรก็ตาม จารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคําส่วนใหญ่จะพบ
รูปคําที่ประกอบสระเอียแบบมีตัวสะกด
ซึ่งมีรูปคําแตกต่างจากสระเอียแบบไม่มีตัวสะกดคือ
พยัญชนะต้น + สระเอีย (พยัญชนะตัวเชิง ย) + พยัญชนะสะกด เช่น จารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค.
๒๖๙ ซึ่งระบุพุทธศักราช ๒๔๖๖ พบในคําว่า เดียน (เดือน) ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่างคํา

คําปริวรรต

คําอ่าน

ดฺยร

เดือน

นอกจากนี้ยังพบสระอือที่มีลักษณะต่างไปจากรูปปกติของสระอือในอักษรธรรมล้านนา
ซึ่งเขียนเส้นตรงที่ตัดกับเส้นบนในลักษณะเฉียงไปทางขวา เช่น
ดังเช่น ในจารึกเลขทะเบียน
ว.ศ.ด.ค. ๒๔๖ สระอือ

มีเส้นตรงที่ตัดกับเส้นบนในลักษณะเฉียงไปทางซ้ายแบบยกมือ และจารึก

๗๙
ว.ศ.ด.ค. ๒๓๑ สระอือ
มือ

มีเส้นตรงที่ตัดกับเส้นบนในลักษณะเฉียงไปทางซ้ายแบบต่อเนื่องโดยไม่ยก

๑.๒.๒ สระลอย หมายถึง สระที่สามารถทําหน้าที่เป็นพยางค์หรือคําได้ โดยไม่
ต้องประสมกับพยัญชนะต้น ในคํายืมภาษาบาลีและสันสกฤต สระลอยจะทําหน้าที่เป็นพยางค์แรก
ของคํา ในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา ปรากฏรูปสระลอยทั้งหมด ๓
รูป คือ สระ อิ อี และอุ ดังตารางที่ ๑๒
ตารางที่ ๑๒ ตารางแสดงรูปแบบสระลอย
อักษรไทย

รูปแบบสระลอยที่ปรากฏในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์
วัดพระธาตุศรีดอนคํา
พ . ศ . ๒ ๓ ๐ ๑ - พ.ศ. ๒๓๕๑ พ.ศ. ๒๔๐๑ –
พ.ศ. ๒๔๕๑ ๒๓๕๐
๒๔๐๐
๒๔๕๐
๒๕๐๐

อิ
-

-

-

-

-

อี
-

อุ
-

จากตัวอย่าง สระอีลอย
(V) ในจารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๔๓๕ มีลักษณะ
เหมือนอักษร ฟ (ฟ) อาจเนื่องมาจากผู้จารจารึกผิดพลาด
๑.๓ วรรณยุกต์ หมายถึง เครื่องหมายที่ใช้กํากับเสียงของคํา มีรูปวรรณยุกต์ ๒ รูป
เทียบได้กับรูปวรรณยุกต์เอก และโทในอักขรวิธีไทย ดังตัวอย่างต่อไปนี้

๘๐
ตารางที่ ๑๓ ตารางแสดงรูปแบบวรรณยุกต์
อักษรไทย

-่

รูปแบบวรรณยุกต์ที่ปรากฏในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์
วัดพระธาตุศรีดอนคํา
พ.ศ. ๒๓๕๑ - พ.ศ. ๒๔๐๑ พ.ศ. ๒๔๕๑ พ.ศ. ๒๓๐๑ ๒๓๕๐
๒๔๐๐
๒๔๕๐
๒๕๐๐
-

-้
จากตารางเก็บอักษร จารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคําพบทั้ง
วรรณยุ ก ต์ เ อก และวรรณยุ กต์ โ ท ที่ ใ ช้ ใ นรู ป เดี ย วกั บ ไม้ ซัด จารึ ก หลายหลั กไม่ ป รากฏการใช้ รู ป
วรรณยุกต์ คําบางคําสามารถอ่านได้หลายแบบ จึงต้องพิจารณาบริบทของประโยคว่าหมายถึงคําใด
๑.๔ เครื่องหมาย ในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคําไม่
พบพัฒนาการทางด้านอักษรแต่อย่างใด จารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา มี
เครื่องหมายปรากฏจํานวน ๑๐ เครื่องหมาย ได้แก่ ไม้ซัด ไม้กั๋งไหล ไม้กั๋งมน ไม้ก๋ง ระห้าม ไม้ซ้ําคํา
จุด เครื่องหมายขึ้นต้นข้อความ ไม้เก๋าห่อนึ่ง ไม้เก๋าจู้จี้
ตารางที่ ๑๔ ตารางแสดงรูปแบบเครื่องหมาย
รูปแบบเครื่องหมายที่ปรากฏในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์
ชื่อ
วัดพระธาตุศรีดอนคํา
เครื่องหมาย พ.ศ. ๒๓๐๑ พ.ศ. ๒๓๕๑ - พ.ศ. ๒๔๐๑ พ.ศ. ๒๔๕๑ ๒๓๕๐
๒๔๐๐
๒๔๕๐
๒๕๐๐
ไม้ซัด
ไม้กั๋งไหล

-

-

๘๑
ตารางที่ ๑๔ ตารางแสดงรูปแบบเครื่องหมาย (ต่อ)
ชื่อ
เครื่องหมาย

รูปแบบเครื่องหมายที่ปรากฏในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์
วัดพระธาตุศรีดอนคํา
พ.ศ. ๒๓๐๑ พ.ศ. ๒๓๕๑ - พ.ศ. ๒๔๐๑ พ.ศ. ๒๔๕๑ ๒๓๕๐
๒๔๐๐
๒๔๕๐
๒๕๐๐

ไม้กั๋งมน
(นิคหิต)

-

ไม้ก๋ง

ระห้าม
-

ไม้ซ้ําคํา
จุด
(มหัพภาค)

-

-

-

-

-

-

เครื่องหมาย
ขึ้นต้น
-

ไม้เก๋าห่อนึ่ง

-

-

-

๘๒
ตารางที่ ๑๔ ตารางแสดงรูปแบบเครื่องหมาย (ต่อ)
ชื่อ
เครื่องหมาย

รูปแบบเครื่องหมายที่ปรากฏในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์
วัดพระธาตุศรีดอนคํา
พ.ศ. ๒๓๐๑ - พ.ศ. ๒๓๕๑ - พ.ศ. ๒๔๐๑ พ.ศ. ๒๔๕๑ ๒๓๕๐
๒๔๐๐
๒๔๕๐
๒๕๐๐

ไม้เก๋าจู้จี้
-

-

เครื่องหมาย . จุด (มหัพภาค) ปรากฏน้อยมากโดยปรากฏในจารึกที่มีอายุอยู่ในช่วง
พ.ศ. ๒๔๕๑ - ๒๕๐๐ และมักปรากฏพร้อมคําว่า ภ.ส. (พ.ศ.) เมือพิจารณาจากระยะเวลาแล้ว
เครื องหมายดังกล่าวน่าจะเป็ นเครื องหมายทีนาํ เข้ามาใช้ในอักษรธรรมล้านนาภายหลัง และอาจเป็ น
การรับอิทธิ พลการใช้เครื องหมายนี'จากการสอนในระบบโรงเรี ยนก็เป็ นได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี'
อักษรในจารึก

คําปริวรรต

คําอ่าน

ทะเบียนจารึก

ภ.ส. ๒๔๖๖

พ.ศ. ๒๔๖๖

ว.ศ.ด.ค.
๑๑๗

ไม้เก๋าห่อนึ่ง เป็นสัญลักษณ์แทนสระเอา เช่น จารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๔๓๓ และ
๕๓๒ แต่พบไม่มากนัก เช่นเดียวกับไม้เก๋าจู้จี้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนสระเอาเช่นกัน เช่น จารึกเลข
ทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๙๓
นอกจากนี้ ยังพบเครื่องหมายขึ้นต้นข้อความในจารึกที่ไม่ระบุศักราช ในรูปแบบต่าง ๆ
ดังนี้
จากจารึกทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๔๒
จากจารึกทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๔๘
จากจารึกทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๙๗

๘๓
๑.๕ ตัวเลข อักษรธรรมล้านนามีตัวเลขใช้อยู่ ๒ ชุด คือ
๑.๕.๑ เลขธรรม นิยมใช้เขียนในคัมภีร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะคัมภีร์ในพุทธศาสนา
ในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคําพบเลขธรรมทั้งหมด ๕ รูป ได้แก่ ๐ ๑
๓ ๖ และ ๗
๑.๕.๒ เลขโหรา เป็นเลขที่ใช้ในการเขียนบอกจํานวน เช่น วันเดือนปี เลขทาง
โหราศาสตร์ เลขยันต์ทางไสยศาสตร์ ฯลฯ มักจะเขียนด้วยเลขโหรา ในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปใน
พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคําพบเลขโหราครบ ๑๐ รูป ได้แก่เลข ๐ - ๙
ตารางที่ ๑๕ แสดงตั ว เลขที่ พ บในจารึ ก ที่ ฐ านพระพุ ท ธรู ปในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วั ด
พระธาตุศรีดอนคํา เลขโหราในตารางช่องบน และแสดงเลขธรรมในตารางช่องล่าง ดังนี้
ตารางที่ ๑๕ ตารางแสดงรูปแบบตัวเลข
อักษรไทย

๐

รูปแบบเลขโหราและเลขธรรมที่ปรากฏในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์
วัดพระธาตุศรีดอนคํา
พ.ศ. ๒๓๐๑ - พ.ศ. ๒๓๕๑ พ.ศ. ๒๔๐๑ พ.ศ. ๒๔๕๑ ๒๓๕๐
๒๔๐๐
๒๔๕๐
๒๕๐๐
-

๑

1

-

-

๘๔

ตารางที่ ๑๕ ตารางแสดงรูปแบบตัวเลข (ต่อ)
อักษรไทย

รูปแบบเลขโหราและเลขธรรมที่ปรากฏในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์
วัดพระธาตุศรีดอนคํา
พ.ศ. ๒๓๐๑ พ.ศ. ๒๓๕๑ พ.ศ. ๒๔๐๑ พ.ศ. ๒๔๕๑ ๒๓๕๐
๒๔๐๐
๒๔๕๐
๒๕๐๐

๒
-

๓
-

-

-

3
๔
๕
๖

-

๘๕
ตารางที่ ๑๕ ตารางแสดงรูปแบบตัวเลข (ต่อ)
อักษรไทย

รูปแบบเลขโหราและเลขธรรมที่ปรากฏในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์
วัดพระธาตุศรีดอนคํา
พ.ศ. ๒๓๐๑ พ.ศ. ๒๓๕๑ พ.ศ. ๒๔๐๑ พ.ศ. ๒๔๕๑ ๒๓๕๐
๒๔๐๐
๒๔๕๐
๒๕๐๐

6
-

-

-

-

-

๗
-

7
๘
-

-

๙

จากการเก็ บข้ อมูล จารึกที่ ฐานพระพุ ทธรูปในพิ พิธภั ณฑ์ วัด พระธาตุศรี ดอนคํา พบว่ า
รูปแบบของตัวเลขไม่มีพัฒนาการที่ชัดเจน ในด้านการใช้ตัวเลขที่ปรากฏในจารึกส่วนใหญ่เป็นการใช้
ระบุวันเดือนปี ซึ่งส่วนใหญ่นิยมใช้เลขโหราในการบันทึกมากกว่าเลขธรรม ทําให้พบรูปเลขโหราครบ
ทุกรูป
ส่วนเลขธรรมที่ปรากฏในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํานั้น
ปรากฏใน ๒ ลั กษณะ คื อ ๑. ใช้สํ า หรั บระบุ จํ านวนหรือปริ มาณของสิ่ งของ เช่ น มั กตามหลั งคํ า

๘๖
ลักษณะนาม “องค์” เช่น พระพุทธรูปองค์ ๑ เป็นต้นดังนั้น จึงมักปรากฏเลขธรรมที่เป็นเลข ๑ แต่ก็มี
จารึกบางหลักที่จารจํานวนพระพุทธรูปด้วยเลขโหราเช่นกัน ๒. ปะปนกับเลขโหราในการระบุศักราช
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
อักษรในจารึก

คําปริวรรต

คําอ่าน

ทะเบียนจารึก

๑๒๘7

๑๒๘๗

ว.ศ.ด.ค.
๐๐๕

ข้อสังเกต เลข ๑ โหรา และเลข ๒ โหรา มีความคล้ายกันมาก ในจารึกบางหลักเลข ๑
และ ๒ ที่ปรากฏแทบแยกกันไม่ออก ต้องใช้ชื่อปีหนไทช่วยในการตรวจสอบ จึงสามารถรู้ได้ว่าเลข
ศักราชนั้นคือเลข ๑ หรือ เลข ๒
๑.๖ อักษรพิเศษ คืออักษรที่มีข้อยกเว้นไม่ได้เขียนตามอักขรวิธีปกติ ในจารึกที่ฐาน
พระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา พบอักษรพิเศษที่เดิมต้องเขียนพยัญชนะ ๒ รูปซ้อน
กัน เป็นรูปอักษรพิเศษ ๑ รูปที่มีการลดเส้นอักษรและเขียนเชื่อมต่อกัน พบทั้งสิ้น ๒ รูป ดังแสดงใน
ตารางต่อไปนี้
ตารางที่ ๑๖ ตารางแสดงรูปแบบอักษรพิเศษ
อักษรในจารึก

คําปริวรรต

คําอ่าน

ทะเบียนจารึก

ญญ

ญญ

ว.ศ.ด.ค.
๑๘๓

สส

สส

ว.ศ.ด.ค.
๓๑๗

๑.๗ คําพิเศษ คือคําที่มีข้อยกเว้นไม่ได้เขียนตามอักขรวิธีปกติ ซึ่งเกิดจากการ
ปรับเปลี่ยนเส้นอักษร ทําให้เกิดอักษรรูปใหม่แต่ยังมีเค้าโครงมาจากรูปอักษรเดิม หรือ สร้างรูปอักษร
ขึ้นใหม่โดยไม่มีเค้าโครงเดิมเพื่อใช้แทนคําหนึ่งคํา

๘๗
ตารางที่ ๑๗ ตารางแสดงรูปแบบคําพิเศษ
คําในจารึก

คําปริวรรต

คําอ่าน

ทะเบียนจารึก

แล

แล

ว.ศ.ด.ค.
๓๗๔

นา

นา

ว.ศ.ด.ค.
๓๖๖

เงิน

เงิน

ว.ศ.ด.ค.
๕๓๖

เอา

เอา

ว.ศ.ด.ค.
๐๔๐

จากตัวอย่างในตารางที่ ๑๗ รูปคําว่า “เงิน” และ “เอา”
เกิดจากการสร้าง
รูปอักษรขึ้นมาใหม่เพื่อใช้แทนคําหนึ่งคํา ส่วนคําว่า “แล”
และ “นา”
เป็นคําพิเศษที่มี
พัฒนาการจากการลดรูปตัวอักษรหรือลดรูปของคํา จนกลายเป็นอักษรที่สามารถแทนคํา ๆ หนึ่ง โดย
ไม่ต้องเขียนแยกอักษร คําพิเศษเหล่านี้พบการใช้โดยทั่วไป นอกจากนี้ ในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปใน
พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคําบางหลักพบคําว่า “แล” และ “นา” ที่เกิดจากการประกอบรูปคํา
ด้วยพยัญชนะและสระโดยไม่มีการลดรูปตัวอักษร ดังตัวอย่างต่อไปนี้
คําในจารึก

คําปริวรรต

คําอ่าน

ทะเบียนจารึก

นา

น้า

ว.ศ.ด.ค.
๐๗๒

แล

แล

ว.ศ.ด.ค.
๕๓๒

๘๘
๒. การวิเคราะห์อักขรวิธี
อักขรวิธี คือ วิธีการเขียนและการใช้ระบบการเขียนของภาษาหนึ่ง ๆ ให้ถูกต้อง โดย
มีกฎเกณฑ์ที่แน่นอน อักษรธรรมล้านนามีวิธีการประสมอักษรเหมือนกับวิธีการประสมอักษรของ
ภาษาไทยมาตรฐาน กล่ า วคื อ มี ก ารประกอบสระด้ า นหน้ า ด้ า นบน ด้ า นหลั ง และด้ า นล่ า งของ
พยัญชนะต้น ส่วนที่ต่างออกไปจากวิธีการประกอบคําของภาษาไทยมาตรฐานคือ อักษรธรรมล้านนา
มีพยั ญชนะตั ว เต็ ม และพยั ญ ชนะตัว เชิง ซึ่งพยั ญชนะตั ว เต็ มทํา หน้า ที่ เ ป็น พยัญ ชนะต้ น และเป็ น
พยัญชนะสะกด ดังตัวอย่าง เช่น
ตัวอย่างคํา

คําปริวรรต

คําอ่าน

ลูก

ลูก

ลูก

จากตัวอย่างรูปพยัญชนะ ล (ล) เป็นพยัญชนะตัวเต็มซึ่งทําหน้าที่เป็นพยัญชนะต้น
และรูปพยัญชนะ ก (ก) เป็นพยัญชนะตัวเต็มทําหน้าที่เป็นพยัญชนะสะกด
นอกจากนี้ยังมีพยัญชนะเชิง ซึ่งเขียนไว้ใต้พยัญชนะตัวเต็มทําหน้าที่เป็นพยัญชนะต้น
ตัวที่ ๒ หรือทําหน้าที่เป็นพยัญชนะตัวสะกด ในกรณีพยัญชนะตัวเชิงเขียนไว้ใต้สระอา ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ตัวอย่างคํา

คําปริวรรต

คําอ่าน

หฯาฯ

หฺลาฺย

หลาย

วัฺน

วัน

วัฯ

จากตัวอย่างรูปพยัญชนะตัวเชิง -ฯ (ล) ทําหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นตัวที่ ๒ (พยัญชนะ
ต้นตัวแรกคือ ห (ห)) และรูปพยัญชนะตัวเชิง - ฯ (ย )ทําหน้าที่เป็นพยัญชนะสะกดที่อยู่ใต้สระอา

๘๙
และ รูปพยัญชนะเชิง - ฯ (น) ที่เขียนใต้พยัญชนะต้น ว (ว) ทําหน้าที่เป็นพยัญชนะ
สะกดในกรณีที่ประสมด้วยสระที่มีตําแหน่งอยู่หน้า บน และหลังพยัญชนะต้น
การประสมอักษรให้เกิดเป็นคําในภาษาจึงเป็นส่วนหนึ่งในอักขรวิธี อักขรวิธีที่พบใน
จารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํามีลักษณะคล้ายกับจารึกอักษรธรรมล้านนา
ทั่วไป คือเป็นการสะกดตามเสียง จึงทําให้คําหนึ่งคําสามารถเขียนได้หลายรูปแบบ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
คําในจารึก

คําปริวรรต

คําอ่าน

ที่มา

ข̣นา̣น

ขนาน

ว.ศ.ด.ค.๐๖๕

ข̣ร̣นา̣น

ขนาน

ว.ศ.ด.ค.๐๔๙

ก̣ร̣นา̣น

ขนาน

ว.ศ.ด.ค.๐๖๕

ตัวอย่าง คําว่า “ขนาน” ที่เป็นคํานําหน้านามของบุคคลผู้ลาสิกขาบทจากพระภิกษุ ทั้ง
๓ ตัวอย่างข้างต้น ออกเสียงว่า [ขะ – หนาน] เหมือนกัน เนื่องจากอักขรวิธีของอักษรธรรมล้านนา
สามารถบันทึกเสียง ข /kh/ ได้ทั้งรูปอักษร ข หรืออักษรควบ ขร หรือ กร
คําบางคํา สามารถประกอบรูปคําได้หลายรูปแบบ โดยไม่คํานึงถึงรูปศั พท์ เนื่ องจาก
คํ า นึ ง ถึ ง เรื่ อ งเสี ย งมากกว่ า เช่ น คํ า ว่ า พฺ ร ริ ฺ ย า ภริ ย า และ ภริ ฺ ย า ออกเสี ย งว่ า [พะ – ลิ – ยา]
เหมือนกัน แม้จะเขียนต่างกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
คําในจารึก

คําปริวรรต

คําอ่าน

ที่มา

พ̣รริ̣ยา

ภริยา

ว.ศ.ด.ค.๒๖๗

ภริยา

ภริยา

ว.ศ.ด.ค. ๐๔๙

๙๐
คําในจารึก

คําปริวรรต

คําอ่าน

ที่มา

ภริ̣ยา

ภริยา

ว.ศ.ด.ค. ๐๘๐

นอกจากนี้ อักขรวิธีที่ปรากฏในคําหนึ่ง ๆ ในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัด
พระธาตุศรีดอนคํา สามารถประกอบรูปคําได้หลายรูปแบบ เนื่องจากในคํา ๆ หนึ่ง บุคคลแต่ละท่าน
อาจออกเสียงไม่ เหมือนกัน ด้วยความหลากหลายทางการออกเสี ยงเช่นนี้จึงทําให้เกิดการสะกดที่
หลากหลายเช่นกัน เช่น คําว่า ศักราช ปรากฏรูปคําว่า สก̣รรา̣ช อ่านว่า [สะ – ขะ – หลาด] สก̣ขา̣ฑ
อ่านว่า [สัก – ขาด] สก̣ลา̣ช อ่านว่า [สัก – กะ – หลาด] หรือ สก̣กรา̣ช อ่านว่า [สัก – กะ – หลาด]
เป็นต้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
คําในจารึก

คําปริวรรต

คําอ่าน

ที่มา

สก̣รรา̣ช

ศักราช

ว.ศ.ด.ค. ๐๓๔

สก̣ขา̣ฑ

ศักราช

ว.ศ.ด.ค. ๐๕๕

สก̣ลา̣ช

ศักราช

ว.ศ.ด.ค. ๒๓๕

สก̣กรา̣ช

ศักราช

ว.ศ.ด.ค. ๐๓๐

๙๑
คําในจารึก

คําปริวรรต

คําอ่าน

ที่มา

สัก̣กรา̣ศ

ศักราช

ว.ศ.ด.ค. ๒๖๔

จากตั ว อย่ า ง จะเห็ น ได้ ว่าในคํ า หนึ่ ง ๆ สามารถเขี ย นได้ หลากหลายรู ป แบบ ซึ่ งเป็ น
อั ก ขรวิ ธี ทั่ ว ไปที่ เ ป็ น ไปตามกฎเกณฑ์ ส่ ว นการเขี ย นที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามกฎเกณฑ์ ดั ง กล่ า วจั ด เป็ น
“อักขรวิธีพิเศษ”
อั ก ขรวิ ธี พิ เ ศษที่ พ บในจารึ ก ที่ ฐ านพระพุ ท ธในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วั ด พระธาตุ ศ รี ด อนคํ า
มีดังต่อไปนี้
๒.๑ การใช้พยัญชนะ ๑ รูป ประกอบสระ ๒ รูป สามารถเกิดได้ ๒ ลักษณะคือ
๒.๑.๑.รูปพยัญชนะเดียวกันทําหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นของ ๒ พยางค์/คํา
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
คําในจารึก

คําปริวรรต

คําอ่าน

ที่มา

ขํ̣อข้า

ขอข้า

ว.ศ.ด.ค. ๐๙๗

ไหา

ให้หา

ว.ศ.ด.ค. ๒๓๙

จากตัวอย่าง พยัญชนะตัวเต็ม ข ห และ ต สามารถเป็นทั้งพยัญชนะต้นของพยางค์แรก
และพยัญชนะต้นของพยางค์ถัดไปของแต่ละกลุ่มคํา
๒.๑.๒. รูปพยัญชนะที่ทําหน้าที่เป็นพยัญชนะสะกดในพยางค์/คําแรกเป็น
รูปเดียวกับพยัญชนะต้นในพยางค์/คําถัดไป ดังตัวอย่างต่อไปนี้

๙๒
คําในจารึก

คําปริวรรต

นัฺนา

คําอ่าน

ที่มา

สันนี้

ว.ศ.ด.ค. ๐๕๑

นั้นนา

ว.ศ.ด.ค. ๔๑๐

จากตัวอย่าง พยัญชนะเชิง น สามารถทําหน้าที่เป็นทั้งพยัญชนะสะกดของพยางค์แรก
และเป็นพยัญชนะต้นของพยางค์ถัดไปของแต่ละกลุ่มคํา
๒.๒ การใช้ สระ ๑ รู ป ประกอบพยัญชนะ ๒ รู ป โดยพยัญชนะทั'ง ๒ รู ป สามารถ
ใช้สระตัวเดียวกันประกอบพยางค์/คําได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
คําในจารึก

คําปริวรรต

คําอ่าน

ที่มา

ฑิ̣ล

ดีหลี

ว.ศ.ด.ค. ๒๗๒

จากตัวอย่าง สระอิ ๑ รูป เป็นสระประกอบคําของ ๒ พยัญชนะ คือพยัญชนะตัวเต็ม ฑ
และพยัญชนะตัวเชิง ล และจะเห็นได้ว่า สระอิ ในคํา ๆ นี้ ออกเสียงเป็นสระ อี
๒.๓ การย่อคําโดยการลดรูปสระ หรือพยัญชนะ ดังตัวอย่างเช่น
คําในจารึก

คําปริวรรต

คําอ่าน

ที่มา

ท̣ลัา

ทังหลาย

ว.ศ.ด.ค. ๐๙๖

จากตัวอย่าง จะเห็นการลดรูปพยัญชนะสะกด ง อักษรนํา ห และพยัญชนะสะกด ย
๒.๔ การเขียนคําสองคําหรือคําสองพยางค์โดยเขียนพยัญชนะต้นซ้อนกัน โดย
พยัญชนะตัวเต็ม ทําหน้าที่เป็นพยัญชนะต้นของคําแรกหรือพยางค์แรกซึ่งเป็นคําหรือพยางค์ที่ไม่มี
พยั ญ ชนะสะกด ส่ ว นพยั ญ ชนะตั ว เชิ ง ทํ า หน้ า ที่ เ ป็ น พยั ญ ชนะต้ น ของคํ า ที่ ส องหรื อพยางค์ ที่ส อง
ดังตัวอย่างต่อไปนี้

๙๓
คําในจารึก

คําปริวรรต

คําอ่าน

ที่มา

พี̣น̣อง

พี่น้อง

ว.ศ.ด.ค. ๐๓๘

ชื̣วา

ชื่อว่า

ว.ศ.ด.ค. ๐๔๙

กํ̣ทา

กระทํา

ว.ศ.ด.ค. ๐๔๐

ช̣ตา

ชะตา

ว.ศ.ด.ค. ๐๕๒

คํ̣หา

ก็หา

ว.ศ.ด.ค. ๐๖๕

ส̣ธา

ศรัทธา

ว.ศ.ด.ค. ๒๔๙

จากตัวอย่าง หากเป็นอักขรวิธีปกติ พยัญชนะต้นในพยางค์ที่สองของแต่ละคํา จะอยู่ใน
ตํ า แหน่ งของพยั ญ ชนะตั ว เต็ ม แต่ อักขรวิ ธี พิ เ ศษดั ง กล่ า วนํ า พยั ญ ชนะต้ น ในพยางค์ ที่ส องมาเป็ น
พยัญชนะตัวเชิงของพยัญชนะต้นในพยางค์แรก และสังเกตได้ว่าพยัญชนะต้นพยางค์แรกมักเป็นคําไม่
มีส ระล่ า ง ทํ าให้ สามารถนํา พยัญ ชนะต้ นในพยางค์ที่ ๒ ไปเป็ นพยั ญชนะตั ว เชิ งของพยั ญ ชนะต้ น
พยางค์แรกได้
๒.๕ การเขียนอักษรและตัวเลขปนกันในคําบอกศักราช ลักษณะการเขียนเช่นนี้
พบในจารึกบางหลักเท่านั้น ซึ่งตัวเลขที่ปรากฏ เวลาอ่านจะแบ่งเป็นชุดคือ พัน - หนึ่งร้อย (๑๐๐๐) –
เก้าสิบ (๙๐) – หก (๖) อ่านว่า พันหนึ่งร้อยเก้าสิบหก (สังเกตว่า ๑๐๐ เขียนเป็น ๑,๐๐๐ โดยมีเลข
๐ เกินมาหนึ่งตัว) ดังตัวอย่างต่อไปนี้

๙๔
คําในจารึก

คําปริวรรต
สก̣รรา̣ชไฑพัน
๑๐๐๐๙๐๖ ต̣ว

คําอ่าน
ศักราชได้พัน
๑๐๐ {๐} ๙๐
๖ ตัว

ที่มา
ว.ศ.ด.ค.
๐๓๔

๒.๖ การเปลีย นแปลงตําแหน่ งสระจากอักขรวิธีปกติ เช่น เขียนสระแอโดยแยกเป็ น
สระเอ ๒ ตัว โดยให้สระเอตัวแรกซ้อนด้านบนสระเอตัวที ๒ ดังตัวอย่างต่อไปนี'
คําในจารึก

คําปริวรรต
เเก้ว

คําอ่าน
แก้ว

ที่มา
ว.ศ.ด.ค. ๐๔๐

๒.๗ การเขียนรูปสระเอียที่มีตัวเชิงเป็นตัวสะกด ดังตัวอย่างต่อไปนี้
คําในจารึก

คําปริวรรต

คําอ่าน

ที่มา

พ้̣ย̣น

เพียร

ว.ศ.ด.ค. ๐๔๐

จากตัวอย่าง พยัญชนะเชิง น ทําหน้าที่พยัญชนะสะกดร่วมกับสระเอีย (พยัญชนะเชิง
ย) โดยปกติคําว่า เพียร จะเขียน พฯร พฺยร พยัญชนะตัวเต็ม ร ทําหน้าที่เป็นตัวสะกด
๒.๘ การใช้เครื่องหมายเดียวกันในหลายหน้าที่ เช่น ไม้ซัด (
ที่พบในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุศรีดอนคํา ปรากฏหลากหลายหน้าที่ เช่น

) การใช้ไม้ซัด

ไม้ซัดแทนไม้หันอากาศ
อักษรในจารึก

คําปริวรรต

คําอ่าน

ทะเบียนจารึก

สัก̣กรา̣ศ

ศักราช

ว.ศ.ด.ค.
๒๖๔

๙๕
ไม้ซัดแทนเครื่องหมายแทนพยัญชนะสะกดในแม่ กก
อักษรในจารึก

คําปริวรรต

คําอ่าน

ทะเบียนจารึก

สุั

สุข

ว.ศ.ด.ค.
๒๓๕

คําปริวรรต

คําอ่าน

ทะเบียนจารึก

เจั้า

เจ้า

ว.ศ.ด.ค.
๐๐๕

ไม้ซัดแทนเครื่องหมายวรรณยุกต์โท
อักษรในจารึก

ไม้ซัดเขียนประกอบสระไอ ยังไม่ทราบหน้าที่ชัดเจน
อักษรในจารึก

คําปริวรรต

คําอ่าน

ทะเบียนจารึก

ไนั

ใน

ว.ศ.ด.ค. ๐๙๘

ไสั

(กัมโพชพิ) สัย

ว.ศ.ด.ค. ๐๙๘

ไทั̣ล

ไทย

ว.ศ.ด.ค. ๐๙๘

ไม้ซัดที่เขียนประกอบสระไอ พบไม่มากนัก อย่างไรก็ตาม ในจารึกหลักนี้ หากผู้อ่านไม่
พิจารณาบริบทของคํา อาจทําให้เกิดความสับสนกับไม้ซัดที่แทนรูปไม้โท เช่น คําว่า ได้ ใช้ไม้ซัดแทน
รูปไม้โท คําว่า ใน ก็ใช้ไม้ซัดเช่นกัน

๙๖
๒.๙ การบันทึกเสียงพยัญชนะต้นตามความเข้าใจของผู้จาร เช่น
บันทึกด้วยรูปพยัญชนะต้น ค ในบางคําที่ปกติควรใช้พยัญชนะต้น ก
คําในจารึก

คําปริวรรต

คําอ่าน

ที่มา

คาไค

ก่าใค้

ว.ศ.ด.ค. ๓๑๕
พ.ศ. ๒๔๐๖

บันทึกด้วยรูปพยัญชนะต้น ช ในบางคําที่ปกติควรใช้พยัญชนะต้น จ
คําในจารึก

คําปริวรรต

คําอ่าน

ที่มา

ชุรสก̣กรา̣ช

จุลศักราช

ว.ศ.ด.ค. ๐๓๑
พ.ศ. ๒๔๓๒

บันทึกด้วยรูปพยัญชนะต้น จ ในบางคําที่ปกติควรใช้พยัญชนะต้น ช
คําในจารึก

คําปริวรรต

คําอ่าน

ที่มา

จุฅ̣น฿

ชุคน

ว.ศ.ด.ค. ๕๓๘
พ.ศ. ๒๔๐๑

บันทึกด้วยรูปพยัญชนะต้น ต ในบางคําที่ปกติควรใช้พยัญชนะต้น ท
คําในจารึก

คําปริวรรต

คําอ่าน

ที่มา

เติ̣อะ

เตอะ

ว.ศ.ด.ค. ๒๗๒

จากตัวอย่าง เช่น คําว่า “คาไค” โดยทั่วไปจะเขียนว่า ก่าใค้ [ก่า – ไก๊] แต่เนื่องจาก
พยัญชนะ <ค> ในอักษรธรรมล้านนาจะออกเสียงเดียวกับพยัญชนะ <ก> คือ /k/ แต่มีเสียง
วรรณยุกต์ต่างกัน คําว่า คาไค ออกเสียงเป็น [กา – ไก] ผู้จารจึงบันทึกเสียงตามความเข้าใจของตน

๙๗
อธิบายพอสังเขปได้ว่า พยัญชนะวรรคในอักษรธรรมล้านนาแถวที่ ๑ ซึ่งประกอบไปด้วย
พยัญชนะ ก จ ต และ ป มีลักษณะการออกเสียงเหมือนกับแถวที่ ๓ ซึ่งประกอบไปด้วยพยัญชนะ ค ช
ท และ พ แต่มีพื้นเสียงวรรณยุกต์ต่างกัน ได้แก่อักษรคู่ต่อไปนี้ <ก - ค> ออกเสียงเป็น /k/, <จ – ช>
ออกเสียงเป็น /c/, <ป – พ> ออกเสียงเป็น /p/ และ <ต – ท> ออกเสียงเป็น /t/ จึงมีความสับสนใน
การเขียนอักษรธรรมล้านนา
การสะกดคําที่เป็นการสะกดตามเสียงและไม่ได้เป็นไปตามหลักการของอักขรวิธีอักษร
ธรรมล้านนาโดยทั่วไป อาจเกิดจากความนิยมในการใช้อักษรธรรมในพื้นที่ลดลง ประกอบกับความ
นิยมการใช้ภาษาไทยปัจจุบันในพื้นที่มีมากขึ้น เมื่อคนในวัฒนธรรมล้านนาได้รับอิทธิพลการออกเสียง
คําศัพท์แบบเสียงภาษาไทยปัจจุบันดังที่ได้กล่าวมาแล้ว เป็นไปได้ว่าผู้จารจารึกฐานพระพุทธรูปเขียน
คํา ๆ หนึ่ง โดยเลือกใช้อักษรที่มีเสียงตรงกับภาษาไทยปัจจุบัน ซึ่งต่างไปจากการสะกดแบบอักษร
ธรรมล้านนาที่นิยมมาแต่เดิม หรืออาจเกิดจากความไม่เข้าใจในอักขรวิธีอักษรธรรมล้านนาของตัวผู้
จารเอง
อย่างทีได้กล่าวมาแล้วข้างต้น จารึ กทีนาํ มาวิจยั ส่ วนใหญ่เป็ นจารึ กที เขียนด้วยอักษร
ธรรมล้านนาและพบรู ปอักษรทีสะท้อนอิทธิ พลอักษรไทลื'อเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม จารึ กบางหลัก
พบการจารึ กด้วยอักษรโรมันและอักษรไทยปะปนกับอักษรธรรมล้านนาในจารึ กหลักเดี ยวกัน ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี'

คําในจารึก

คําปริวรรต

คําอ่าน

ที่มา

สัท̣ธาPiaMim

ศรัทธาPiaMim

ว.ศ.ด.ค.๐๙๙

ภส๒๔๖๔

พ.ศ. ๒๔๖๔

ว.ศ.ด.ค. ๐๕๗

ในจารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๙๙ ระบุ พ.ศ. ๒๔๖๗ ปรากฏอักษรโรมันในจารึก
สันนิษฐานว่าตัวผู้จารน่าจะมีความรู้ในการเขียนอักษรโรมันจากชาวต่างชาติ ไม่เช่นนั้นก็อาจได้รับ
การศึกษาจากระบบโรงเรียนสมัยใหม่ ในจารึกหลักนี้นําอักษรโรมันมาใช้เขียนเฉพาะชื่อ ข้อความส่วน

๙๘
อื่นเขียนด้วยอักษรธรรมล้านนา จากการสัมภาษณ์อาจารย์ภูเดช แสนสา๓ พบว่าความนิยมการเขียน
ชื่ อด้ ว ยอั กษรโรมั น นี้ ชาวล้ า นนานิ ย มเขี ย นตั้ งแต่ ป ระมาณ พ.ศ. ๒๔๕๐ ลงมา และพบมากใน
พ.ศ. ๒๔๘๐ แต่ยังไม่มากนัก โดยพบในเอกสารตัวเขียนมากกว่าจารึก ส่วนจารึกที่มีอักษรไทยปะปน
นั้น สันนิษฐานว่า ผู้จารน่าจะได้รับการอิทธิพลจากการศึกษาจากส่วนกลางผ่านระบบโรงเรียน การ
เข้ามาของระบบโรงเรียนนี้เองทําให้ระบบการเขียนอักษรธรรมล้านนาในดินแดนล้านนาเปลี่ยนไปที
ละน้อย และยกเลิกการเรียนการสอนอักษรธรรมล้านนาไปในที่สุด ทําให้ปัจจุบันเหลือคนไทยถิ่น
เหนือไม่กี่คนที่ยังเขียนอักษรธรรมล้านนาได้
นอกจากการเขียนอักษรโรมันปนกับอักษรธรรมล้านนาแล้ว ยังพบการเขียนอักษรไทย
ปนกับอักษรธรรมล้านนาด้วย ดังตัวอย่าง จารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๕๗ ระบุ พ.ศ. ๒๔๖๔ มี
เลขไทยปะปนกับอักษรธรรม การเขียนอักษรไทยแบบภาคกลางเริ่มเป็นที่นิยมพร้อมกับการปฏิรูปการ
ปกครองและปฏิรูปการศึกษาจากส่วนกลาง โดยเฉพาะช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๕ จารึกเริ่มเขียน
สรุป การศึกษาวิเคราะห์รูปแบบอักษรและอักขรวิธีที่พบในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปใน
พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา
ในด้านรูปแบบอักษรพบว่า รูปอักษรที่ปรากฏในจารึกที่ฐานพระพุทธรูป ในพิพิธภัณฑ์ใน
วัดพระธาตุศรีดอนคําตั้งแต่ พ.ศ. ๒๓๐๑ - ๒๕๐๐ ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในแง่ของพัฒนาการตัวอักษร
ส่วนการที่ตัวอักษรบางรูปมีความแตกต่างจากรูปอื่น อาจเกิดขึ้นจากลายมือของผู้จาร หรือเกิดจาก
การที่ผู้จารได้รับอิทธิพลการเขียนอักษรอื่น ๆ เช่น อักษรไทลื้อ อักษรไทย ทําให้รูปแบบอักษรมีการ
เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย ซึ่งสอดรับกับงานวิจัยของก่องแก้ว วีรประจักษ์ และ นิยะดา ทาสุคนธ์ คือ กลุ่ม
รูปอั กษรธรรมล้ านนาตั้ งแต่พุทธศตวรรษที่ ๒๓ - พุ ทธศตวรรษที่ ๒๕ สัณฐานของอักษรไม่มีการ
เปลี่ย นแปลงมากนั ก ยั งคงรักษาความเป็น เอกลักษณ์ ของรูป อั กษรธรรมล้า นนาไว้ ได้ อย่ า งดี การ
เปลี่ยนแปลงของรูปอักษรธรรมล้านนาจะพบบ้างบางส่วน แต่ไม่ได้ผิดแปลกไปจากลักษณะเดิมนัก
ทั้งนี้เพราะการเขียนหรือการจารอักษร ขึ้นอยู่กับลายมือ ของอาลักษณ์แต่ละคน
อักขรวิธีตามระบบของอักษรที่พบส่วนใหญ่เป็นการสะกดตามเสียงจึงทําให้มีการสะกด
คําหนึ่ง ๆ หลากหลายรูปแบบ แต่ยังเป็นไปตามระบบของอักขรวิธี นอกจากนี้ยังพบอักขรวิธีพิเศษที่มี
ความหลากหลาย คือ การเขียนคํา ๒ คํา มีพยัญชนะต้นหรือสระรูปเดียวกัน การย่อคํา การเขียนคํา
สองพยางค์/คํา โดยพยัญชนะต้นพยางค์/คํา ที่ ๒ ซ้อนใต้พยัญชนะต้นพยางค์/คํา ที่ ๑ การเขียน
อักษรและตัวเลขปะปนกันในการศักราช การเปลี่ยนแปลงตําแหน่งสระจากอักขรวิธีปกติ การเขียนรูป
สระเอี ย ที่ มี ตั ว เชิ งเป็ น ตั ว สะกด การใช้ เ ครื่ องหมายเดี ย วกั น ในหลายหน้ า ที่ และการบั น ทึ ก เสี ย ง
๓

สัมภาษณ์ ภูเดช แสนสา, อาจารย์พิเศษหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา ภาควิชาสังคมและวัฒนธรรม
ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙.

๙๙
พยัญชนะต้นตามความเข้าใจของผู้จาร อย่างไรก็ตาม อักขรวิธีเหล่านี้เป็นอักขรวิธีพิเศษที่ปรากฏใช้ใน
จารึกอย่างไม่สม่ําเสมอ และไม่เป็นไปทั้งระบบ

บทที่ ๕
เนื้อหาของจารึกที่ฐานพระพุทธรูป
ในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่
ในการศึกษาจารึกเพื่ออธิบายสังคมและมนุษย์นั้น ต้องผ่านกระบวนการการตีความ และ
วิเคราะห์ข้อความที่จารบนจารึก เพราะบางครั้งการอ่านเอาความโดยทั่วไปก็ไม่สามารถทําให้ทราบ
ข้อมูลบางอย่างซึ่งอาจเป็นรหัสสําคัญที่อยู่ในจารึกได้ครบถ้วน บางข้อมูลแม้จะกล่าวไว้เพียงสั้น ๆ
หรือไม่ ใช่ ใจความสํ าคัญ แต่อาจเป็น ร่องรอยที่ สามารถสื บค้ น หรือตั้งข้อสังเกตในการสัน นิษฐาน
เรื่องราวในอดีตได้ ในบทนี้ผู้วิจัยได้ทําการวิเคราะห์ส่วนที่เป็นเนื้อหาของจารึกที่ฐานพระพุทธรูปใน
พิพิธ ภัณฑ์ วัด พระธาตุ ศรีด อนคํ า อํา เภอลอง จังหวัด แพร่ โดยแบ่งประเด็น ในการศึ กษาออกเป็ น
๒ ส่วนคือ การเรียงลําดับเนื้อหาในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา และ
การศึกษาวิเคราะห์เนื้อหาจากจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา
การเรียงลําดับเนื้อหาในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา
จารึกฐานพระพุทธรูปในดินแดนล้านนาส่วนใหญ่มีเนื้อหาใจความที่มีความคล้ายคลึงกัน
เนื่องจากขนาดของพระพุทธรูปและแท่นฐานที่รองรับส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก เนื้อหาจึงต้องมีใจความที่
กระชับและสําคัญ คําจารึกที่ปรากฏที่ฐานพระพุทธรูปของพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคําที่ผู้วิจัย
นํามาศึกษาทั้งสิ้น ๕๔๖ หลักนั้น ก็มีลักษณะรูปแบบการเรียงลําดับเนื้อหาคล้ายคลึงกับเนื้อหาจารึกที่
ฐานพระพุทธรูปล้านนาที่มีผู้ศึกษาไว้แล้ว (ดังที่กล่าวมาแล้วในบทที่ ๒ – ๓) ผู้วิจัยได้ประมวลแนวคิด
ของผู้ศึกษาแต่ละท่านและแบ่งเนื้อหาจารึกที่ฐานพระพุทธรูปออกเป็น ๔ ส่วนคือ ๑. การระบุเวลาที่
ปรากฏในจารึก ๒. รายนามผู้ถวายพระพุทธรูป ๓. คําประกาศกุศลกิจกรรม ๔. คําประกาศเจตนา
การเรียงลําดับเนื้อหาจารึกในลักษณะนี้ ถือได้ว่าเป็นแบบแผนที่นิยมมากในการจารึก
ข้อความที่ฐานพระพุทธรูป อย่างไรก็ตาม ในการศึกษาครั้งนี้ยังพบการเรียงลําดับเนื้อหาจารึกที่ฐาน
พระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคําอีกหลายรูปแบบ ผู้วิจัยจึงขอใช้ตัวเลขเป็นสัญลักษณ์
แทนเนื้อหาในจารึก ดังนี้
๑ หมายถึง การระบุเวลาที่ปรากฏในจารึก
๒ หมายถึง รายนามของผู้ถวายพระพุทธรูป
๓ หมายถึง คําประกาศกุศลกิจกรรม
๔ หมายถึง คําประกาศเจตนา
๑๐๐

๑๐๑
และจากการศึกษาพบรูปแบบการเรียงลําดับเนื้อหาทั้งหมด ๕ รูปแบบ ดังนี้
๑. การเรียงลําดับทั่วไป ๑ - ๒ - ๓ - ๔ เป็นลักษณะการเรียงลําดับที่พบจํานวนมาก
ในงานวิจัยฉบับนี้ถือว่าเป็นการเรียงลําดับในรูปแบบหลัก เช่น จารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค ๐๓๓ ระบุ
ความดังนี้
การระบุเวลาที่ปรากฏในจารึก
จุลศักราช ๑๒๘๖ ตัว ปีกาบใจ้
รายนามผู้ถวายพระพุทธรูป
คําประกาศกุศลกิจกรรม

คําประกาศเจตนา

ศรัทธาพระกาวิไช
ได้บวชพุทธรูป ๑ องค์ จักอุทิศบุญไปหาพ่อแลแม่
ผู้ชื่อว่า พ่อชู แม่ใจ ซึ่งอันเถิงแก่กรรมล่วงลับไป
แล้ว
หื้ อกุ ศลผลทานอั น ประเสริ ฐ ไปบั งเกิ ด แก่ ปิ ต ตา
มาดา...ทั้ง ๒ จวน๑ได้ไหว้ รอดจอดเถิงโลกุตรสุข
ด้วยความตั้งใจแด่เทอะ

๒. การเรียงลําดับโดยระบุข้อความเพียงบางส่วน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
๒.๑ การเรียงลําดับ ๑ - ๒ การเรียงลําดับลักษณะนี้จะไม่ปรากฏคําประกาศกุศล
กิจกรรม และคําประกาศเจตนา เช่น จารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๑๒ ระบุความดังนี้
การระบุเวลาที่ปรากฏในจารึก
รายนามของผู้ที่ถวายพระพุทธรูป

จุ ล ศั ก ราชได้ ๑๒๔๒ ตั ว ปี ก ดสี เดื อ นยี่ เ พ็ ง
วัน ๔
อ้ายไจเป็นเค้าภริยาลูกเต้าชุคน

๒.๒ การเรียงลําดับ ๒ - ๓ - ๔ การเรียงลําดับลักษณะนี้จะไม่ปรากฏวันเวลาในจารึก
จารึ กที่ เ รี ย งลํ า ดั บ ในลั ก ษณะนี้ พบจํ า นวนมากใกล้ เ คี ย งกั บ รู ป แบบหลั ก เช่ น จารึ ก เลขทะเบี ย น
ว.ศ.ด.ค. ๓๖๖ ระบุความดังนี้
รายนามผู้ถวายพระพุทธรูป
คําประกาศกุศลกิจกรรม
คําประกาศเจตนา

๑

ศรัทธานางเขียว
ได้สร้ างพุทธรูปองค์นี้จั กอุทิศบุญไปหาแม่ ชื่อว่ า
แก้วภา
...ไปรอด....แด่เทอะ

จากการปริวรรตอักษร คํานี้มีรปู เขียนเป็น “จวน” แต่หากดูจากบริบทน่าจะเป็นคําว่า “ถ้วน”

๑๐๒
๒.๓ การเรียงลําดับ ๑ - ๓ การเรียงลําดับลักษณะนี้พบไม่มากนัก ในเนื้อความไม่
ปรากฏรายนามผู้ถวายพระพุทธรูป และคําประกาศเจตนา เช่น จารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค.๐๐๔ ระบุ
ความดังนี้
การระบุเวลาที่ปรากฏในจารึก
ศั ก ราชได้ ๑๒๘๑ ตั ว ปี กั ด เม็ ด เดื อ นยี่ เ พ็ ง
เม็งวัน ๖ กับ ๑๓ ...
คําประกาศกุศลกิจกรรม
จักทานหาพ่อ
๒.๔ การเรีย งลํา ดับโดยมีเ นื้อหาเพียงส่ว นเดี ยว ลักษณะเช่ นนี้ พบไม่มากนั ก เช่ น
จารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค.๐๓๐ ระบุความดังนี้
การระบุเวลาที่ปรากฏในจารึก

ศักราชได้ ๑๒๘๕ ตัวปี

๓. การเรียงลําดับสลับ เป็นการเรียงลําดับสลับกับการเรียงลําดับที่พบทั่วไป ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
๓.๑ การเรียงลําดับ ๒ - ๓ - ๑ การเรียงลําดับเนื้อหาในลักษณะนี้ จะเอาข้อความ
ที่ระบุเวลาไว้ตอนท้ายของข้อความ มีลักษณะเป็นการบอก “ใคร ทําอะไร เมื่อไหร่” ตามลําดับ เช่น
จารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๙๙ ระบุความดังนี้
รายนามผู้ถวายพระพุทธรูป
คําประกาศกุศลกิจกรรม
การระบุเวลาที่ปรากฏในจารึก

ศรัทธา Pia Mim สุริยแก้ว
ได้บวชพระเจ้าชะตา
เดือนยี่เพ็ง วัน ๒ พ.ศ. ๒๔๖๗

๔. การเรียงลําดับโดยมีส่วนที่กล่าวซ้ํา การเรียงลําดับเนื้อหารูปแบบนี้ เป็นลักษณะ
พิเศษ คือมีเ นื้อหาบางส่ วนกล่ าวสองครั้งในจารึกหลั กเดีย ว เช่ น เขี ยนเนื้ อหาส่ วนที่ ๒ (รายนาม
ผู้ถวายพระพุทธรูป) ซ้ําในตอนท้า ยของจารึก ในวิทยานิ พนธ์ ฉบับนี้ พบการเรียงลํ าดับในลั กษณะ
ดังกล่าวในจารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๖๕ โดยพบการกล่าวถึงพระขนานอภิวงศ์ ๒ ครั้ง ดังนี้
การระบุเวลาที่ปรากฏในจารึก
รายนามผู้ถวายพระพุทธรูป
คําประกาศกุศลกิจกรรม

จุ ล ศั ก ราชได้ ๑๒๗๓ ตั ว ปี ร้ ว งใค้ เดื อ นยี่ เ พ็ ง
เม็งวัน ๑
ศรัทธาพระขนานอภิวงศ์
ก็หาได้ยังพุทธรูปอันจักอุทิศส่วนบุญไปหาแม่ชื่อ
ว่าย่าดวงตา

๑๐๓
คําประกาศเจตนา
รายนามผู้ถวายพระพุทธรูป

ก็ขอหื้อนาบุญอันนี้ไปรอดแม่ข้าแด่เทอะ
พระขนานอภิวงศ์เป็นเค้า

๕. การเรียงลําดับแบบแยกเนื้อหา เป็นรูปแบบข้อความที่เนื้อหาบางส่วน เช่น การระบุ
เวลาไม่ ไ ด้ เ รี ย งต่ อ กั น แต่ แ ยกออกเป็ น ๒ ส่ ว น ดั ง ตั ว อย่ า ง จารึ ก เลขทะเบี ย น ว.ศ.ด.ค. ๐๐๑
เรียงลําดับ ๑ - ๒ - ๓ - ๑ - ๔ เป็นการเรียงลําดับเนื้อหาโดยระบุ “ปี” ขึ้นก่อน ส่วนที่ระบุเดือน
และวันในจารึกนั้น อยู่ช่วงท้ายก่อนคําประกาศเจตนา ทําให้จารึกลักษณะนี้มีการระบุเวลาแยกออก
จากกันโดยมีข้อความส่วนอื่นคั่นดังตัวอย่างต่อไปนี้
การระบุเวลาที่ปรากฏในจารึก
รายนามผู้ถวายพระพุทธรูป
คําประกาศกุศลกิจกรรม
การระบุเวลาที่ปรากฏในจารึก
คําประกาศเจตนา

จุลพัทได้ พันร้อย ๒๐ ปีรวายยี
นางจันทาพร้อมลูก
สร้างพระพุทธรูปองค์นี้
เดือนยี่เพ็ง เม็งวัน ...
เมือเกิดเมืองฟ้านิพพาน

ในบทที่ ๒ และ ๓ ผู้วิจัยได้กล่าวแล้วว่าจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุ
ศรีดอนคําเกินกว่าครึ่งเสียหายชํารุด นอกจากนี้จารึกส่วนใหญ่เขียนเลขทะเบียนเดิมทับข้อความจารึก
ด้วยอักษรสีขาว จึงทําให้เนื้อหาบางส่วนเลือนรางไม่เชื่อมต่อกัน แม้จะมีการล้างทําความสะอาดด้วย
กระบวนการต่าง ๆ รวมถึงการใช้แสง แล้วอ่านด้วยตาเปล่า หรือพิจารณาจากการขยายภาพถ่าย
ทุกมุมแล้วก็ตาม ตัวอักษรบางส่วนก็ยังเลือนรางอยู่ดี ทั้งนี้ร่องรอยการจารบาง ๆ ที่พอจะเห็นได้นั้น
อาจทําให้เกิดความสับสนระหว่างเส้นลายไม้ หรือรอยแตกของไม้กับเส้นอักษร ทําให้คาดเดาคําศัพท์
ผิด พลาด การศึ กษาการเรีย งลํ าดั บเนื้ อหาที่ จารึ กนี้ จึ งมี ประโยชน์ อย่ างมาก สํ าหรับ การคาดเดา
คําศัพท์หรือข้อความที่เลือนราง เพราะผู้อ่านจะสามารถพิจารณาจากข้อความที่อยู่ก่อนหน้า หรือ
ตามหลังข้อความที่เลือนรางนั้น ว่าน่าจะมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไร การศึกษาเรื่องการเรียงลําดับเนื้อหานี้
จึงเป็นวิธีการลดทอนอุปสรรคในการอ่านอักษรที่เลือนราง ประการสําคัญ ช่วยให้เข้าใจเนื้อความใน
จารึกได้ครบถ้วนมากขึ้น

๑๐๔
การวิเคราะห์เนื้อหาจากจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา
ในการวิเคราะห์เนื้อหาที่ได้จากจารึกที่ฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง
จังหวัดแพร่ ผู้วิจัยได้แบ่งเนื้อหาในการวิเคราะห์ออกเป็น ๔ ส่วน ดังนี้
๑. การระบุ เ วลาที่ ป รากฏในจารึ ก การวิ เ คราะห์ เ วลาที่ ป รากฏในจารึ ก ที่ ฐ าน
พระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคําแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน คือ รูปแบบการระบุเวลา และ
ประเภทของเวลา
๑.๑ รู ป แบบการระบุ เ วลา จารึ ก ที่ ฐ านพระพุ ท ธรู ป ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วั ด พระธาตุ
ศรีดอนคํา ปรากฏการระบุเวลาที่หลากหลายประกอบไปด้วย ปีจุลศักราช หรือปีพุทธศักราช ปีขอม
ชื่อปี หนไท ฤดู กาล เดื อนพื้ น เมืองล้ า นนา หรื อเดื อนขอม วั น เม็ ง และวั น หนไท โดยส่ ว นใหญ่
เรียงลําดับเวลาโดยเริ่มจาก ปี - เดือน - วัน ตามลําดับ ทั้งนี้การระบุเวลา คือ ปี เดือน วัน อาจมี
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งก็ได้ อย่างไรก็ตาม ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ยังพบการเรียงลําดับการระบุเวลาใน
รูปแบบอื่น ๆ ด้วย โดยผู้วิจัยพบรูปแบบการเรียงลําดับการระบุเวลาที่ปรากฏในจารึก ๖ รูปแบบ ดังนี้
๑.๑.๑ การระบุ ปี - เดือน - วัน เช่น
จารึกทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๖๙ ความว่า ศักราช ๑๒๘๕ ปีก่าใค้ เดือนยี่
เพ็ง เม็งวัน ๕ ศรัทธานางเกี๋ยงได้บวชพุทธรูปชะตา ขอเอาสุข ๓ ประการเทอะ
การระบุปี
การระบุเดือน
การระบุวัน

ศักราช ๑๒๘๕ ปีก่าใค้
เดือนยี่เพ็ง
เม็งวัน ๕

จารึกทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๔๙๑ ความว่า นมัสตุจุลศักราช ๑๒๓๖ ตัว
ปีจอฉนํากัมโพชภิวารไถง ไทยภาษาเราว่าปีกาบเส็ด เสด็จเข้ามาในเหมันต์ฤดู กิติกาเพ็ง เม็งวันจันทร์
ไทยกัดเหม้า หมายมีปฐมมูลศรัทธากดหมายนามชื่อว่าคําเขาหมื่นคําลือแลภริยาลูกเต้าชุคนได้สร้างยัง
พุทธรูปเจ้าองค์ ๑ ไว้โชตกศาสนา
การระบุปี
การระบุฤดูกาล
การระบุเดือน
การระบุวัน

นมั ส ตุ จุ ล ศั ก ราช ๑๒๓๖ ตั ว ปี จ อฉนํ า กั ม โพช
ภิวารไถง ไทยภาษาเราว่าปีกาบเส็ด
เสด็จเข้ามาในเหมันต์ฤดู
กิติกาเพ็ง
เม็งวันจันทร์ ไทยกัดเหม้า

๑๐๕
จากตัวอย่าง จารึกหลักเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๖๙ ระบุเวลาด้วย จุลศักราช (ศักราช
๑๒๖๕) ปีหนไท (ก่าใค้) เดือนทางจันทรคติแบบพื้นเมืองล้านนา (เดือนยี่เพ็ง) และวันเม็ง (วัน ๕) ซึ่ง
เป็นการระบุเวลาที่พบโดยทั่วไป ส่วนจารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๔๙๑ มีการระบุเวลาที่ละเอียดมาก
ขึ้ น คื อ ประกอบไปด้ ว ย ปี จุ ล ศั ก ราช ปี แ บบขอม (จอฉนํ า ) ปี ห นไท (กาบเส็ ด ) ฤดู ก าล
(เหมันตฤดู) เดือนตามจันทรคติแบบสันสกฤต (กิติกาเพ็ง) วันเม็งหรือวันมอญ (เม็งวันจันทร์) และวัน
หนไท (ไทยกัดเหม้า)
๑.๑.๒ การระบุ ปี - วัน - เดือน เช่น
จารึ ก เลขทะเบี ย น ว.ศ.ด.ค. ๐๙๓ ความว่ า พ.ศ. ๒๔๘๓ ๑๔/๙
นางคํานวณ สมโภช...
การระบุปี
การระบุวัน
การระบุเดือน

พ.ศ. ๒๔๘๓
๑๔
๙

จารึกดังกล่าว มีการระบุเลข ๑๔ สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นวันที่ตามปฏิทินสุริยคติ และยัง
ไม่สามารถสรุปได้ว่า เดือนที่พบคือ เลข ๙ นี้ จะเป็นเดือนตามปฏิทินใด อย่างไรก็ตามรูปแบบนี้ไม่
ค่อยพบในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปโดยทั่วไป ข้อสําคัญ พบการใช้ / เป็นเครื่องหมายคั่นระหว่างวัน
และเดือน ซึ่งเป็นรูปแบบการใช้เครื่องหมายแบบตะวันตก ดังนั้น หากการระบุเวลาดังกล่าวเป็นแบบ
ตะวันตก อาจพอจะอนุมานได้ว่า การระบุเวลาที่ปรากฏในจารึกดังกล่าวคือ วันที่ ๑๔ เดือนกันยายน
(๙) พุทธศักราช ๒๔๘๓ ก็เป็นได้
๑.๑.๓ การระบุ วัน - เดือน - ปี เช่น
จารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๕๖ ความว่า ณ วัน ๓ เดือนยี่เพ็ง ไทยกด
สัน ศักราช ๑๒๖๖ ตัว ปีกาบสี ศรัทธาทุปัญญาทานไปหาน้องชื่อว่าย่าจันทาแท้ดีหลี
การระบุวัน
การระบุเดือน
การระบุปี

ณ วัน ๓ ไทยกดสัน
เดือนยี่เพ็ง
ศักราช ๑๒๖๖ ตัว ปีกาบสี

จารึกหลักนี้มีลักษณะพิเศษ คือ ระบุเวลาเรียงลําดับ วัน - เดือน - ปี ซึ่งเป็นลักษณะที่
พบในภาคกลางผ่านระบบโรงเรียน แต่ในจารึกไม่ได้ใช้ วันที่ เดือน และพุทธศักราชแบบภาคกลาง แต่
ใช้ระบบวัน เดือน ปี แบบล้านนา คือ วันเม็ง วันหนไท เดือนตามจันทรคติ จุลศักราช และปีหนไท

๑๐๖
๑.๑.๔ การระบุ เดือน - วัน - ปี เช่น
จารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๖๔ ความว่า เดือนยี่เพ็ง วัน ๗ ศักราช
๑๒๕๗ ตัว ปีกัดเร้า ศรัทธานาง... พร้อมด้วยสามิกาลูกเต้า หาได้พุทธรูปแก่น (จันทน์) จักทานไปหา
แม่ชื่อว่า ย่าขัน ขอหื้อนาบุญไปรอดแม่ข้าแท้ดีหลี
การระบุเดือน
การระบุวัน
การระบุปี

เดือนยี่เพ็ง
วัน ๗
ศักราช ๑๒๕๗ ตัว ปีกัดเร้า

๑.๑.๕ การระบุ วัน - ปี เช่น
จารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๕๕ ความว่า ณ วัน ๓ ศักราช ๑๒๖๖ ตัว
ปีกาบสี ศรัทธาทุจันทิมา ทานหาน้องชื่อว่าพระปัญญา ว่าสันนี้
การระบุวัน
การระบุปี

ณ วัน ๓
ศักราช ๑๒๖๖ ตัว ปีกาบสี

จารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๘๐ ความว่า ณ วัน ๕ จุลศักราช ๑๒.. ตัว
ปีฉลู... หมายมี ทุน้อยบุญชูเป็นเค้า กับด้วยภริยาบุตราลูกเต้า พ่อแม่พี่น้องชุคนก็ได้เป็นมูลศรัทธา
การระบุวัน
การระบุปี

ณ วัน ๕
จุลศักราช ๑๒.. ตัว ปีฉลู...

๑.๑.๖ การระบุ ปี เพียงอย่างเดียว เช่น
จารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๔๘ ความว่า ศักราชได้ ๑๒๔๓ ตัว ปี
ร้วงใส้ ศรัทธาน้อยอุด ได้สร้างพุทธรูปองค์ ๑
การระบุปี

ศักราช ๑๒๔๓ ตัว ปีร้วงใส้

จารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๖๓ ความว่า ๑๒๖๓ ทานไปหาแม่เฒ่า
ชื่อว่าย่ากาว่าฉันนี้
การระบุปี

๑๒๖๗

๑๐๗
รูปแบบการเรียงลําดับเวลาในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา
มีความหลากหลาย แต่มีข้อสังเกตว่า หากจารึกหลักนั้นมีการระบุเวลา อย่างน้อยต้องมีการระบุปี
การระบุเวลาเช่นนี้ สะท้อนว่าการระบุปีน่าจะเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดและกระชับที่สุดหากต้องบอกเวลา
บนพื้นที่ในการจารึกมีที่มีจํากัด
๑.๒ ประเภทของเวลา เนื่องจากจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรี
ดอนคํา ส่วนใหญ่มีการระบุ ปี ฤดูกาล เดือน และวัน ตามลําดับ ผู้วิจัยจึงแบ่งประเภทของเวลา ดังนี้
๑.๒.๑ ปี การระบุ เ วลาที่ มี ห น่ ว ยเป็ น ปี ที่ พ บในจารึ ก ที่ ฐ านพระพุ ท ธรู ป ใน
พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํามี ๔ รูปแบบ ได้แก่ ปีที่เป็นตัวเลข คือ จุลศักราช และพุทธศักราช ปี
นักษัตร คือ ปีขอม หรือขอมปี และ ปีหนไท
๑.๒.๑.๑ จุลศักราช เป็นศักราชที่นิยมใช้ในล้านนา สันนิษฐานว่าเป็น
การนั บ ปี ศักราชที่ ได้รั บ อิ ทธิ พลจากพม่ า โดยเป็น การนั บ ปีแบบทางจั น ทรคติ จุ ล ศั กราชที่ ๑ คื อ
พุทธศักราช ๑๑๘๒ สันนิษฐานว่าปีจุลศักราชสถาปนาขึ้นในดินแดนพม่าโดยชาวปยู (กลุ่มชนที่อยู่
อาศัย ในดิ น แดนพม่ าปั จ จุบั น ก่อนชาวพม่ า) เนื่ องจากใน พ.ศ. ๑๑๘๑ เป็ น ปีที่พระเจ้ า สุริ ย วิกรม
กษัตริย์คนสําคัญแห่งปยูมีพระชนม์ย่าง ๑๖ ชันษา มีความเป็นไปได้ว่าทรงสําเร็จศิลปะวิทยาการทั้ง
มวลและอาจทรงขึ้นครองราชย์ในปีนี้ พร้อมทั้งสถาปนาศักราชใหม่๒ อย่างไรก็ตาม เมื่อพม่ารับการใช้
จุลศักราชมาจากปยู พม่าเรียกศักราชนี้ว่า “ศักราชพม่า” ดังนั้น รัฐใดที่ได้รับอิทธิพลทางการเมือง
การปกครอง หรือทางศาสนาจากพม่ามักจะระบุปีด้วยจุลศักราช เช่น รัฐอยุธยา รัฐล้านนา เป็นต้น
ในวิ ท ยานิ พนธ์ ฉบั บ นี้ หากจะคํ า นวณจากจุ ล ศั กราชมาเป็ น พุ ทธศั กราชที่ ไทยนั บใน
ปัจจุบันต้องบวกด้วย ๑๑๘๑๓ เช่น ในจารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๒๔ ระบุว่า จุลศักพัทได้ ๑๒๑๓
ตัว หากต้องการเปลี่ยนเป็นพุทธศักราชต้องนํา ๑๑๘๑ ไปรวมกันจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ พ.ศ. ๒๓๙๔
เมื่อพิจารณาเนื้ อความในจารึกที่ฐ านพระพุ ทธรูปในพิพิธภั ณฑ์วั ดพระธาตุศรีดอนคํ า
พบว่ า หากจารึ กหลักใดมีการระบุ ปี เป็ น ลํ าดั บ แรก มั กจะระบุ ปี จุ ลศั กราชขึ้ น ต้น คํ าที่ ห มายถึ งจุ ล
ศักราชในจารึกดังกล่าวมีทั้งหมด ๕ รูปแบบ คือ จุลศักราช จุลศักพัท๔ จุลศักกะ ศักราช และ ศักกะ

๒
๓

วินัย พงศ์ศรีเพียร, วันวาร กาลเวลา แลนานาศักราช (กรุงเทพฯ: ศักดิ์โสภาพิมพ์, ๒๕๕๒), ๘๔.
พ.ศ. ๑๑๘๒ ตรงกับจุลศักราช ๑ ดังนั้นหากจะคํานวณจุลศักราชให้เป็นพุทธศักราชต้องนําไปบวก

ด้วย ๑๑๘๑
๔

ศกพัท หรือ ศกพท มาจากคําว่า ศก กับ อพฺท แปลว่า ปี ทั้ง ๒ คํา ดังนั้นเมื่อนํามาสมาสกันจึง
หมายถึงปีเ ช่นเดิ ม ดูใ น จารึกล้า นนาภาค ๑ เล่ ม ๑ : จารึกจั งหวัด เชียงราย น่าน พะเยา แพร่ (กรุงเทพฯ:
อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, ๒๕๓๔), ๓๑๘.

๑๐๘
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๓๓
ว.ศ.ด.ค. ๑๒๔
ว.ศ.ด.ค. ๕๒๗
ว.ศ.ด.ค. ๐๖๑
ว.ศ.ด.ค. ๒๕๒

ข้อความในจารึก
จุลศักราช ๑๒๘๖ ตัว ปีกาบใจ้ ศรัทธาพระกาวิไชยหาได้บวชพุทธรูป ๑ องค์
จุลศักพัทได้ ๑๒๑๓ ตัว ปีร้วงใค้ เดือนยี่เพ็ง วัน ๗
จุลศักกะได้ ๑๒๙๖ ตัว ปีกาบยี
ศักราช ๑๒๘๙ เมิงเหม้า เดือนยี่เพ็ง วัน ๓
ศักกะ ๑๒๖๖ ปี เดือนยี่เพ็ง

จุลศักราช และจุล ศักพัท เป็นคําที่มีความหมายเหมือนกัน ส่วนในกรณีที่จ ารึกที่ฐาน
พระพุ ทธรู ปในพิ พิธ ภั ณฑ์ วั ดศรี ดอนคําใช้ศักราช ผู้ วิจั ย เห็ น ว่า เป็ น การย่อคํ า เพราะการใช้ คํา ว่ า
ศั ก ราช ในความหมายของจุ ล ศั ก ราชในดิ น แดนล้ า นนาเป็ น ที่ รั บ รู้ ร่ ว มกั น อยู่ แ ล้ ว ซึ่ ง ต่ า งจาก
พุทธศักราชที่ต้องระบุให้แน่ชัดว่าเป็นพุทธศักราชโดยไม่ย่อเป็นศักราช
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม จารึ ก บางหลั ก อาจมี คํ า ขึ้ น ต้ น ก่ อ นจุ ล ศั ก ราชคื อ คํ า ว่ า “นมั ส ตุ ”
“นมสุจตุ” ซึ่งหมายถึง “ขอความนอบน้อมจงมี” เป็นคําขึ้นต้นข้อความ ดังตัวอย่างเช่น
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๗๕
ว.ศ.ด.ค. ๒๖๖

ข้อความในจารึก
นมสุจตุจุลศักราชะ ๑๒๒๑
นมัสตุจุลศักพัทธได้ ๑๒๓๓ ตัว

นอกจากคําขึ้นต้นแล้ว จารึกบางหลักจะระบุศก ซึ่งเป็นตัวกํากับเฉพาะตัวเลขสุดท้าย
ของจุลศักราช และการระบุศกจะระบุตามหลังปีขอมหรือปีนักษัตรเสมอ การระบุศกประกอบไปด้วย
เอกศก (๑) โทศก (๒) ตรี ศก (๓) จั ต วาศก (๔) เบญจศก (๕) ฉศก (๖) สั ป ตศก (๗) อั ฐ ศก (๘)
นพศก (๙) และสัมฤทธิศก (๐)๕ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

๕

ศิรินันท์ บุญศิริ, “ปัญหาเรื่องศักราชและวันเดือนปีทางจันทรคติ,” ใน เกร็ดความรู้จากประชุม
พงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, สุทธิพันธ์ ขุทรานนท์ และคณะ, บรรณาธิการ (กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร, ๒๕๕๐),
๑๖ - ๑๗.

๑๐๙
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๘๐
ว.ศ.ด.ค. ๓๗๙
ว.ศ.ด.ค. ๒๑๔

ข้อความในจารึก
ณ วัน ๕ จุลศักราช ๑๒ (๕๑) ตัว ปีฉลูเอกศก
ศักราช ๑๒๕๘ ปีวอกอัฐศก เดือนยี่เพ็ง เม็งวัน ๖
ณ วัน ๒ ปีมะเมียฉศก ศักกะ ๑๒๕๖ ตัว

ข้อสังเกต หากจารึกหลักใดระบุศกกํากับท้ายปีขอมหรือปีนักษัตร จารึกหลักนั้นจะไม่
ระบุปีหนไท ซึ่งปีหนไทนี้ มีส่วนประกอบที่เ รียกว่า “แม่ปี” ใช้กํากับเลขตัว สุดท้ายของจุลศักราช
เช่นกัน โดยจะกล่าวในหัวข้อ ๑.๒.๑.๔ ปีหนไท
ในกรณีจารึกบางหลักพบเพียงตัวเลขปีซึ่งไม่ระบุว่าเป็นศักราชใด เช่น จารึกเลขทะเบียน
ว.ศ.ด.ค. ๐๖๓ ความว่ า “๑๒๖๗ ทานไปหาแม่เ ฒ่ า ชื่ อว่ า ย่ า กาว่ า ฉั น นี้ ” เมื่ อนํ า เลข ๑๒๖๗ มา
พิจารณา จะพบว่าน่าจะเป็นเลขของจุลศักราชมากที่สุด โดยตรงกับ พ.ศ. ๒๔๔๘ เพราะหากพิจารณา
ว่าเลขปีนี้เป็นพุทธศักราช ๑๒๖๗ ย่อมเป็นไปได้ยาก เพราะจารึกไม่น่าจะมีอายุเก่าถึงขนาดนั้น และ
เมื่อนําไปเทียบเป็น ค.ศ. หรือ ม.ศ. หรือศักราชอื่น ๆ พบว่ายิ่งมีความเป็นไปได้น้อย ดังนั้นหากพบ
ข้อความที่ไม่ระบุว่าเป็นศักราชใดในจารึกที่ฐานพระพุทธรูป แต่มีตัวเลขกํากับ ผู้วิจัยจะสันนิษฐานใน
ขั้นต้นว่าเป็นจุลศักราชเป็นลําดับแรก แล้วนํามาคํานวณให้เป็นพุทธศักราชเพื่อหาความเป็นไปได้ใน
ลําดับต่อไป หากพบว่ามีความเป็นไปได้น้อย ผู้วิจัยจะคํานวณให้เป็นศักราชอื่น ๆ แทน
๑.๒.๑.๒ พุทธศักราช เป็นศักราชที่ใช้แพร่หลายในพม่า ไทย ลาว และ
กั ม พู ช า แต่ เ ดิ ม มั ก เป็ น ศั ก ราชที่ ใ ช้ เ กี่ ย วกั บ ศาสนาโดยตรง การนั บ พุ ท ธศั ก ราชเริ่ ม นั บ ตั้ ง แต่
พระพุ ทธเจ้ า เสด็ จ ปริ นิ พพานเป็ น ศั กราชที่ ๑ นั่ น คื อ เมื่ อพระพุ ท ธเจ้ า เสด็ จ ปริ นิ พพานในวั น ขึ้ น
๑๕ ค่ํา เดือน ๖ วันต่อมาคือ วันแรม ๑ ค่ํา เดือน ๖ จึงจะเป็นวันเริ่มศักราชที่ ๑ ซึ่งการนับศักราช
เช่นนี้ พบในลังกา พม่า และกัมพูชา สันนิษฐานว่าแต่เดิมไทยก็น่าจะนับพุทธศักราชเช่นนี้ตามลังกา
แต่ต่อมาเปลี่ยนเป็นนับช้ากว่าประเทศเหล่านี้ ๑ ปี เนื่องจากไทยนับปีเต็ม แต่ประเทศอื่นนับปีย่าง๖
ในประเทศไทย มีการใช้พุทธศักราชในฐานะศักราชของชาวพุทธ และมีคติความเชื่อที่ว่า
พุทธศักราชควรเป็นศักราชหลักและสําคัญกว่าจุลศักราชเพราะเป็นเครื่องค้ําจุนศาสนา แต่ไม่ได้รับ
การยอมรั บ อย่ า งเป็ น ทางการ จนกระทั่ ง วั น ที่ ๒๑ กุ ม ภาพั น ธ์ พ.ศ. ๒๔๕๕ พระบาทสมเด็ จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงประกาศให้พุทธศักราชเป็นศักราชประจําชาติแทนรัตนโกสินทร์ศก๗

๖

วินัย พงศ์ศรีเพียร, วันวาร กาลเวลา แลนานาศักราช, ๘๐.
๗
เรื่องเดียวกัน, ๘๑ - ๘๒.

๑๑๐
แม้ว่าการนับพุทธศักราชดั้งเดิมของล้านนาได้รับอิทธิพลพม่าและลังกา ซึ่งเร็วกว่าสยาม
หรือไทยภาคกลาง ๑ ปี แต่ดินแดนล้านนาหรือภาคเหนือปัจจุบันใช้การนับพุทธศักราชแบบภาคกลาง
การระบุพุทธศักราชที่ปรากฏในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา มักระบุ
อายุหลัง พ.ศ. ๒๔๕๖ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ดินแดนล้านนาผนวกเป็นดินแดนเดียวกับประเทศสยามแล้ว
จึงน่าจะเป็นการนับพุทธศักราชแบบภาคกลางดังตัวอย่างต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๑๑๗
ว.ศ.ด.ค. ๑๓๐

ข้อความในจารึก
พ.ศ. ๒๔๖๖ ศรัทธาน้อยตันได้ทานพุทธรูปชะตาไม้พร้าว เดือนยี่เพ็ง
พอศอ ๒๐๐๔๙๒ (๒๔๙๒) ศรัทธานายปัน นางเฮียนพร้อมกับด้วยพ่อแม่พี่น้องได้
บวชพระเจ้ า ทานพ่ อชื่ อพ่ อน้ อยทาแม่ ชื่ อคํ า พั น ขอหื้ อนาบุ ญไปรอดแท้ ปี เ ป้ า
เดือนยี่เพ็ง

การใช้พุทธศักราชแม้จะไม่นิยมเท่าการใช้จุลศักราช แต่การใช้ปีพุทธศักราชในจารึกที่
ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วงหลัง พ.ศ. ๒๔๕๖ ซึ่งเป็น
ช่วงที่ผ่านการปฏิรูปการศึกษาและมีระบบโรงเรียนจากส่วนกลางเข้ามาในท้องถิ่นแล้ว ปีพุทธศักราชที่
ปรากฏในจารึกข้างต้น จึงเป็นปีพุทธศักราชที่น่าจะได้รับอิทธิพลจากภาคกลางแล้ว โดยเฉพาะจารึก
จากตัวอย่าง ๒ หลักนี้ ระบุพุทธศักราชโดยใช้ตัวย่อ พ.ศ. หรือ พอศอ ซึ่งเป็นการเขียนตามระบบ
โรงเรียน จึงเป็นสิ่งที่ชี้ชัดว่าผู้จารจารึกดังกล่าวได้นําความรู้ในการระบุปีตามแบบส่วนกลางมาใช้ใน
การจารึกอย่างแน่นอน
ในช่ ว งที่ สั ง คมล้ า นนาเปลี่ ย นผ่ า นกระบวนการการศึ ก ษา โดยรั บ ระบบการศึ ก ษา
จากส่วนกลางซึ่งผ่านการปฏิรูปการศึกษามาแล้ว ผู้จารบางท่านอาจเกิดความสับสนระหว่างการใช้
พุทธศักราชที่เข้ามาใหม่ (แบบภาคกลาง) และจุลศักราชซึ่งเป็นศักราชที่ใช้แต่เดิม ดังตัวอย่างจารึก
ที่ฐานพระพุทธรูปไม้ที่จารด้วยอักษรธรรมล้านนาต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๑๐๖

๘

ข้อความในจารึก
พุทธศักราช ๑๒ .. กัดยี๘ เดือนเพ็ง

น่าจะเป็นปีกดยี

๑๑๑
เลขศักราชที่ปรากฏในจารึก คือ ๑๒ .. มีเลขขาดหายไป ๒ ตัว อย่างไรก็ตามเวลาที่ถวาย
พระพุทธรูปองค์นี้จึงอาจตีความได้ตั้งแต่ พ.ศ. ๑๒๐๐ - ๑๒๙๙ ซึ่งเท่ากับว่ามีการถวายพระพุทธรูป
องค์นี้ในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๓ ซึ่งเป็นไปไม่ได้ ผู้จารน่าจะจารึกปีผิด ศักราชที่กล่าวมาข้างต้นน่าจะ
เป็นจุลศักราชมากกว่าเพราะเมื่อนํามาคํานวณจะเท่ากับพุทธศักราช ตั้งแต่ ๒๓๘๑ - ๒๔๘๐ ซึ่งมี
ความเป็นไปได้มากกว่า
ข้อสังเกต การระบุปีศักราชในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอน
คํา จะระบุปีจุลศักราช หรือพุทธศักราช แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ไม่ปรากฏปีศักราชทั้ง ๒ แบบใน
จารึกหลักเดียวกัน
๑.๒.๑.๓ ปีขอมหรือขอมปี เรียกโดยทั่วไปว่า ปีนักษัตรหรือเรียกว่า
รอบปีจื่อได้รับอิทธิพลมาจากจีน ถือว่าเป็นรอบปีบนโลกมนุษย์ มาจากการสังเกตการโคจรของดาว
พฤหั ส บดี ที่ว นกลั บ มาที่ ร าศี เ ดิ ม ทุ ก ๆ ๑๒ ปี ๙ ในจารึ ก ที่ พบในล้ า นนามั กจะปรากฏข้ อ ความคื อ
“ปีขอม๑๐” หรือ “กัมโพชพิสัย”๑๑ ซึ่งมีทั้งหมด ๑๒ ราศี โดยเทียบกับปีไท หรือปีหนไท ดังนี้
๙

ลอย ชุนพงษ์, ปฏิทินไทย เชิงดาราศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยดาราศาสตร์
แห่งชาติ, ๒๕๕๐), ๑๕.
๑๐
ในจารึกสุโขทัยจะพบการใช้ปีหนไทสลับกับปีขอม เมื่อเข้าสู่ช่วงอยุธยาจะพบว่าการใช้ปีหนไท
เสื่อมความนิยม เหลือแต่ปีขอม วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์ นักภาษาศาสตร์ เสนอว่า คําเรียกปีขอมที่ปรากฏเหมือนคํา
ในภาษาเหมืองในเวียดนามเหนือเช่น ชวด (หนู) รง (มังกร) กา (ไก่) เถาะ (กระต่าย)เป็นต้น ดูรายละเอียดใน
วิไลวรรณ ขนิษฐานันท์, “คนสุโขทัยยุคบุกเบิกมาจากลุ่มน้ําแดงในเวียดนาม : หลักฐานจากภาษาในปฏิทินโบราณ
และจารึกสุโขทัย,” ไทยคดีศึกษา ๘, ๒ (๒๕๕๔): ๑ - ๒๐, เข้าถึงเมื่อ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙, บทความจาก
www.pbic.tu.ac.th/main/sites/default/files/ rp_03_Pr.pdf
๑๑
คําว่า กัมโพช เป็นภาษาสันสกฤต หมายถึง นามสกุลของตระกูลหนึ่งที่มีเชื้อสายสืบต่อจากนา
คนหุศ ผู้เป็นใหญ่ในมหาโกศลโบราณ โดยแบ่งเป็นห้าสายตระกูลคือ วงศ์พฤศนิช วงศ์โยนก วงศ์กําโพช วงศ์มิลักขุ
วงศ์ภารตะ เรียกว่า “ปัญจมหานาคา” ตระกูลใดได้เป็นใหญ่ก็เรียกนามบ้านเมืองตามนั้น และเมื่อกลุ่มดังกล่าวเดิน
ทางเข้ามาดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ คําว่า กัมโพช จึงติดตามมาด้วย จะสังเกตได้ว่าไม่ใช่เฉพาะดินแดน
กัมพูชาเท่านั้นที่เรียกว่า กัมโพช แต่ในดินแดนไทใหญ่ก็ถือว่าตนเป็นวงศ์กัมโพชเช่นกัน เช่น
- เจ้าฟ้าเมืองนาย
“เจ้ากัมโพชรัฎฐะมหาวงศ์ศรีปวรสุธรรมราช”
- เจ้าฟ้าเมืองไลค่า
“เจ้ากัมโพชรัฎฐะมหาวงศ์ศรีสุธรรมราช”
- เจ้าฟ้าเมืองปั่น
“เจ้ากัมโพชศรีมหาวงศ์ศรีธรรมราช”
- เจ้าฟ้าเมืองปุ
“เจ้ากัมโพชรัฎฐะวงศ์สีหธรรมราช”
- เจ้าฟ้าเมืองหมอกใหม่
“เจ้ากัมโพชรัฎฐะมหาวงศ์ศรีราช”
- เจ้าฟ้าเมืองยองห้วย
“เจ้ากัมโพชรัฎฐะศรีปวรมหาวงศ์สุธรรมราช”
- เจ้าฟ้าเมืองสีป้อ
“เจ้ากัมโพชมหาวงศ์”

๑๑๒
ปีขอม
ชวด (หนู)
ฉลู (วัว)
ขาล (เสือ)
เถาะ (กระต่าย)
มะโรง (งูใหญ่/ นาค)
มะเส็ง (งูเล็ก)
มะเมีย (ม้า)
มะแม (แพะ)
วอก (ลิง)
ระกา (ไก่)
จอ (หมา)
กุน (หมู/ ล้านนาว่า ช้าง)

ปีไท
ใจ้
เป้า
ยี
เหม้า
สี
ใส้
สะง้า
เม็ด
สัน
เร้า
เส็ด
ใค้

ในจารึ กที่ ฐ านพระพุ ทธรู ปในพิ พิ ธ ภั ณฑ์ วั ด พระธาตุ ศรี ด อนคํ า พบการระบุ ถึงปี ขอม
ไม่มากนัก และหากมีการระบุปีขอม มักจะระบุเวลาและยามต่าง ๆ ที่ละเอียดลงไปด้วย เช่น เพิ่ม
เดือนขอม และ วันหนไท เข้าไปในจารึก ทําให้เนื้อหาในส่วนของการระบุปียาวขึ้น ดังปรากฏในจารึก
ต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๕๘

ข้อความในจารึก
จุลศักราชได้ ๑๒๒๓ ตัว ปีจอฉนํา กัมโพชขอมภิวารไถง ไทภาษาเราว่าปีเต่าเส็ด
เสด็จเข้ามาในเดือนกฤติกาเพ็ง เม็งวัน ๕ ไทกาบใจ้ มูลศรัทธามีพระสุวรรณเป็น
เค้า เรียงนั้นลงมา กดหมายมี ขนานนันชัย และแม่พี่น้องชุผู้ชุคน ได้สร้างพุทธรูป
องค์หนึ่งก็เพื่อว่าจักทาน ไปหาพ่อขอโกฐากนาบุญอันนี้ไปรอดไปถึงตนตัวเทอะ

มีการถวายพระพุ ทธรู ป องค์ นี้ ใ นปี จ อ สั งเกตได้ ว่ า ปี ขอมมั กถู กระบุ ห ลั งปี จุ ล ศั กราช
แต่ อ ยู่ ก่ อนปี ห นไท หากจะทํ า การตรวจสอบความถู กต้ อง ให้ ดู ที่ปี ห นไทว่ า ตรงกั บ ปี ข อมหรื อไม่
ดังตัวอย่าง ปีหนไทตรงกับปี เต่าเส็ด ปีเส็ดตรงกับปีจอ ดังนั้นจารึกหลักนี้ ปีขอมสอดคล้องกับปีหนไท
หรือแม้แต่เมืองแสนหวีก็เรียกว่า “ศิริวิลาศมหากัมโพชสังฆีโกสามพีย์” ดูใน พระยาประชากิจกรจักร์,
พงศาวดารโยนก, พิมพ์ครั้งที่ ๖ (กรุงเทพฯ: แพร่พิทยา, ๒๕๑๕), ๑๗ - ๑๙.

๑๑๓
๑.๒.๑.๔ ปี ห นไท คื อ ระบบการนั บ ปี ข องคนที่ พู ด ภาษาตระกู ล ไท
ทั้งหมด เช่น ไทยวน (ล้านนา) ไทลื้อ ไทใหญ่ ไทเขิน ไทอาหม ไทมาว ไทลาว เป็นต้น๑๒ คําเรียกปี
หนไทคือการนําแม่ปี มาผสมกับลูกปี ดังต่อไปนี้
แม่ปีมีทั้งหมด ๑๐ หน่วย สามารถใช้กํากับตัวเลขตัวสุดท้ายของจุลศักราชได้ ประกอบ
ไปด้วย กัด (๑), กด (๒) , ร้วง/ ล้วง/ ฮ้วง (๓) , เต่า (๔) , ก่า (๕) , กาบ (๖) , ดับ (๗) , รวาย/ ฮวาย
(๘) , เมิง/ เมือง (๙) , และ เปิก/ เปลิก (๐) แต่เวลานํามารวมกับลูกปีจะเริ่มนับจาก กาบ (๖) ก่อน
เป็นลําดับแรก
ลูกปี มีทั้งหมด ๑๒ ปี คื อปีนั กษั ตรทั้ ง ๑๒ ราศี ประกอบไปด้ วย ใจ้ , เป้ า / เปล้ า, ยี ,
เหม้า, สี, ใส, สะง้า/ ซะง้า, เม็ด/ มด, สัน, เร้า/ เฮ้า, เส็ด และ ใค้
คําเรียกปีหนไทเป็นการนําคําเรียกแม่ปี มารวมกับคําเรียก ลูกปี รวมกันเป็น ๖๐ ปี หรือ
๑ รอบ โดยเริ่มนับปี กาบใจ้ เป็นปีแรก ปีต่อมาคือ ดับเป้า รวายยี นับไปจนถึงปี ก่าใค้ จะครบ ๖๐ ปี
แล้วเริ่มนับกาบใจ้ใหม่ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
กาบใจ้

ดับเป้า

รวายยี

เมิงเหม้า

เปิกสี

กัดใส้

กดสะง้า

ร้วงเม็ด

เต่าสัน

ก่าเร้า

กาบเส็ด

ดับใค้

รวายใจ้

เมิงเป้า

เปิกยี

กัดเหม้า

กดสี

ร้วงใส้

ก่าเม็ด

กาบสัน

ดับเร้า

รวายเส็ด

เมิงใค้

เปิกใจ้

กัดเป้า

กดยี

ร้วงเหม้า

เต่า
สะง้า
เต่าสี

กาบสะง้า

ดับเม็ด

รวายสัน

เมิงเร้า

กัดใค้

กดใจ้

ร้วงเป้า

เต่ายี

ก่าเหม้า

กาบสี

ดับใส้

เมิงเม็ด

กัดเร้า

กดเส็ด

ร้วงใค้

เต่าใจ้

ก่าเป้า

กาบยี

ดับเหม้า

รวาย
สะง้า
รวายสี

เปิก
เส็ด
เปิกสัน

กัดเม็ด

กดสัน

ร้วงเร้า

เต่า
เส็ด

ก่าใค้

๑๒

เมิงใส้

เปิก
สะง้า

ก่าใส้

ยุ ท ธพร นาคสุ ข , “การใช้ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ ระบบปฏิ ทิ น หนไทในการศึ ก ษาจารึ ก และเอกสาร
โบราณ,” ใน ภาษา - จารึก ฉบับที่ ๙, กรรณิการ์ วิมลเกษม และคนอื่น ๆ, บรรณาธิการ (นครปฐม: โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๔๖), ๒๙๓ - ๓๑๙.

๑๑๔
ในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา พบการระบุปีหนไทเป็น
จํานวนมาก ส่วนใหญ่หากมีการระบุจุลศักราช มักจะระบุปีหนไทกํากับด้วย เช่น
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๒๖๖

ข้อความในจารึก
นมั สตุ จุ ลศั ก พั ทได้ ๑๒๓๓ ตั ว ปี มะแมฉนํ า กั มโพชขอมพิ สั ย ไทยภาษาว่ า ปี
ร้วงเม็ด เสด็จเข้ามาในเดือน กฤติกาเพ็ง เม็งวัน ๑ ไทยเต่าสัน

จากตาราง ปีร้วงเม็ด คือปีลําดับที่ ๘ ใน ๖๐ ปี และเนื่องจากปีหนไทประกอบไปด้วย
ลําดับเลข (แม่ปี) + ปีนักษัตร (ลูกปี) ดังนั้น หากบอกปีหนไทจึงจะสามารถบอกได้ว่าปีขอมคือปีใด แม้
จะไม่ปรากฏปีขอมในจารึกก็ตาม เช่น จารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๖๖ ระบุปีหนไทว่า ร้วงเม็ด
ปีเม็ด ตรงกับ ปีมะแม ส่วน ร้วง คือลําดับ ๓ ซึ่งจะตรงกับศกท้ายของจุลศักราช ๑๒๓๓ ดังนั้น หาก
จารึกมีการชํารุดหรือระบุปีไม่ครบก็สามารถตรวจสอบได้โดยการระบุรูปแบบปีแบบหนึ่งไปหาอี ก
รูปแบบหนึ่ง เช่น หากข้อความที่ระบุปีหนไทหายไป ให้นํา ๑๒ หารปีจุลศักราช ได้เศษเท่าใด ให้นับ
๑ ตั้งแต่ปีใค้ไปจนถึงเศษตัวสุดท้าย เช่น ปีจุลศักราช ๑๒๓๓ หาร ๑๒ ได้เศษ ๙ เริ่มนับจากปีใค้เป็นปี
ที่ ๑ และเริ่ม ๒. ใจ้ ๓. เป้า ๔. ยี ๕. เหม้า ๖. สี ๗. ใส้ ๘. สะง้า และ ๙. เม็ด เป็นต้น และเนื่องจาก
จารึกในงานวิจัยฉบับนี้ส่วนใหญ่ชํารุด จึงต้องใช้การคํานวณเช่นนี้ในการตรวจสอบปี สําหรับจารึกที่มี
การระบุปี ว่าตรงกันทั้งหมดหรือไม่
การระบุปี มักเป็นข้อความส่วนต้นของจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุ
ศรีดอนคํา ส่วนใหญ่จะระบุปีจุลศักราช และปีหนไท และบางหลักจะปรากฏปีขอมด้วย การระบุปีใน
หลายรูปแบบเหล่านี้ ทําให้ง่ายต่อการตรวจสอบความถูกต้องของแต่ละปีว่าตรงกันหรือไม่ และหากปี
ใดปีหนึ่งหายไปเพราะความชํารุดของจารึก ก็ส ามารถคํานวณได้ว่าปีนั้น ตรงกับปีใด โดยอาศัย ปี
รูปแบบอื่น ๆ มาช่วยในการคํานวณตรวจสอบ แต่จากการศึกษาพบว่ามีจารึกที่ฐานพระพุทธรูปใน
พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคําบางหลัก ที่ปีจุลศักราช ไม่ตรงกับปีหนไท ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๒๕๗
ว.ศ.ด.ค. ๒๙๕

ข้อความในจารึก
ศักราช ๑๒๘๗ ตัวปีกัดยี เดือนยี่เพ็ง เม็งวัน ๖ ศรัทธาหนานอินทจักรได้บวชพุทธ
รูปเจ้าชะตาปีเกิดองค์ ๑ จักทานเอากุศล ขอหื้อได้แก่เทวดาเจ้า
พุทธศักราช ๑๒๘๗ ตัว ปีกัดยีเดือนยีเพ็ง เม็งวันศุกร์ ศรัทธานางคําเอื้อย

๑๑๕
จารึกทั้ง ๒ หลัก ระบุศักราช ๑๒๘๗ เช่นเดียวกัน ปีหนไทเดียวกันคือ ปีกัดยี วันเม็ง
เดี ยวกั นคื อวัน ศุกร์ และเป็ นวั นยี่ เ พ็ง คือวัน เพ็ญ เดือน ๑๒ เช่น เดีย วกั น แต่ ศักราชของจารึ กเลข
ทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๙๕ ระบุว่าเป็นพุทธศักราช ซึ่งมีความเป็นไปได้น้อย ดังนั้น ศักราชที่ปรากฏนี้
ต้องเป็นจุลศักราช ๑๒๘๗ แต่เมื่อนํามาคํานวณปีหนไทแล้วพบว่า ตรงกับปี “ดับเป้า” ไม่ใช่ปี “กัดยี”
ดั ง ที่ เ ขี ย นในจารึ ก และประการสํ า คั ญ ปี กั ด ยี ไ ม่ อ ยู่ ใ นระบบปี ห นไท ซึ่ ง ประกอบไปด้ ว ยปี กั ด ใส้
กัดเหม้า กัดเป้า กัดใค้ กัดเร้า กัดเม็ด ดังจะพบว่าจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรี
ดอนคําบางหลัก นอกจากปีหนไทจะไม่สอดคล้องกับ ปีจุลศักราชแล้ว ปีหนไทดั งกล่าวอาจไม่มีใ น
ระบบปีหนไท ๖๐ ปี ซึ่งทั้งหมดนี้ น่าจะเกิดการการคํานวณที่ผิดพลาดและความไม่ชํานาญของผู้จาร
จารึก
จากการศึกษาพบว่า การระบุปีหนไท ปีจุลศักราช ในจารึกบางหลักรวมถึงปีขอมในจารึก
ที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํานั้น สอดคล้องและตรงกันทุกเกือบทุกหลัก โดย
พบหลักที่ไม่ตรงกันนั้นน้อยมาก ความผิดพลาดนี้อาจเกิดจากการคํานวณปีผิดของตัวผู้จารก็เป็นไปได้
๑.๒.๒ ฤดู ก าล ในช่ ว ง ๑ ปี จะมี ช่ ว งเวลาที่ แ บ่ ง ตามสภาพอากาศที่ มี ก าร
เปลี่ยนแปลง ซึ่งเกิดจากในขณะที่โลกโคจรรอบดวงอาทิตย์ แต่แกนโลกเอียง ทําให้แต่ละพื้นที่รับ
แสงแดดและอุณหภูมิไม่เท่ากัน ทําให้เกิดเป็นฤดูกาลต่าง ๆ ในประเทศไทยแบ่งออกเป็น ๓ ฤดู คือ
หน้าร้อน (คิมหันตฤดู) หน้าฝน (วัสสานฤดู) และหน้าหนาว (เหมันตฤดู) การระบุฤดูกาลในจารึก
น่าจะได้รับอิทธิพลจากจีน๑๓ ในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุศรีดอนคํา พบการระบุฤดูกาล
น้อยมาก และพบเฉพาะหน้าหนาว (เหมันตฤดู) จํานวน ๓ หลักเท่านั้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๓๑๒
ว.ศ.ด.ค.๔๑๖
ว.ศ.ด.ค. ๔๒๙

๑๓

ข้อความในจารึก
ศักราชได้ ๑๒๓๑ ตัวปี มื้อฉนํากัมโพชภิสัย ไทยภาษาเราว่า ปีกัดใส้ เสด็จเข้ามา
ในเหมฤดู เดือนกิติกา เพ็ง เม็งวัน ๕
ศักราฺชได้ ๑๒๒๓ ตัว ปีร้วงเล้า เสด็จเข้ามาในเหมฤดู เดือนกิติกาเพ็งเม็งวันเสาร์
นมัสดุจุลศักราช ๑๒๓๖ ตัว ปีจอฉนํา กัมโพชขอมภิวารไถง ไทยภาษาเราว่าปี
กาบเส็ด ด้วยเข้ามาในเหมันต์ฤดู เดือนกิติกาเพ็ง เม็งวันจันทร์ ไทยกัดเหม้า

ยุทธพร นาคสุข, “การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อําเภอนาน้อย และอําเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน” (รายงานการวิจัยทุนสนับสนุนจากศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร, ๒๕๕๑), ๗๒.

๑๑๖
เหตุที่พบการระบุฤดูกาลในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา
เป็นฤดูหนาวนั้น อาจเนื่องมาจากเวลาที่นิยมนําพระพุทธรูปไปถวายส่วนใหญ่ตรงกับช่วงยี่เพ็งซึ่งอยู่ใน
ฤดูหนาว หรือ เหมันตฤดู
๑.๒.๓ เดือน คือการนับการเต็มดวงของดวงจันทร์เป็น ๑ รอบเดือน การระบุ
เดื อนที่ พ บในจารึ ก ที่ ฐ านพระพุ ทธรู ป ในพิ พิธ ภั ณ ฑ์ วั ด พระธาตุ ศ รี ด อนคํ า เป็ น การระบุ เ ดื อ นตาม
จันทรคติมี ๒ รูปแบบ โดยแบ่งเป็นการเรียกเดือนแบบพื้นเมืองล้านนา และแบบขอม ดังนี้
๑.๒.๓.๑ เดื อนแบบพื้น เมื องล้ านนา เป็ นการเรี ยกชื่ อเดือนต่ าง ๆ
ด้วยจํานวนนับ ประกอบด้วย เดือนเกี๋ยง ยี่ สาม สี่ ห้า หก เจ็ด แปด เก้า สิบ สิบเอ็ด และ สิบสอง ใน
ล้านนาเดือนลําดับที่ ๑ เรียกว่า เดือนเกี๋ยงหรือเดือนเจียง โดยเดือนตามจันทรคติของล้านนาจะเร็ว
กว่าเดือนของภาคกลาง ๒ เดือน เช่น เดือนยี่ของล้านนาจะตรงกับเดือน ๑๒ ของไทย และล้านนา
นิยมเรียกวันเพ็ญเดือน ๑๒ ของภาคกลางว่า ยี่เพ็ง๑๔ ดังตัวอย่างเช่น
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๑๔

ข้อความในจารึก
ศรัทธาย่าผาได้บวชพระพุทธรูปชะตาปีเดือนยี่เพ็ง วัน ๖ (๒)

ว.ศ.ด.ค. ๐๒๔

ศักราชได้ ๑๒๖๙ เดือนยี่เพ็ง เม็งวัน ๓ ศรัทธาปู่ทับ

ข้อมูลเกี่ยวกับการระบุเดือนในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุศรีดอนคํา นิยมระบุว่า
“เดือนยี่เพ็ง” หรือ “ยี่เป็ง” ซึ่งตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๒ ของภาคกลาง นอกจากจะเป็นการ
ระบุว่ามีการถวายพระพุทธรูปในเดือนยี่แล้ว ยังเป็นการบอกว่าถวายในวันขึ้น ๑๕ ค่ํา หรือวันเดือน
เพ็ญ (เพ็ง = เพ็ญ) ในเดือนยี่อีกด้วย การนับวันโดยกําหนดข้างขึ้นข้างแรมนี้ ถือเป็นการระบุวันแบบ
จันทรคติ
๑.๒.๓.๒ เดื อ นแบบขอม หรื อ ขอมเดื อ น เป็ น การนั บ เดื อ นแบบ
จันทรคติประเภทหนึ่งเช่นเดียวการนับแบบพื้นเมืองล้านนา เพียงแต่ใช้ภาษาบาลี - สันสกฤต๑๕ ใน
๑๔

อย่างไรก็ตาม ในบางปี เดือนของภาคเหนือและภาคกลางอาจต่างกันเพียงเดือนเดียวก็ได้ เพราะ
ล้านนาเพิ่มเดือนสิบหลังก่อน ส่วนภาคกลางมาเพิ่มเดือนแปดหลังในปีถัดไป การนับเดือนแบบปัจจุบันคือ การนับ
แบบสุริยคติ โดยเรียกชื่อเดือนตามกลุ่มดาวที่โลกเห็นว่าพระอาทิตย์ผ่านไป เช่น พระอาทิตย์ผ่านกลุ่มดาวเมษ
เรียกว่า เดือนเมษายน เป็ นต้น ดูใน จารึกล้านนาภาค ๑ เล่ม ๑ : จารึกจังหวัดเชียงราย น่าน พะเยา แพร่
(กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ, ๒๕๓๔), ๒๙๙.
๑๕
อุดม รุ่งเรืองศรี, พจนานุกรมล้านนา-ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง, ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑ (เชียงใหม่:
โรงพิมพ์มิ่งเมือง, ๒๕๔๗), ๘๐.

๑๑๗
การเรียกชื่อเดือน การเรียกชื่อเดือนในลักษณะนี้น่าจะได้รับอิทธิพลจากอินเดียผ่านทางขอมซึ่งเป็น
กลุ่มชนที่เคยเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ เดือนขอมมีทั้งหมด ๑๒ เดือน๑๖ ดังนี้
เดือนเหนือ
เดือนเจ็ด
เดือนแปด
เดือนเก้า
เดือนสิบ
เดือนสิบปฐมะ
เดือนสิบทุติยะ
เดือนสิบเอ็ด
เดือนสิบสอง
เดือนเกี๋ยง เดือนเจียง
เดือนยี่
เดือนสาม
เดือนสี่
เดือนห้า
เดือนหก

เดือนใต้ (ภาคกลาง)
เดือนห้า
เดือนหก
เดือนเจ็ด
เดือนแปด
เดือนแปดแรก
เดือนแปดหลัง
เดือนเก้า
เดือนสิบ
เดือนสิบเอ็ด
เดือนสิบสอง
เดือนอ้าย
เดือนยี่
เดือนสาม
เดือนสี่

เดือนขอม (เดือนในภาษาบาลี - สันสกฤต)
จิตมาส จิตตมาส เจตมาส จิตรมาส
วิสาขมาส พิศาขมาส ไพศาขมาส
เชษฐมาส เชฏฐมาส เชฏฐะมาส
อาษาธมาส อาสาฬหมาส
บุพพาสาฒ บูรพาสาธ
อุตราสาธ
สาวนมาส ศราวณมาส
ภัทรบทมาส
อัสสยุชะมาส อัสยุชมาส อัศวยุชมาส
กิตติกะมาส กัตติกมาส กัตติกามาส กฤติกามาส
มิคสิรมาส
บุษยมาส ปุสสะมาส ปุษยมาส
มาฆมาส
ผัคคุณมาส ผัคคุณะมาส

เดือนขอมที่พบในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา มีตัวอย่าง
ต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๔๐
ว.ศ.ด.ค. ๐๒๑

๑๖

ข้อความในจารึก
ศักราชได้ ๑๑๖๖ ตัว ปีกาบใจ้ได้สร้างสารูปพระเป็นเจ้าในเดือนเชษฐ์ มูลศรัทธา
อ้ายธาได้กระทําเพียรสร้างขอเอานิพพาน
จุลศักพัทได้ ๑๑๑๐ ตัว ปีเปิกสะง้าเดือนกิตติกาเพ็ง

ศิรินันท์ บุญศิริ, “ปัญหาเรื่องศักราชและวันเดือนปีทางจันทรคติ,” ใน เกร็ดความรู้จากประชุม
พงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, สุทธิพันธ์ ขุทรานนท์ และคณะ, บรรณาธิการ, ๑๗.

๑๑๘
จากเนื้ อความในจารึ ก ที่ ฐ านพระพุ ทธรู ปในพิ พิ ธ ภั ณฑ์ วั ด พระธาตุ ศรี ด อนคํ า ทั้ งหมด
มีข้อสังเกตเกี่ยวกับการระบุเดือน คือ หากข้อความในจารึกปรากฏเดือนแบบขอม จะไม่พบการระบุ
เดือนแบบพื้นเมือง หรือหากปรากฏเดือนแบบพื้นเมือง จะไม่ปรากฏเดือนแบบขอม เนื่องจากเป็น
เดือนเดียวกันจึงไม่นิยมเขียนพร้อมกัน
จากการศึกษาจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา พบว่าจารึก
เกือบทั้งหมดที่ระบุเดือน มักจะระบุยี่เพ็ง หรือยี่เป็ง (ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือนยี่) หรือกิตติกาเพ็ง นั่นคือเดือน
ที่เหล่าพุทธบริษัททั้งหลายนิยมนําพระพุทธรูปมาถวายวัด ความนิยมในการถวายพระพุทธรูปในช่วงยี่
เพ็งอาจเป็นเพราะเดือนยี่เป็นเดือนท้ายฤดูฝน ก่อนเข้าสู่ฤดูหนาว เป็นเดือนที่ข้าวกล้าในท้องนากําลัง
ตั้งท้องจวนจะออกจากรวง และด้วยฤดูนี้เพิ่งพ้นจากภาวะฝนตกชุก น้ําท่วม ไปไหนไม่สะดวก เมื่อถึง
เดือนเกี๋ยงเดือนยี่ อากาศจึงปลอดโปร่ง สภาวะอากาศและบรรยากาศโดยรอบช่วงเดือนยี่ สวยงาม
ปลอดโปร่ง จิตใจของผู้คนล้วนมีแต่สุข เพราะผลผลิตทางการเกษตรกําลังจะผลิดอกออกผล และ
เดือนนี้มีแต่เทศกาลอันเป็นมงคล โดยเฉพาะในช่วงยี่เป็งซึ่งมีประเพณียี่เป็ง จะมีการเตรียมกัณฑ์ธรรม
สํ า หรั บ นํ าไปฟั งเทศน์ ฯ ตามคั มภี ร์ ธ รรมชะตาวั น ชะตาเดื อน ชะตาปี โดยจะจ้ า งคนจารให้ จ าร
ใบลานเป็นผูก ๆ แล้วนําไปไว้ที่ต้นกัณฑ์ให้พระหยิบขึ้นเทศน์ นับเป็นหนึ่งในกุศโลบายในการอนุรักษ์
พระธรรมคัมภีร์ของพระพุทธศาสนา๑๗
นอกจากนี้ ยั งมี การตั้ งธรรมหลวง หรื อการเทศน์ มหาชาติ มหาเวสั น ดร ๑๓ กั ณ ฑ์๑๘
อั น เป็ น ชาติ ที่เ ด่ น เรื่ องการสร้ า งทานบารมี เวลาช่ ว งนี้ จึ งเป็ น เวลาแห่ งการทํ า บุ ญ ถวายสิ่ งต่ า ง ๆ
การถวายพระพุทธรู ปก็เป็นการถวายของเพื่อสืบ ทอดพระศาสนาอย่ างหนึ่ง จึ งมีความเป็นไปได้ ที่
ชาวล้ า นนาจะนิ ย มถวายพระพุ ท ธรู ป ในวั น นี้ สอดคล้ อ งกั บ การสั ม ภาษณ์ มั ค คุ เ ทศก์ ท้ อ งถิ่ น ใน
พิ พิ ธ ภั ณฑ์ วั ด ศรี ด อนคํ า ๑๙ ได้ ค วามว่ า เมื่ อถึ งวั น ยี่ เ ป็ ง ทางวั ด ศรี ด อนคํ า จะทํ า การฉลองสมโภช
พระธาตุศรีดอนคําเป็นประจําทุกปี ในสมัยโบราณจะเป็นประเพณีใหญ่ ในวันนี้ นอกจากจะมีงาน
สมโภชตั้งธรรมหลวงและอื่น ๆ แล้ว ทางวัดยังมีการจัดสวดพุทธาภิเษกข้ามวันอีกด้วย ดังนั้นจึงมี
ความเป็นไปได้อย่างมากว่าน่าจะมีความนิยมนําพระพุทธรูปมาถวายวัดในวันยี่เป็ง และเข้าร่วมพิธี
พุทธาภิเษก เพราะจารึกหลายหลักปรากฏคําว่า “บวชพระพุทธรูป” “สมโภชพระพุทธรูป” “พุทธ
ภิเษกพระพุทธรูป” ซึ่งหมายถึงการนําพระพุทธรูปเข้าพิธีพุทธาภิเษกนั่นเอง นอกจากนี้จารึกหลาย
๑๗

มณี พยอมยงค์ , ประเพณี สิ บ สองเดื อ นล้ า นนา, พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ ๕ (เชี ย งใหม่ : ส.ทรั พ ย์
การพิมพ์, ๒๕๔๘), ๒๓๘ - ๒๓๙.
๑๘
เรื่องเดียวกัน, ๒๖๕.
๑๙
สัม ภาษณ์ จิ ต ร มณีปั ญ ญา, มัค คุ เทศก์ท้ อ งถิ่ น พิพิ ธ ภัณ ฑ์ วัด พระธาตุ ศ รี ดอนคํา อํา เภอลอง
จังหวัดแพร่, ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๘.

๑๑๙
หลั ก ระบุ ว่ า ได้ ส ร้ า งพระพุ ท ธรู ป และนํ า มาถวายในวั น ยี่ เ ป็ ง ส่ ว นเดื อ นอื่ น ที่ พ บในจารึ ก ที่ ฐ าน
พระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํานอกจากเดือนยี่ ยังมีเดือนเชษฐ์หรือเดือน ๙ เหนือ
(เดือน ๗ ภาคกลาง) และเดือน ๗ เหนือ (เดือน ๕ ภาคกลาง) แต่พบในความถี่ที่น้อยมาก ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๔๐
ว.ศ.ด.ค. ๐๖๒

ข้อความในจารึก
ศักราชได้ ๑๑๖๖ ตัว ปีกาบใจ้ได้สร้างสารูปพระเป็นเจ้าในเดือนเชษฐ์ มูลศรัทธา
อ้ายธาได้กระทําเพียรสร้างขอเอานิพพาน
จุลศักราชได้ ๑๒๘๔ ตัว ปีเต่าเส็ดเดือน ๗ เพ็ง เม็งวันเสาร์ ไทกัดเป้า ศรัทธานาง
มะลิได้สร้างพุทธรูปเจ้าองค์นี้ไว้ค้ําศาสนา แท้ดีหลี นิพพาน ปรมํสุขํเทอะ

ข้อสังเกต วันที่ถวายพระส่วนใหญ่แม้จะไม่ได้อยู่ในช่วงเดือนยี่ ก็มักจะเป็นวันเพ็ญ ซึ่งถือ
ว่าเป็นวันพระใหญ่ ชาวล้านนาเชื่อว่าการกระทําบุญใด ๆ ในช่วงวันเพ็ญนี้เป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง
อนึ่ ง จากการศึ ก ษาของศิ ร พงศ์ ศั กดิ์ สิ ท ธิ์ ๒๐ พบการถวายพระพุ ทธรู ปในเดื อนเกี๋ ย ง
เดือนยี่ เดือน ๔ เดือน ๕ เดือน ๖ เดือน ๗ เดือน ๘ บางครั้งมีการถวายในเดือน ๑๒ และการศึกษา
ของงามแสนหลวง สิงห์เฉลิม๒๑ พบการถวายพระพุทธรูปในเดือนเกี๋ยงหรือเดือนเจียง เดือนยี่ เดือน
สาม เดือนสี่ เดือนห้า เดือนหก เดือนเจ็ด และเดือนเก้า การศึกษาทั้ง ๒ มีส่วนที่ตรงกันคือ เดือนยี่
เป็นเดือนที่นิยมถวายพระพุทธรูปมากที่สุด และไม่ปรากฏการถวายพระพุทธรูปในเดือนสิบ เดือน
สิบเอ็ด และเดือนสิบสอง (เดือนแปด เดือนเก้า เดือนสิบ ภาคกลาง) ซึ่งเป็นช่วงเข้าพรรษา ลักษณะ
เช่ น นี้ ส อดคล้ อ งกั บ เวลาในการถวายพระพุ ท ธในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วั ด พระธาตุ ศ รี ด อนคํ า ที่ นิ ย มถวาย
พระพุทธรูปในช่วงเดือนยี่ โดยเฉพาะวันเพ็ญ และไม่ปรากฏการถวายพระพุทธรูปในเดือนสิบ เดือน
สิบเอ็ด และเดือนสิบสอง เช่นกัน
จากข้อมูลที่กล่าวมาแล้ว สันนิษฐานได้ว่า เวลาที่ระบุที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัด
พระธาตุศรีดอนคํา เป็นเวลาในการถวายพระพุทธรูป ไม่ใช่ช่วงเวลาในการสร้างพระพุทธรูป และ
ประการสําคัญ เวลาดังกล่าวไม่ใช่เวลาบูรณะพระพุทธรูปอย่างแน่นอน เพราะการบูรณะพระพุทธรูป
๒๐

ศิรพงศ์ ศักดิ์สิทธิ์, “คติการสร้างพระพุทธรูปไม้ในล้านนา” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต
ภาควิชาโบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๕), ๓๒๖.
๒๑
งามแสนหลวง สิงห์เฉลิม, “การศึกษาจารึกฐานพระพุทธไม้ล้านนาจากฐานข้อมูลจารึกในประเทศ
ไทย ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร” (สารนิพนธ์ปริญญาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๘), ๓๓.

๑๒๐
มักพบในพระพุทธรูปขนาดใหญ่ ที่เป็นโลหะ หรือวัสดุอื่น ๆ มากกว่าพระพุทธรูปที่มีขนาดเล็ก ซึ่ง
สอดคล้ อ งกั บ ขนาดของพระพุ ท ธรู ปในพิ พิธ ภั ณ ฑ์ วั ด พระธาตุ ศ รี ด อนคํ า ที่ นํ า มาศึ ก ษา เนื่ อ งจาก
พระพุทธรูปดังกล่าวมีขนาดเล็ก และส่วนใหญ่ทํามาจากไม้๒๒
อย่างไรก็ตาม พระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์ในวัดพระธาตุศรีดอนคําน่าจะมีที่มาจากหลาย
ท้องที่ เพราะมีข้อความระบุว่ามีการถวายพระจากวัดอื่นให้แก่วัดพระธาตุศรีดอนคํา อีกประการหนึ่ง
จากประวั ติ วั ด ระบุ ว่ า พ.ศ. ๒๔๒๖ ครู บ าอิ น ทวิ ชั ย แห่ งวั ด ดอนมู ล ได้ ส ร้ า งหอกลองแล้ ว เก็ บ
กลองมโหระทึก (มาจากวัดพูทับ) และนําพระพุทธรูปจากวัดร้างหลายแห่งมาไว้ที่วัดพระธาตุศรีดอน
คํา ดังนั้นพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคําจึงไม่ใช่พระพุทธรูปของวัดแต่เดิมทั้งหมด
ดังนั้น “ยี่เพ็ง” ที่ปรากฏในจารึกแต่ละหลักจึงไม่ใช่เวลาในการถวายพระพุทธรูปแก่วัดศรีดอนคํา
ที่เดียว แต่น่าจะเป็นเวลาที่นิยมถวายพระพุทธรูปให้แก่วัดอื่น ๆ ด้วย ซึ่งอาจเป็นค่านิยมของคนใน
เมืองลอง หรือในดินแดนล้านนาที่นิยมในการถวายพระพุทธรูปในวันยี่เพ็ง
๑.๒.๔ วัน ที่พบในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา
มี ๒ รูปแบบ คือวันเม็ง และวันหนไท ดังนี้
๑.๒.๔.๑ วันเม็ง คือการนับวันแบบมอญ คําว่า “เม็ง” เป็นคําเรียก
ชาวมอญของคนล้านนา มีความหมายว่า “มืด”๒๓ ในดินแดนล้านนาก่อนที่กลุ่มคนที่ใช้ภาษาตระกูล
ไทจะขึ้นเป็นใหญ่ กลุ่มคนที่ใช้ภาษาตระกูลมอญ - เขมร ครอบครองดินแดนแถบนี้มาก่อนแล้ว โดย
สะท้อนผ่านตํานานและเรื่องเล่าต่าง ๆ คําเรียก “เม็ง” มีใช้ในเอกสารโบราณหลาย ๆ ฉบับ เช่น ใน
ตํานานเมืองพะเยาเรียกชาติพันธุ์ต่าง ๆ ที่ชาวล้านนารู้จัก ดังนี้ “ลื้อ เขิน เงี้ยว ม่าน เมง ลาว ชาวไท
คูลวา ผาสี”๒๔ แม้ปัจจุบันชาวไทยถิ่นเหนือ หรือคนเมือง หรือไทยวนซึ่งเป็นผู้ปกครองดินแดนล้านนา
จะไม่ได้เรียกชาวมอญว่าเม็งแล้วก็ตาม แต่ยังมีคําว่า “เม็ง” ตกค้างในคําศัพท์ของคนไทยถิ่นเหนือ
หรื อ คนเมื อ งหรื อ ไทยวนคื อ คํ า ว่ า “ผี เ ม็ ง ” ซึ่ ง มั ก คู่ กั บ “ผี ม ด” ผี ส องประเภทนี้ เ ป็ น ผี ปู่ ย่ า หรื อ
ผีบรรพบุรุษ ผีเม็งเป็นผีของชาวมอญ ผีบรรพบุรุษของเม็งเรียกว่า “ผีปู่ย่าเม็ง” สมาชิกในตระกูลต้อง

๒๒

ฮันส์ เพนธ์, คําจารึกที่ฐ านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม่ (กรุงเทพฯ: คณะกรรมการจัดพิมพ์
เอกสารทางประวัติศาสตร์ สํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙), ๖ - ๘.
๒๓
พระยาประชากิจกรจักร์, พงศาวดารโยนก, พิมพ์ครั้งที่ ๖, ๒๑.
๒๔
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และคณะ, พจนานุกรมศัพท์ล้านนาเฉพาะคําที่ปรากฏในใบลาน, พิมพ์
ครั้งที่ ๒ (เชียงใหม่: ตรัสวิน, ๒๕๓๙), ๕๓๓.

๑๒๑
จัดฟ้อนผีทุก ๓ ปี หรือ ๕ ปี แล้วแต่ข้อตกลง ส่วน “ผีมด” เป็นผีบรรพบุรุษระดับต่ําของชาวมอญที่
ขายมาให้ชาวล้านนา หรือคนเมืองเลี้ยง ซึ่งจะฟ้อนผีด้วยเช่นกัน๒๕
วันเม็งมีทั้งหมด ๗ วัน นั่นคือวันทั้ง ๗ ใน ๑ สัปดาห์ ซึ่งเป็นวันทางสุริยคติที่น่าจะรับ
อิทธิพลจากอินเดียผ่านทางมอญ ชาวล้านนาจึงเรียกวันประเภทนี้ว่า “วันเม็ง” นอกจากมอญแล้ว
ขอมก็มีการนับวันแบบเดียวกัน บางครั้งจึงมีการเรียกว่า วันขอมด้วย วันเม็งนับวันอาทิตย์เป็นวันที่ ๑
และวันเสาร์เป็นวันที่ ๗ วันเม็งหรือวันทั้ง ๗ ใน ๑ สัปดาห์๒๖ มีดังนี้
วันในสัปดาห์
อาทิตย์ (รวิวาร, อาทิตยวาร, สุริยวาร)
จันทร์ (จันทรวาร, โสมวาร, ศศิวาร)
อังคาร (ภุมมวาร, อังคารวาร)
พุธ (วุธวาร, วุฒวาร)
พฤหัสบดี พรหัส ปรหัส หรือผัด (คุรุวาร,
ชิวะวาร, วิหปูปติวาร)
ศุกร์ (ศุกรวาร, สุกระวาร)
เสาร์ (โสรวาร, เสารวาร, เสารีวาร)

วันเม็ง
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

การระบุ วั น เม็ ง หรื อวั น ทั้ ง ๗ ของสั ป ดาห์ เป็ น ระบบวั น ที่ ห ลายกลุ่ ม ชาติ พัน ธุ์ ใ ช้
ร่วมกัน รวมถึงคนไทยภาคกลางหรือชาวสยามด้วย เพียงแต่ในจารึกจะปรากฏคําว่า เม็งวัน... หรือ
เม็ง... ในขณะที่ภาคกลางไม่ระบุคําว่า “วันเม็ง” แต่จะระบุหมายเลข หรือคําเรียกชื่อวันในภาษา
บาลี - สันสกฤตไปเลย
การระบุวันเม็งในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์ในวัดพระธาตุศรีดอนคําจําแนกได้
๒ ประเภท คือ วันเม็งที่ระบุตัวเลข โดยใช้ตัวเลข ๑ - ๗ และวันเม็งที่ระบุด้วยชื่อวัน เป็นภาษาบาลี สันสกฤต ดังตัวอย่างต่อไปนี้

๒๕

อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, สังคมและวัฒนธรรมล้านนาจากคําบอกเล่า, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (เชียงใหม่:
นครพิงค์การพิมพ์, ๒๕๕๗), ๑๗๓.
๒๖
ศิรินันท์ บุญศิริ, “ปัญหาเรื่องศักราชและวันเดือนปีทางจันทรคติ,” ใน เกร็ดความรู้จากประชุม
พงศาวดารฉบับกาญจนาภิเษก, สุทธิพันธ์ ขุทรานนท์ และคณะ, บรรณาธิการ, ๑๗

๑๒๒
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๑๐๓
ว.ศ.ด.ค. ๑๐๔

ข้อความในจารึก
ศักราช ๑๒๔๘ปีจออัฐศก เดือนยี่เพ็งเม็งวัน ๖ อ้ายบุญมาได้ทานไปหาแม่ชื่อว่า
ย่ามีหื้อนาบุญไปหาแม่ข้าเทอะพุทธรูปองค์นี้
จุลศักราชได้ ๑๒๐๖ ตัว ปีกาบสี เดือนยี่เพ็ง เม็งวันอาทิตย์ ปฐมมูลศรัทธามีน้อย
ปัญญาเป็นเค้าพร้อมกับด้วยพ่อแม่พี่น้องชุคน

๑.๒.๔.๒ วันหนไท เป็นชื่อวันที่เรียกตามระบบการนับวันของกลุ่มคน
ที่พูดภาษาตระกูลไท การนับวันหนไท เรียกว่า แม่วัน/แม่วันไท๒๗ มีทั้งหมด ๖๐ วัน และมีชื่อเดียวกัน
กับ ปี หนไท การใช้วั น หนไทปรากฏในจารึ กที่ฐ านพระพุ ทธรู ปในพิ พิธ ภั ณฑ์ วั ดพระธาตุศรี ดอนคํ า
ดังเช่น
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๕๘

ข้อความในจารึก
จุลศักราชได้ ๑๒๒๓ ตัว ปีจอฉนํา กัมโพชขอมภิวารไถง ไทภาษาเราว่าปีเต่าเส็ด
เสด็จเข้ามาในเดือนกฤติกาเพ็ง เม็งวัน ๕ ไทกาบใจ้

วั น หนไทมั ก ปรากฏหลั งวั น เม็ ง (มอญ) เช่ น เดี ย วกั บ ปี ห นไทที่ มัก ปรากฏหลั งปี พ ม่ า
(จุลศักราช) และปีขอม
จากข้อมูลในจารึกที่ฐานพระพุทธรูป วัดพระธาตุศรีดอนคํา มีจารึกบางหลักระบุเวลาที่
ละเอียดและเต็มรูปแบบ ซึ่งประกอบไปด้วย จุลศักราช - ปีขอม - ปีหนไท - ฤดูกาล - เดือนทาง
จั น ทรคติ - วั น เม็ ง - วั น หนไท และพบรู ป แบบการเรี ย งลํ า ดั บ การจารึ ก เวลาที่ พ บมากที่ สุ ด คื อ
การเรียงตามลําดับ ดังนี้ จุลศักราช - ปีหนไท - เดือนทางจันทรคติ - วันเม็ง รูปแบบการเรียงลําดับ
เช่นนี้ แม้จะไม่ใช่รูปแบบที่ตายตัว แต่ถือได้ว่าเป็นรูปแบบที่นิยมในการจารึกที่ฐานพระพุทธรูปใน
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วั ด พระธาตุ ศ รี ด อนคํ า รู ป แบบการเรี ย งลํ า ดั บ เช่ น นี้ ส ามารถใช้ ใ นการอ่ า นและช่ ว ย
สั น นิ ษ ฐานจารึ ก ในส่ ว นที่ ข าดหายไปได้ นอกจากนี้ ยั ง มี รู ป แบบอื่ น ๆ ที่ ต่ า งออกไป คื อ
บางรูปแบบมีการระบุเวลาไม่ครบ เช่น จารึกบางหลักระบุแต่ปีจุลศักราช หรือบางรูปแบบอาจสลับ
เอาตําแหน่งใดตําแหน่งหนึ่งขึ้นมาก่อน เช่น จารึกบางหลักระบุเดือนก่อน แล้วตามด้วยวัน และ ปี
เป็นต้น

๒๗

อุดม รุ่งเรืองศรี, พจนานุกรมล้านนา - ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง, ฉบับปรับปรุง, ๕๖๓.

๑๒๓
การวิเคราะห์รูปแบบการระบุเวลาเหล่านี้มีประโยชน์ในการอ่านจารึกบางส่วนที่ชํารุดลบ
เลือนมาก เพราะสามารถระบุได้ว่าส่วนที่หายไปนั้นคือข้อความที่ระบุเวลาใด เช่น จารึกเลขทะเบียน
ว.ศ.ด.ค. ๐๖๒ ความว่ า จุ ล ศั ก ราชได้ ๑๒๘๔ ตั ว ปี เ ต่ า (สั น เดื อ น ๗ เพ็ ง ) เม็ ง วั น เสาร์
ไทกัดเป้า ศรัทธานางมะลิได้สร้างพุทธรูปเจ้าองค์นี้ ไว้ค้ําศาสนาแท้ดีหลี นิพพาน ปรมํ สุขํ เทอะ
หากแบ่งเนื้อหาของการระบุเวลาที่ปรากฏในจารึกหลักนี้ออกมาตามรูปแบบเต็มคือ
จุลศักราช
ปีขอม
ปีหนไท
เดือนตามจันทรคติ
วันเม็ง
วันหนไท

จุลศักราชได้ ๑๒๘๔
ปีเต่า (สัน)
(เดือน ๗ เพ็ง)
เม็งวันเสาร์
ไทกัดเป้า

ในจารึกหลักนี้ระบุจุลศักราชแต่ปีขอมหายไป ส่วนปีหนไทและส่วนต่อไปลบเลือน และ
ตามด้วยวันเม็งและวันหนไทในส่วนสุดท้าย หากวิเคราะห์ตามรูปแบบพอจะอนุมานได้ว่า ประการแรก
ไม่ น่ า จะมี การระบุ ปี ขอมในจารึ กหลั กนี้ เพราะส่ ว นใหญ่ ปี ขอมอยู่ ร ะหว่ า งจุ ล ศั กราชและปี ห นไท
ประการต่อมาจารึกส่วนที่ลบเลือนในส่วนปีหนไทยังพอมีร่อยรอยจารึกเบาบาง และเมื่อคํานวณจากปี
จุลศักราชที่ลงท้ายด้วยเลข “๔” จะตรงกับปี “สัน” และในส่วนต่อมาที่หายไปต้องเป็นเดือนตาม
จั น ทรคติ เ ดื อ นใดเดื อ นหนึ่ ง จารึ ก ส่ ว นใหญ่ ที่ พ บจะระบุ เ ดื อ นด้ ว ยคํ า ว่ า เดื อ น ... เพ็ ง หรื อ
... เพ็ง และเมื่ออ่านตามรอยจารึกที่ลบเลือนจึงสามารถอ่านข้อความส่วนนี้ได้ว่า ๗ เพ็ง ดังนั้นจารึก
หลักดังกล่าว น่าจะมีการระบุเวลาเป็น จุลศักราชได้ ๑๒๘๔ ตัว ปีเต่าสัน เดือน ๗ เพ็ง เม็งวันเสาร์
ไทกัดเป้า และหากมีการระบุปีขอมก็จะตรงกับปีวอกฉนํา ดังตารางในหัวข้อ ๑.๒.๑.๓ ปีขอม หรือ
ขอมปี
ตัวอย่างดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างปีจุลศักราช และปีหนไท ที่สามารถ
ตรวจสอบความถูกต้องของกันและกันได้ เพราะปีจุลศักราช ปีหนไท รวมถึงปีขอมต้องตรงกันเสมอ
แต่อย่างไรก็ตาม พบว่าจารึกบางหลักเลขท้ายจุลศักราชไม่ตรงกับปีหนไท ดังตัวอย่าง เช่น

๑๒๔
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๑๐๖
ว.ศ.ด.ค. ๐๙๗

ข้อความในจารึก
พุทธศักราช ๑๒ .. กัดยี๒๘ เดือนเพ็ง
จุลศักกะ ๑๒๘๑ ตัว ปีกดสัน

จากตัวอย่าง จะพบว่า จารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๐๖ ระบุปี “กัดยี” ซึ่งไม่ปรากฏใน
ระบบปีหนไท มีแต่ปี “กดยี” ในกรณีเช่นนี้ผู้จารอาจจารผิดได้ ส่วนจารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๙๗
ระบุปี “กดสัน” เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่ามีปีนี้อยู่ในระบบปีหนไท แต่เมื่อตรวจสอบกับเลขตัวสุดท้าย
ของจุ ลศั กราช ๑๒๘๑ คื อเลข ๑ ซึ่ งเป็ น “กั ด” และเมื่ อคํา นวณแม่ปี ตรงกั บ ปี “เม็ด ” ปีห นไทที่
ถูกต้องตามจุ ลศักราช ๑๒๘๑ คื อปี “กั ดเม็ด ” ในกรณีนี้น่ าจะเกิดจากผู้จารคํานวณผิดพลาดก็ได้
แม้จะพบการจารปีหนไทไม่ตรงกับปีจุลศักราช หรือจารผิดพลาดจากระบบปีหนไทไม่มากนัก แต่
ผู้อ่านจารึกต้องพึงระวังและตรวจสอบเสมอ หากมีความผิดพลาดผู้อ่านจารึกต้องระบุเวลาที่ถูกต้อง
เพื่อผู้ที่จะนําไปใช้ศึกษางานวิชาการอื่น ๆ นําไปใช้อย่างถูกต้อง
การระบุ เวลาที่ป รากฏในจารึ กที่ ฐานพระพุ ทธรูปในพิพิธภั ณฑ์ วั ดพระธาตุศรีด อนคํ า
พบว่ า นอกจากการระบุ วั น หนไท และปี ห นไทแล้ ว ยั งมี การระบุ เ วลาซึ่ ง น่ า จะได้ รั บ อิ ท ธิ พ ลจาก
วัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น พม่า มอญ ขอม โดยมีจีน และอินเดียเป็นวัฒนธรรมแม่ ในทางประวัติศาสตร์
ช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๖ - ๑๘ อาณาจักรพุกามของพม่าและอาณาจักรขอมเป็น ๒ มหาอํานาจที่มี
อิ ทธิ พลในภู มิภ าคเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ส่ ว นภาคพื้ น ทวี ป ดั งนั้ น เมื่ อรั ฐ ไทต่ า ง ๆ เช่ น ล้ า นนา
สุโขทัย เริ่มก่อตั้งเป็นบ้านเป็นเมืองภายหลังการล่มสลายของอาณาจักรพุกามและอาณาจักรขอม รัฐ
ไทเหล่านั้น รวมทั้งล้านนาน่าจะได้รับอิทธิพลทางความคิด รวมถึงการคิดคํานวณปฏิทินจากทั้งสอง
กลุ่มด้วย ดังจะสังเกตได้จากการระบุเวลาที่ปรากฏในจารึกล้านนา มักประกอบไปด้วยจุลศักราชที่
ได้รับอิทธิพลจากพม่า ปีแบบขอม เดือนแบบขอม นอกจากนี้ยังมีวันเม็ง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากมอญ
อย่างไรก็ตาม อิทธิพลในการนับเวลาแบบ พม่า - มอญ - ขอม หรือแม้แต่ไทเอง อาจจะได้รับอิทธิพล
จากจีน - อินเดียอีกทอดหนึ่งก็เป็นได้ การระบุเวลาที่มีหลากหลายรูปแบบในจารึกที่ฐานพระพุทธรูป
ในพิพิธ ภัณฑ์วั ด พระธาตุศรี ดอนคํ า ดังกล่า ว จึ งเป็น สิ่ งที่ บ่ งชี้ การเป็ นสั งคมพหุวั ฒนธรรมของชาว
ล้านนาในอดีต

๒๘

น่าจะเป็นปีกดยี

๑๒๕
๒. รายนามของผู้ ถ วายพระพุ ท ธรู ป คื อ ชื่ อ ของคนหรื อ กลุ่ ม คนที่ สั่ ง สร้ า งและนํ า
พระพุทธรูปมาถวายด้วยวัตถุประสงค์ต่าง ๆ จากการศึกษาพบว่า มีรายนามผู้ถวายพระพุทธรูปทั้ง
แบบคนเดียว และแบบเป็นกลุ่ม เนื้อความในจารึกหลายหลักมีคํา เช่น ปฐมมูลศรัทธา มูลศรัทธา
หรือศรัทธา นําหน้ารายนามผู้ถวายพระพุทธรูป คําว่า ศรัทธา ในที่นี้ หมายถึง เจ้าของเครื่องไทยทาน
หรือการทําบุญ นอกจากนี้ หากมีการถวายพระพุทธรูปเป็นกลุ่ม จะมี คํา เช่น ปฐมมูลศรัทธา มู ล
ศรัทธา หรือศรัทธา ตามด้วยนามผู้ถวาย ต่อด้วยคําว่า เป็นเค้า (หมายถึงเป็นต้นเค้า หรือประธานใน
การกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่ง) ตามด้วยคําเชื่อม กับด้วย/ แล/ ติดกับด้วย/ พร้อมกับด้วย ต่อด้วยรายนาม
อื่น ๆ รายนามดังกล่าวนี้ หมายถึงผู้ร่วมกระทํากิริยาบุญกับผู้เป็นประธานนั่นเอง และมักจบการระบุ
รายนามผู้ถวายพระพุทธรูปด้วยคําว่า ชุคน หรือ ชุผู้ชุคน หมายถึง ทุกผู้ทุกคน ในบางกรณีมีการเน้น
ย้ําต่อด้วยคําว่า ก็เป็นได้เป็นมูลศรัทธาด้วย อย่างไรก็ตาม ในส่วนเริ่มต้นของการระบุรายนามผู้ถวาย
พระพุทธรูป จารึกบางหลักปรากฏคําว่า หมายมี หรือ กดหมายมี ต่อท้ายคําว่าศรัทธา และอยู่ก่อน
หน้ารายนามผู้ถวายพระพุทธรูปด้วย เป็นการชี้เฉพาะว่า ผู้กระทําบุญมีรายนามดังต่อไปนี้ ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๒๙๖
ว.ศ.ด.ค. ๐๘๐
ว.ศ.ด.ค. ๐๓๙
ว.ศ.ด.ค. ๐๗๒

ว.ศ.ด.ค. ๑๒๖

ว.ศ.ด.ค. ๐๓๒

ข้อความในจารึก
ศรัทธาขนานญาวิ ไชได้ส ร้างพุทธรู ปองค์ . ขอหื้ อสมดังปรารถนา (แห่ง) ข้า ชุ
ประการเทอะ
ณ วัน ๕ จุลศักราช ๑๒.. ตัว ปีฉลู... หมายมี ทุน้อยบุญชูเป็นเค้า กับด้วยภริยา
บุตราลูกเต้า พ่อแม่พี่น้องชุคนก็ได้เป็นมูลศรัทธา
ศรัทธาย่าหน้อยก็หาได้พุทธรูป ๑ องค์ ก็จักทานไปหาพ่อผู้หนึ่งชื่อปู่พระยาราช
ทานเดือนยี่เพ็ง เมง ๒ พ.ศ. ๒๔๖ (๖)... ตัวปีกาบใจ้
ปฐมมูลศรัทธาหมายมีทุยาวิไชยก็เป็นเค้า กับด้วยพี่น้องน้าป้าลุงก็เอาเสี้ยงชุคน
ได้สร้างพระเจ้าตนนี้ไว้ค้ําชูศาสนา ๕,๐๐๐ พระวัสสา.......สู่ยอดนิพพาน นิจํ ทุ (วํ
แด่เทอะ)
จุลศั กราชได้ ๑๒๑๒ ตัว ปี กดเส็ ด เดื อนยี่ เพ็ งเม็งวัน ๓ ปฐมมู ลศรัทธาหมายมี
แสนพ่อเมืองเป็นเค้าแลภริยาลูกเต้าพี่น้องชุคน ก็เป็นศรัทธาได้สร้างพุทธรูปเจ้า
องค์นี้ ขอหื้อสมฤทธีดั่งคําปรารถนาชุอันเทอะ
จุลศักราช ๑๒๒๔ ตัว ปีเต่าเส็ด ศรัทธาทุขนานอุตตมะเป็นเค้า พ่อแม่ชุคนพี่
น้องพ่อเฒ่าแม่เฒ่า

๑๒๖
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๑๐๔

ว.ศ.ด.ค. ๐๓๑
ว.ศ.ด.ค. ๒๕๖

ข้อความในจารึก
จุล ศั กราชได้ ๑๒๐๖ ตั ว ปีกาบสี เดือนยี่เ พ็ ง เม็ งวัน อาทิ ต ย์ ปฐมมู ล ศรัทธามี
น้อยปัญญาเป็นเค้าพร้อมกับด้วยพ่อแม่พี่น้องชุฅน ได้พุทธาภิเษกพุทธรูปเจ้า
องค์นี้ไว้เพื่อว่าจักอุทิศส่วนบุญอันนี้ไปหายังพ่อผู้ชื่อว่าขนานวง
จุลศักราชได้ ๑๒๕๑ ตัว ปีกัดเป้า เดือนยี่เพ็ง เม็งวัน ๕ ศรัทธาขนานสุริยวงสา
ภริยาลูกเต้าพ่อแม่พี่น้องชุคน
จุล ศั กพั ทได้ ๑๒๒๐ ตัว ปี เ ปิ กสะง้ า เดื อนกิ ต ติ กา ๒ เพ็ ง เม็ งวั น ๗ ไทเมิ งใส้
ศรัทธาหนานเกกส...เป็นเค้า ภริยาลูกเต้าหลานชุคนก็ได้เป็นมูลศรัทธา

จากการศึกษารูปแบบรายชื่อที่ปรากฏในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุศรีดอนคํา
พบว่าในกรณีที่ผู้ถวายพระพุทธรูปมีมากกว่า ๑ คนจะมีข้อความขึ้นต้นว่าผู้ใดเป็นประธานตามมาด้วย
คนอื่น ๆ โดยพบรูปแบบการเรียงลําดับเครือญาติในจารึก คือ ศรัทธา - ประธานผู้ถวายพระพุทธรูป กับด้วย - คู่ครอง - บุตรหลาน - บิดามารดา - พี่น้อง - ญาติผู้ใหญ่ การเรียงลําดับในลักษณะนี้
อาจสามารถสะท้อนถึงการแยกกลุ่มคนในครอบครัว นั่นคือครอบครัวใหม่ที่ประกอบด้วย คู่ครอง และ
ลูกหลาน คือครอบครัวหลัก ส่วนพ่อแม่ พี่น้อง และญาติอื่น ๆ เป็นครอบครัวเดิมก่อนการออกเรือน
อย่างไรก็ตาม การเรียงลําดับรายนามเช่นนี้แม้จะพบมากแต่ไม่ได้เป็นแบบนี้ทุกหลัก บางหลักอาจระบุ
ชื่อพ่อแม่มาก่อนภริยา หรือสามี
๓. คําประกาศกุศลกิจกรรมในจารึก เป็นส่วนที่ผู้ถวายพระพุทธรูป ระบุจุดประสงค์ที่
ถวายพระพุทธรูปให้แก่วัด หรืออีกนัยหนึ่งนับเป็นคําประกาศกุศลกิจกรรมในทางพระพุทธศาสนา ซึ่ง
ในจารึกแต่ละหลักอาจมีคําประกาศกุศลกิจกรรมมากกว่า ๑ ประการ ในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปใน
พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา พบคําประกาศกุศลกิจกรรมในจารึกทั้งหมด ๕ ประการดังนี้
๓.๑ การบวชพุทธรูป ข้อมูลจากจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุ
ศรีดอนคําพบว่า ในเนื้อหาส่วนคําประกาศกุศลกิจกรรมในจารึกบางหลักกล่าวถึงการบวชพระพุทธรูป
ซึ่งต่างจากการถวายพระพุทธรูปทั่วไป การบวชพุทธรูปหรือพุทธาภิเษกพระพุทธรูป คือ การทําพิธี
ถวายพระพุ ทธรูปไว้กับ วัด เรียกว่า “การอบรมสมโภช” หลังจากสร้างเสร็ จในภาคกลางเรียกว่ า
“การเบิกเนตรพระพุทธรูป” ซึ่งเปรียบได้กับการเข้าพิธีบรรพชาหรืออุปสมบทของพระภิกษุสามเณร
เพื่ อ ทํ า ให้ บุ ค คลสามั ญ กลายเป็ น นั กบวชในพระพุ ท ธศาสนาอย่ า งสมบู ร ณ์ พิ ธี ก ารอบรมสมโภช
พระพุทธรูป หรือบวชพระพุทธรูปดังกล่าวก็เปรียบเสมือนเป็นการสถาปนาพระพุทธรูปให้มีความ
ศักดิ์สิทธิ์มากยิ่งขึ้น ชาวล้านนาสมัยโบราณมีความเชื่อว่าครอบครัวที่ไม่มีบุตรได้บวชเรียน หากบวช

๑๒๗
พระพุทธรูปแทน จะได้รับอานิสงส์เช่นเดียวกัน๒๙ ดังปรากฏในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์
วัดพระธาตุศรีดอนคํา เช่น
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๑๑๔
ว.ศ.ด.ค. ๑๐๔

ว.ศ.ด.ค. ๔๗๓

ข้อความในจารึก
ศักราช ๑๒๘๖ ตัว ปีกาบใจ้ ศรัทธานายสุขได้บวชพุทธรูปจักอุทิศบุญ ลูกผู้ชื่อ
อ้ายถา ขอนาบุญไปรอดแด่เทอะ
จุลศักราชได้๑๒๐๕ ตัว ปีกาบสี เดือนยี่เพ็งเม็งวันอาทิตย์ ปฐมมูลศรัทธามี
น้อยปัญญาเป็นเค้าพร้อมกับด้วยพ่อแม่พี่น้องชุคนได้พุทธาภิเษกพุทธรูปเจ้าองค์
นี้ไว้เพื่อว่าจักอุทิศส่วนบุญอันนี้ไปหายังพ่อผู้ชื่อว่าขนานวงศ์
ศรั ทธานางป้ อได้ สมโภชพระชะตาปี เ กิ ด อุ ทิศไปปู่ แถนย่ า แถน ขอเจริ ญ อายุ
วรรณะ สุขะ พละ วัน ๒ เดือนยี่ ปีเปิกยี

นอกจากบอกว่าถวายพระพุทธรูปแล้ว บางครั้งยังมีการระบุในจารึกว่าพระพุทธรูปสร้าง
จากวัสดุชนิดใด เนื้อหาในส่วนนี้จะพบในจารึกบางหลักเท่านั้น เพื่อเป็นการเน้นย้ําว่าพระพุทธรูปที่
ถวายไปนี้เป็นพระพุทธรูปที่สร้างจากวัสดุพิเศษ ชนิดที่หายาก ชนิดที่ราคาแพง หรือที่มีความเชื่อว่าให้
อานิ ส งส์ บ างอย่ า งแก่ ผู้ สั่ ง สร้ า ง ในจารึ ก ที่ ฐ านพระพุ ท ธรู ป ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วั ด พระธาตุ ศ รี ด อนคํ า
พบเนื้อหาที่กล่าวถึงการสร้างพระพุทธรูปจากไม้ชนิดต่าง ๆ เช่น ไม้ทัน (พุทรา) ไม้ม่วง ไม้ม่วงคํา
ไม้พร้าว (มะพร้าว) ไม้ตาล ไม้แก่นจันทน์ เกสรดอกไม้ ไม้ยาง และเงิน เป็นต้น
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๑๑๗
ว.ศ.ด.ค. ๒๔๙
ว.ศ.ด.ค. ๑๒๓
ว.ศ.ด.ค.๒๗๗
ว.ศ.ด.ค. ๐๕๗
ว.ศ.ด.ค. ๒๖๐
๒๙

ข้อความในจารึก
พ.ศ. ๒๔๖๖ ศรัทธาน้อยตันได้ทาน (ถวาย) พุทธรูปชะตาไม้พร้าว เดือนยี่เพ็ง
ศักราช ๑๒๗๙ ปีใส้ เดือนยี่เพ็ง วัน ๓ ศรัทธา ปู่หมื่นเมืองบางได้ทานพระเจ้า
ชะตาไม้ม่วง ขอสุข ๓ ประการ
ศรัทธาปู่เมาะได้สร้างพระเจ้าชะตาปีเกิดไม้ม่วงคําถวายเป็นทานเดือนยี่เพ็งเม็งวัน
๖ ปีเต่าเส็ด พ.ศ. ๒...
พ.ศ. ๒๔๖๖ ศรัทธานางแก้ว ได้ทานพุทธรูปชะตาไม้ทันเป็นทานเดือนยี่เพ็ง
ศรัทธาปู่น้อยอิ่นคํา ได้สร้างพระเจ้าชะตาไม้ตาล พ.ศ.๒๔๖๔ ใน (เดือน) ยี่เพ็ง
จุลศักราชได้ ๑๒๐๘ ตัว ปีรวายสะง้า เดือนยี่เพ็ง เม็งวัน ๓ มูลศรัทธาหมายมี

วิลักษณ์ ศรีป่าซาง, พระเจ้าไม้ล้านนา (เชียงใหม่: สีสันพรรณไม้, ๒๕๕๔), ๑๒๓.

๑๒๘
เลขทะเบียน
จารึก

ว.ศ.ด.ค. ๓๗๙
ว.ศ.ด.ค. ๔๘๒
ว.ศ.ด.ค. ๕๓๖

ข้อความในจารึก
แสนไชยชุมพูเป็นเค้ากับทั้งภริยาลูกเต้าพี่น้องชุคน ได้สร้างพุทธรูปเจ้าไม้จันทน์
องค์นี้ แม่นคําปรารถนาแห่งผู้ข้าทั้งหลายมีด้วยประการสันใดก็ดี ขอจุ่งหื้ออุตดม
สมฤทธีชุเยื่องชุประการเทอะ
ศักราช ๑๒๕๘ ปีวอก อัฐศก เดือนยี่เพ็ง เม็งวัน ๖ ศรัทธาทุขนานพุนทวิไชทาน
เอาพุทธรูปไกสรดอกไม้องค์ ๑ ถวายเป็นทาน
ศรัทธาน้อยพันได้พุทธรูปเจ้าชะตาไม้ยางถวายเป็นทานได้ในเดือนยี่ (เพ็ง) ปีเต่า
เส็ด พ.ศ. ๒๔๖๕
ศักราชได้ ๑๒๓๓ ตัวปีร้วงเม็ดหมายมีมูลศรัทธามีอ้ายเเสนแลภริยาลูกเต้าพี่น้องชุ
คนได้สร้างพุทธรูปเงินองค์

จากการศึกษาพบว่า การระบุชนิดไม้ที่ใช้สร้างพระพุทธรูป ไม่ปรากฏการระบุไม้สัก และ
ไม้ซ้อ ซึ่งเป็นไม้ส่วนใหญ่ที่ใช้สร้างพระพุทธรูปในวัดนี้ อาจเนื่องจากเพราะเป็นไม้ที่หาง่ายทั่วไป ส่วน
การระบุชนิดไม้อื่น ๆ ในจารึกนั้น อาจด้วยความเชื่อเรื่องอานิสงส์ที่เกิดจากการสร้างพระพุทธรูปจาก
ไม้ ห ายาก หรื อ ราคาแพง มี ก ารระบุ ชื่ อ ไม้ เ หล่ า นี้ ล งไป เพื่ อ ให้ สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ไ ด้ รั บ รู้ แ ละเป็ น
สักขี พยานก็เ ป็ นได้ ประการสํ าคั ญ จารึ กที่ ร ะบุช นิ ด ของไม้ ที่นํ ามาสร้ า งพระพุ ทธรู ปนั้ น ส่ วนใหญ่
จะเป็นการสร้างพระพุทธรูปชะตาปีเกิด
๓.๒ เพื่อค้ําชูพระพุทธศาสนาครบ ๕,๐๐๐ ปี ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๑๒๔
ว.ศ.ด.ค. ๐๑๘
ว.ศ.ด.ค. ๐๒๘

ข้อความในจารึก
จุลศักพัทได้ ๑๒๑๓ ตัว ปีร้วงใค้ เดือนยี่เพ็ง วัน ๗ หมายมีขนานเตชาเป็นเค้าแล
พี่น้องชุคนได้สร้างพุทธรูปเจ้าไว้ค้ําศาสนา ๕,๐๐๐ พระวัสสาจิ่ง
ศรัทธาทุหลวงพรหมจักรก็ได้สร้างพุทธรูปเจ้าบวชไว้กับศาสนา ๕,๐๐๐ วัสสา
ศักราชได้ ๑๒๒๒ ตัว ปีกดสัน เดือนยี่เพ็ง เม็งวัน ๑ ปฐมมูลศรัทธา หนานคําภีระ
ได้สร้างพุทธรูปองค์ ๑ ไว้ค้ําชูศาสนา ๕,๐๐๐ พระวัสสา โหนตุเม นิ (จฺ) จํ ดั่งนี้ชุ
ผู้ชุคนเที่ยงแท้เทอะ

ในสมัยพุทธกาลของพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันคือพระพุทธโคดม มีพุทธพยากรณ์ว่า อายุ
พระพุทธศาสนาของพระองค์จะเหลือเพียง ๕,๐๐๐ ปี เท่านั้น เนื่องจากศีลธรรมและจริยธรรมของ
มนุษย์เสื่อมโทรมลงอย่างมาก

๑๒๙
ความเชื่อเรื่องศาสนา ๕,๐๐๐ ปีนี้ มีปรากฏในคัมภีร์มโนรถปูรณี และคัมภีร์สารัตสังคหะ
โดยคั มภี ร์ ส ารั ต ถสั งคหะนี้ มีอิ ทธิ พลอย่ า งมากต่ อพุ ท ธศาสนาในเอเชี ย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ ใ นเวลา
ต่อมา๓๐ ในดิ นแดนล้ านนา แนวคิด การสิ้น สุด อายุพระพุ ทธศาสนานี้ ปรากฏในคัมภีร์ ตํา นานมู ล
ศาสนา ที่รจนาในปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๐ โดยพระเถระ ๒ รูป คือ พระพุทธญาน และพระพุทธ
พุกาม กล่าวถึงการสิ้นสุดพระพุทธศาสนา ๕,๐๐๐ ปี เพราะอันตรธาน ๕ อย่าง ที่จะเกิดขึ้นตามลําดับ
ทุก ๆ ช่วง ๑,๐๐๐ ปี ได้แก่
๑. อธิคมอันตรธาน
=
ความเสื่อมสูญแห่งการตรัสรู้ มรรคผล
๒. ปฏิปัตติอันตรธาน
=
ความเสื่อมแห่งการปฏิบัติ (พระวินัย)
๓. ปริยัตติอันตรธาน
=
ความเสื่อมสูญแห่งปริยัติธรรม (พระธรรม)
๔. ลิงคอันตรธาน
=
ความเสื่อมสูญแห่งสมณเพศ
๕. ธาตุอันตรธาน
=
ความเสื่อมสูญแห่งพระบรมธาตุ๓๑
ความเชื่อดังกล่าวมีอิทธิพลอย่างมากในสังคมล้านนา ในการบริจาคทาน กรวดน้ํา หรือ
ประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องในพระพุทธศาสนา ผู้กระทําบุญมักกล่าวถึงจุดประสงค์คือให้สืบ
อายุพระพุทธศาสนาครบ ๕,๐๐๐ ปี ก่อนทุกอย่างจะอันตรธานหายไปทั้งหมด
๓.๓ เพื่อเสริมดวงชะตาให้กับผู้ถวายพระพุทธรูป ภาษาไทยถิ่นเหนือหรือภาษา
ล้านนา เรียก “การเสริมดวงชะตา” ว่า “การสืบชะตา” (ชะตา) คือการเสริมให้ชะตากําเนิดยืดยาว
ออกไป หมายถึงต้องการให้เป็นมงคล มีชีวิตอยู่อย่างสุขสบายปราศจากโรคภัยทั้งหลาย ทําให้มีความ
เจริ ญ รุ่ ง เรื อ งสื บ ไป ดั ง ปรากฏวั ต ถุ ป ระสงค์ นี้ ใ นรู ป ของคํ า ประกาศกุ ศ ลกิ จ กรรมในจารึ ก ที่ ฐ าน
พระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๐๕

ว.ศ.ด.ค. ๒๗๗

๓๐

ข้อความในจารึก
จุลศักราช ๑๒๘๗ นี้ ศรัทธาข้าพระเจ้า นางป้อได้สร้างพระพุทธรูปเจ้าชะตาค้ํา
นามปีเกิดนี้ถวายหื้อเป็นทานในเดือนยี่ เม็งวัน ๗ นี้ ขอหื้อสมนึกแห่งข้าชุประการ
เทอะ
พ.ศ. ๒๔๖๖ ศรัทธานางแก้ว ได้ทานพุทธรูปชะตาไม้ทันเป็นทานเดือนยี่เพ็ง

สิทธารถ ศรีโคตร, “การศึกษาคติปัญจอันตรธานในประเทศไทยจากหลักฐานทางโบราณคดีในช่วง
พุทธศตวรรษที่ ๑๙ - ๒๑” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ ภาควิชา
โบราณคดี บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๕๔.), ๑ - ๔.
๓๑
กรมศิลปากร, ตํานานมูลศาสนา (เชียงใหม่: นครพิงค์การพิมพ์, ๒๕๑๓), ๒๒๓.

๑๓๐
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๒๕๗

ข้อความในจารึก
ศักราช ๑๒๘๗ ตัว ปีกัดยี เดือนยี่เพ็ง เม็งวัน ๖ ศรัทธาหนานอินทจักรได้บวช
พุทธรูปเจ้าชะตาปีเกิดองค์ ๑ จักทานเอากุศล ขอหื้อแก่เทวดาเจ้า

มีตํา นานปรากฏในคัมภีร์ สืบ ชะตาว่ า สมั ยพุ ทธกาล มีส ามเณรองค์ห นึ่งชื่อ “ติส สะ”
อายุ ไ ด้ ๗ ปี มาบวชเล่ า เรี ย นกั บ พระสารี บุ ต ร เมื่ อ พระสารี บุ ต รเห็ น ลั ก ษณะของเณรก็ ท ราบว่ า
เณรจะมี ชี วิ ตอยู่ ได้เ พี ย ง ๗ วัน เท่า นั้ น จึ งแจ้ งให้ ลู กศิ ษย์ ลากลั บไปบอกลาพ่อแม่ และญาติ พี่น้ อง
ระหว่างทางสามเณรได้พบปลาน้อยใหญ่ในสระน้ําซึ่งกําลังแห้งขอด และกําลังดิ้นทุรนทุราย สามเณร
เห็นดังนั้นจึงช่วยเหลือโดยการช้อนปลาทั้งหมดไว้ในภาชนะคือบาตรของตน แล้วนําไปปล่อยในแม่น้ํา
ใหญ่ สามเณรเดินทางต่อมาพบเก้งถูกแร้วนายพรานก็ช่วยเก้งอีก ทําให้พอถึงกําหนด ๗ วัน สามเณรก็
ยังไม่ตาย กลับมีผิวพรรณวรรณะที่สดใสขึ้นอีก คนโบราณจึงมีความเชื่อว่า การกระทําเพื่อต่อชีวิตสัตว์
ทั้ งหลายนี้ เ องทํ าให้ เ กิ ด พลั งบุ ญ นํ า พาให้ พ้น จากความตายได้ ตํ า นานนี้ จึ งทํ า ให้ ช าวล้ า นนานิ ย ม
ในการสืบชะตา จนกลายเป็นประเพณีในวิถีชีวิตชาวล้านนา การสืบชะตาคนมักนิยมทํากันเนื่องใน
วันเกิด วันได้รับยศตําแหน่ง วันขึ้นบ้านใหม่ กุฏิใหม่ หรือที่อยู่ใหม่ บางครั้งเกิดอาการเจ็บป่วย แล้ว
หมอดู หรือผู้รู้โหราศาสตร์ทายทักว่าชะตาไม่ดี ชะตาจะขาด ควรทําการสืบชะตา หรือเสริมดวงชะตา
การสร้างพระพุทธรูปเป็นการสร้างอานิสงส์อย่างหนึ่ง ดังนั้นจึงมีการสร้างพระพุทธรูปที่เสริมดวงชะตา
ขึ้นมาเรียกว่า “พระเจ้าชะตา”
พระเจ้าชะตาคือ การสร้างพระพุทธรูปโดยบรรจุดวงชะตาของผู้ถวาย ซึ่งอาจมีการนําไม้
หลายชนิดมาประกอบขึ้นเป็นองค์พระ เช่น ฐานทําจากไม้หนุน หรือขนุน พระวรกายทําจากไม้มะเดื่อ
ยอดโมลี ทํ า จากไม้ ม ะม่ ว งคํ า การสร้ า งพระชะตานี้ แต่ ล ะท้ อ งถิ่ น มี ค วามเชื่ อ เรื่ อ งไม้ ม งคลที่
ไม่เหมือนกัน บางถิ่นไม้ชนิดหนึ่งเป็นไม้มงคล แต่ในท้องถิ่นอื่นอาจถือเป็นไม้อัปมงคลก็ได้ การเลือกไม้
มงคลนี้บางถิ่นถือเอาชื่อไม้ที่พ้องกับคําอันเป็นมงคลมาสร้างพระพุทธรูป เช่น หนุน แก้ว พระญายอ
เป็นต้น ซึ่งแท้จริง ใช้ไม้ชนิดใดก็ได้ที่แกะง่าย สะดวก๓๒ ผู้สร้างอาจสร้างในโอกาสพิเศษ เช่น วันเกิด
วันทําบุญสืบชะตา วันครบรอบอายุ และแก้บน๓๓ และจากตัวอย่างข้างต้น จารึกที่ฐานพระพุทธรูป
ในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคําหลายหลักระบุการสร้างพระพุทธรูปชะตา พระพุทธรูปชะตาปีเกิด
๓.๔ เป็นที่สักการะแก่คนและเทวดาทั้งหลาย ภายหลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จ
ดั บ ขั น ธปริ นิ พ พาน เกิ ด การแข่ ง ขั น ของแต่ ล ะศาสนา เพื่ อ ความอยู่ ร อด เหล่ า พุ ท ธสาวกจึ ง ได้
๓๒
๓๓

วิลักษณ์ ศรีป่าซาง, พระเจ้าไม้ล้านนา, ๗๕.
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, พระพุทธรูปในล้านนา, ๓๒.

๑๓๑
ปรับเปลี่ยนเรื่องราวพุทธประวัติจากที่พระพุทธเจ้าที่เป็นเพียงนักคิด นักปรัชญาธรรมดา ให้เป็นผู้มี
อํานาจวิเศษ และอยู่เหนือเทพเจ้าทั้งมวล พระพุทธเจ้ากลายเป็นจักรพรรดิทั้งทางโลกและทางธรรม
และเป็นจักรพรรดิของจักรวาล ดังนั้น ตามความเชื่อของศาสนาพุทธเถรวาทที่อยู่ในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ที่มีการผสมกลมกลืนกับความท้องถิ่น รวมกับศาสนาอื่น ๆ จึงเชื่อว่า พระพุทธรูป
คือสิ่งที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้า คือตัวแทนของพระพุทธเจ้า บางความเชื่อ เชื่อว่าพระพุทธรูปมีผีหรือ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิงสู่อยู่ มนุษย์ และ เทวดาต้องแสดงความเคารพบูชา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๑๓
ว.ศ.ด.ค. ๐๕๔
ว.ศ.ด.ค. ๐๘๙

ข้อความในจารึก
พุทธรูปองค์นี้ศรัทธาน้อยหนิดแลพ่อแม่พี่น้องลูกเต้าชุคนสร้างไว้หื้อเป็นที่ไหว้
บูชา ขอหื้อเป็นปัจจัยรอดนิพพานดีหลี
จุลพัทได้พันร้อย ๗ สิบ ๗ (ตัว) มูลศรัทธานางหล่อได้สร้างพุทธรูปเจ้าองค์นี้ไว้
ไหว้แลบูชา
พุทธรูปองค์นี้หนานอินทร์ผัวแม้นได้สร้างไว้หื้อเป็นที่ไหว้แก่คนแลเทวดา

๓.๕ อุ ทิศ ส่ วนกุ ศ ลแก่ ผู้ล่วงลั บไปแล้ ว ในจารึ กที่ ฐ านพระพุ ทธรู ปในพิ พิธ ภั ณ ฑ์
วัดพระธาตุศรีดอนคํา พบข้อความกล่าวถึงการทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๓๔

ว.ศ.ด.ค. ๐๕๒

ว.ศ.ด.ค. ๐๔๗

ข้อความในจารึก
ศักราชได้ พัน ๑๐๐๐๙๐๖ (๑๑๙๖) ตัว ปีกาบสะง้า ศรัทธาหนานสานพี่น้องทั้ง
มวล ขงขวายได้พุทธรูปองค์นี้ เพื่อว่าจักทานไปหาแม่หื้อนาบุญอันนี้ไปรอดตน
ตัวมันแด่
ศรัทธาย่าใจได้บวชพุทธรูปชะตา ๑ องค์ จักอุทิศบุญไปหาพ่อกับแม่อันได้ถึงแก่
กรรมไปแล้ว ชื่อว่าพ่อแสนแก้ว ขอหื้อกุศลผลทานส่วนนี้ ไปบังเกิดขาทั้ง ๒
อันเป็นพ่อแม่ข้าพเจ้าสิ้นกาลนานเถิด
พุทธรูปองค์นี้ศรัทธาทุเจ้าธนันไชสร้างอภิเษกอุทิศทานไปหาแม่ อันจุติตายไปนั้น
แม้นมันได้เกิดที่ร้าย ขอนาบุญย้ายไปสู่ที่ดี แม้นได้เกิดที่ใด ขอไปเติมแถมยิ่ง
กว่าเก่า

๑๓๒
การอุทิศส่วนกุศลเป็นความเชื่ออย่างหนึ่งในพระพุทธศาสนา ถือว่าเป็นการทําหน้าที่หนึ่ง
ของคนที่ยังมีชีวิตอยู่ เพราะผู้ที่ล่วงลับไปแล้วในภูมิอื่น (เว้นมนุษย์และสัตว์ดิรัจฉาน) ย่อมไม่มีการ
ทํามาหากิน ผู้ล่วงลับไปจะมีสภาพความเป็นอยู่อย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับกรรมดีกรรมชั่วที่ตนเองกระทํา
ตอนเป็นมนุษย์ ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจึงต้องอาศัยการทําบุญอุทิศให้ของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกมนุษย์นี้
เท่านั้น อย่างไรก็ตาม การทําบุญอุทิศให้ผู้ล่วงลับต้องทํากับผู้รับที่มีศีลมีธรรมเท่านั้น เช่น พระภิกษุ
สามเณร อุบาสกอุ บ าสิ ก าโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่เข้าถึงพระรัตนตรัย บุญนั้นจึงจะถึงแก่ผู้ตายไปอย่าง
แน่นอน ตามภูมิตามกําเนิดที่สามารถรับผลบุ ญ ที่อุทิศให้ แต่ถ้าทํากับผู้รับที่ไม่มีศี ล ธรรม บุญก็จะไม่
ถึงแก่ผู้ตาย การสร้างพระพุทธรูปเป็นบุญหนึ่งที่สามารถอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ที่ล่วงลับได้ โดยมักระบุ
เพิ่มเติมขอให้ผู้ตายได้รับบุญกุศล ดังเนื้อความในจารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๕๒ หรือหากก่อนตาย
ผู้ตายทําบาปไว้มาก เมื่อตายไป ต้องไปเกิดในอบายภูมิต่าง ๆ เพื่อชดใช้กรรม การอุทิศส่วนกุศลใน
กรณีเช่นนี้ ก็มักจะขอให้ผู้ตายไปเกิดในที่ดีที่สูงกว่าเดิม ดังเนื้อความในจารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค.
๐๔๗
การถวายพระพุทธรูปเพื่ออุทิศส่วนกุศลถึงผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้น คนทุกเพศ ทุกวัย และ
ทุกสถานะ ทั้งกษัตริย์ ขุนนาง สามัญชน จนถึงพระภิกษุสงฆ์สามารถทําได้ โดยส่วนใหญ่จะเป็นการ
อุทิศให้กับญาติพี่น้อง หรือคนในครอบครัว นอกจากนี้ยังพบการอุทิศส่วนกุศลบางกรณีที่อุทิศให้กับสิ่ง
ที่เหนือธรรมชาตินั่น คือ ผี หรือเทพในความเชื่อท้องถิ่น ดังปรากฏการอุทิศส่วนกุศลให้กับ “ปู่แถน
ย่าแถน” และเทวดาในศาสนาพุทธองค์ต่าง ๆ ที่ได้รับอิทธิพลจากเทพในศาสนาฮินดู ดังตัวอย่างจารึก
ที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดศรีดอนคํา ดังนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๔๔
ว.ศ.ด.ค. ๓๘๑
ว.ศ.ด.ค. ๒๔๐
ว.ศ.ด.ค. ๒๕๔

ข้อความในจารึก
ศรัทธาน้อยไชยวงศ์หาพระชะตา ก็จักอุทิศไปหาปู่แถนย่าแถน ปรมํ สุขํ
นางจันทราจักทานพระชะตาไปหาปู่แถนย่าแถน (ปร) มํ สุขํ
ศักราชได้ ๑๒๖๗ ตัว ปีดับใส้ ศรัทธาทุคันธวงศ์จักทานไปหาเทวดาอินทร์พรหม
ยมราชแลท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ ตน
จุลศักราชได้ ๑๒๖๙ ตัว ปีเมิงเม็ด ศรัทธาทุไชยวงเป็นเค้าพร้อมกับด้วยพ่อแม่พี่
น้องชุคน ก็ได้สร้างพุทธรูปองค์ ๑ จักทานไปหาท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ นางนาฏไท้
ธรณีแลเทวบุตรเทวดาทั้งหลาย

ปู่แถน ย่าแถน เป็นเทพ หรือผีพื้นเมืองดั้งเดิมก่อนที่ชาวล้านนา และชาวไททุกกลุ่มจะ
รับพระพุทธศาสนา ปู่แถนย่าแถนเป็นชื่อของเทพที่มีลักษณะของความเป็นผู้สร้างจักรวาล และสร้าง

๑๓๓
มนุษย์ ปู่แถนจะอาศัยอยู่เมืองแถนซึ่งเทียบได้กับสวรรค์ อันเป็นที่อยู่รวมของวิญญาณที่จะมาเกิดเป็น
มนุษย์ และวิญญาณเหล่านั้นจะอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ในร่างกายแถน เมื่อจะมาเกิด แถนจะให้วิญญาณ
ซึ่งอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ไปถือปฏิสนธิ ชาวล้านนาจึงเชื่อว่าทุกสรรพสิ่งถูกสร้างด้วยอํานาจของแถน
มนุษย์จึงเป็นลูกหลานของแถน๓๔ ดังนั้น ปู่แถนย่าแถน จึงเสมือนบิดามารดาผู้สร้างมนุษย์
เมื่อชาวล้านนารับอิทธิพลศาสนาพุทธเข้ามาก็ยังมีความเชื่อในอํานาจเหนือธรรมชาติ
มี ก ารบนบานศาลกล่ า วอ้ อ นวอนต่ อ เทพเจ้ า และสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ใ ห้ ค อยช่ ว ยเหลื อ โดยพระอิ น ทร์
พระพรหม พระยมราช พร้อมทั้งท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ มักเป็นตัวละครในวรรณกรรมล้านนาที่ปรากฏ
ทั่วไป เทพเจ้าเหล่านี้มีหน้าที่ในการสอดส่องและช่วยเหลือเหล่ามนุษย์
พระอินทร์ ถือว่าเป็นหัวหน้าของเหล่าเทวดาทําหน้าที่สอดส่องดูแลมนุษย์จากบนสวรรค์
ในความเชื่อ พระอินทร์คือ เทพที่บันดาลฟ้าฝนและความอุดมสมบูรณ์ มนุษย์ในยุคกสิกรรมจึงมักบน
บานพระอิ น ทร์ เ พื่ อ ให้ ล งมาบํ า บั ด ความยากแค้ น แก่ ม นุ ษ ย์ นอกจากนี้ ในวรรณกรรมล้ า นนา
พระอินทร์มักปรากฏบทบาท เมื่อมนุษย์ หรือพระโพธิสัตว์ได้รับความเดือดร้อน พระแท่นบัณฑุกัมพล
ของพระอินทร์จะร้อน ทําให้พระองค์มองด้วยทิพยจักขุลงมายังโลกมนุษย์ เมื่อพบว่าคนผู้นั้นได้รับ
ความเดือดร้อน พระอินทร์จะลงมาช่วย บางครั้งพระองค์เสด็จลงมาด้วยพระองค์เอง บางครั้งอาจให้
บริวารเช่นพระวิษณุกรรมลงไปช่วย
พระพรหม โดยปกติแล้วเป็นเทพที่เป็นตัวแทนของผู้สร้างสิ่งต่าง ๆ ให้มนุษย์ แต่พรหม
ในศาสนาพุทธไม่ใช่พรหมเดียวกับ ๑ ใน ๓ ของเทพเจ้าสูงสุดในศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู พระพรหมใน
พระพุทธศาสนามีมากกว่าหนึ่งพระองค์ และไม่ได้มีสี่หน้า ที่อยู่ของพระพรหมในทางพระพุทธศาสนา
จะอยู่เหนือสวรรค์ ๖ ชั้นที่เรียกว่า “กามาพาจร” ขึ้นไปอีก มีทั้งหมด ๑๖ ชั้นพรหม หรือเรียกว่า
“โสฬสพรหม” พระพรหมจะประพฤติ พ รหมจรรย์ ไม่ มี พ ระชายาเหมื อ นเทพในศาสนาฮิ น ดู
เหนือพรหม ๑๖ ชั้นขึ้นไปอีก จะเป็นที่อยู่ของพรหมที่ไม่มีรูปกายอีก ๔ ชั้น เรียกว่า “อรูปพรหม”
พระยมราช หรือพระยม ถือเป็นธรรมราชา (ราชาผู้ทรงธรรม) ในเมืองนรก มีหน้าที่
ตัดสินกรรมดี - ชั่วของมนุษย์หลังจากสิ้นชีวิตไปแล้ว แล้วทําหน้าที่ลงทัณฑ์ทรมานสัตว์นรกที่กระทํา
ความผิดในสมัยยังมีชีวิตอยู่ เมื่อสัตว์นรกพ้นจากผลแห่งกรรมชั่วที่ตนเคยทําไว้แล้ว จะไปเกิดยังภพภูมิ
ที่ สู งขึ้ น เรื่ อย ๆ ในความเชื่ อของพุ ทธศาสนาฝ่ า ยเถรวาทเชื่ อว่ า พระยมเป็ น เทวดาในสวรรค์ ชั้ น
จาตุมหาราชิกา และเป็นเจ้าแห่งเวมานิกเปรต บางครั้งเชื่อว่า มหานรกแต่ละขุมมีพระยมประจําอยู่ทั้ง
๔ ประตู มหานรกมีทั้งหมด ๘ ขุม จึงมีพระยมทั้งสิ้น ๓๒ พระองค์

๓๔

ปฐม หงษ์สุวรรณ, ตํานานพระพุทธรูปล้านนา : พลังปัญญาทางความเชื่อและความสัมพันธ์กับ
ท้องถิ่น (กรุงเทพฯ: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๕๔), ๙๔ - ๙๕.

๑๓๔
ท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ เป็นเทวดารักษาทิศทั้ง ๔ มีที่สถิตคือสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกาบน
เขายุคุนธร ประกอบไปด้วยเทวดาดังต่อไปนี้
๑. ทิศเหนือ มีท้าวกุเวรเป็นเทวดาผู้รักษา มียักษ์เป็นบริวาร
๒. ทิศใต้ มีท้าววิรุฬหกเป็นเทวดาผู้รักษา มีอสูรเป็นบริวาร
๓. ทิศตะวันออกมีท้าวธตรฐเป็นเทวดาผู้รักษา มีคนธรรพ์เป็นบริวาร
๔. ทิศตะวันตกมีท้าววิรูปักษ์เป็นเทวดาผู้รักษา มีเหล่านาคเป็นบริวาร
ชาวล้านนาโบราณเชื่อว่า หากจะกระทําการใด ๆ ในบ้าน เช่น งานบวช งานแต่งงาน
หรืองานมงคลต่าง ๆ จะต้องทําพิธี “ขึ้นท้าวทั้ง ๔” ก่อน คือการบูชาบวงสรวงท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔
นั่นเอง นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อล้านนาว่า ท้าวจตุโลกบาลเป็นหนึ่งในอารักษ์เมืองอีกด้วย โดยพบ
รายชื่ อ อารั ก ษ์ เ มื อ งเชี ย งใหม่ ที่ เ รี ย กว่ า พระเจ้ า ตนพ่ อ แม่ มิ่ ง กุ ม ภั ณ ฑ์ ทั้ ง ๖ ๓๕ ประกอบไปด้ ว ย
ท้าวจตุโลกบาลทั้ง ๔ ประจําอยู่ทิศทั้ง ๔ พระอินทร์ประจําอยู่ทิศเบื้องบน และพระวรุณประจําอยู่
ทิศเบื้องล่าง
นางธรณี เป็นเทพสตรีที่ชาวล้านนาให้ความเคารพ ในการกระทํากิจกรรมใด ๆ ต้องบอก
กล่าวนางธรณี หรือพระแม่ธรณีก่อนเสมอ แม้แต่การขึ้นท้าวทั้ง ๔ จะมีการนํากระทงใส่ของพลีต่าง ๆ
ทั้งหมด ๖ กระทง เพื่อบวงสรวงท้าวจตุโลกบาลผู้รักษาทิศทั้ง ๔ ทิศ จํานวน ๔ กระทง พระอินทร์ใน
ทิศเบื้องบน ๑ กระทง และนางธรณีในทิศเบื้องล่าง ๑ กระทง นอกจากนี้ยังเชื่อว่านางธรณีสถิตอยู่
ทุกที่ ดังนั้น เมื่อจะกระทําการใดต้องกระทํ าด้วยความระมัดระวั ง ห้ามทําพื้ นดินสกปรก หากต้อง
ปัสสาวะ หรืออุจจาระต้องขออนุญาตก่อน หรือแม้จะรับประทานอาหารก็ต้องแบ่งอาหารเซ่นสรวง
นางธรณีก่อน นางธรณีอยู่ในฐานะเทพอารักษ์ที่ต้องบูชาและอุทิศส่วนกุศลถวายอย่าได้ขาด๓๖
จากที่กล่าวมาข้างต้นนี้ เทพเจ้าต่าง ๆ ทั้งเทพพื้นเมือง และเทพในพุทธศาสนาต่างเป็น
ผู้ดูแลจักรวาล สอดส่องทุกข์สุขของมนุษย์ อีกทั้งยังเป็นผู้สร้างมนุษย์อีก ดังนั้น จึงมีจารึกบางหลัก
กล่าวถึงการอุทิศส่วนกุศลไปให้ ปู่แถนย่าแถน และเทพเจ้าต่าง ๆ (ซึ่งมีจํานวนไม่มากนัก) ด้วยความ
เชื่อเรื่องการอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ เป็นการเน้นย้ําให้เห็นถึงความเชื่อเรื่องภพภูมิ และโลกหลัง
ความตายของคนโบราณ และความเชื่อเรื่องบุญกุศลและยังเป็นการสะท้อนความเชื่อเรื่องกฎแห่ง
กรรมอีกด้วย ดังนั้น การประกอบกิจกรรมใด ๆ เกี่ยวกับศาสนาย่อมมีความเชื่อเนื่องในศาสนานั้น ๆ
เป็นพื้นฐานความเชื่อ
๓๕

พัชรี โชติถาวรรัตน์, “แนวความคิดทางการเมืองของลานนาไทยสมัยราชวงศ์มังราย (พ.ศ. ๑๘๓๙ ๒๑๐๑) : วิเคราะห์จากเอกสารคัมภีร์ใบลานภาคเหนือ” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ภาควิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๘), ๙๘ - ๙๙.
๓๖
สนั่น ธรรมธิ, โชค ลาง ของขลัง อารักษ์ (เชียงใหม่: สุเทพการพิมพ์, ๒๕๕๐), ๑๑๓.

๑๓๕
จากการศึกษาคําประกาศกุศลกิจกรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว พบรายนาม
ของผู้ ล่ ว งลั บ จํ า นวนมาก รายนามของผู้ ล่ ว งลั บในจารึ กที่ ฐ านพระพุ ทธในพิ พิธ ภั ณฑ์ วั ด พระธาตุ
ศรี ด อนคํ า หมายถึ ง นามของผู้ ที่ญ าติ พี่น้ องทํ า บุ ญ อุ ทิศส่ ว นกุ ศลไปให้ โ ดยการถวายพระพุ ทธรู ป
ภายหลังเสียชีวิต ดังตัวอย่างดังนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๕๓
ว.ศ.ด.ค. ๑๐๔

ข้อความในจารึก
พ.ศ. ๒๔๙๒ ปีฉลู เดือนยี่เพ็ญ เม็งวันเสาร์ ศรัทธาแม่แก้วอุทิศบุญไปหาพ่อคํา
มีนายคําอ้ายแม่ป้อม กับญาติกาวงศาทุกคน นายไชยสารอุทิศไปหาพ่อน้อยจักร
จุล ศั กราชได้ ๑๒๐๕ ตั ว ปีกาบสี เดือนยี่เ พ็ ง เม็ งวัน อาทิ ต ย์ ปฐมมู ล ศรัทธามี
น้อยปัญญาเป็นเค้าพร้อมกับด้วยพ่อแม่พี่น้องชุคนได้พุทธาภิเษกพุทธรูปเจ้าองค์นี้
ไว้เพื่อว่าจักอุทิศส่วนบุญอันนี้ไปหายังพ่อผู้ชื่อว่าขนานวงศ์

นอกจากรายนามของผู้ล่วงลับแล้ว ข้อความในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัด
พระธาตุศรีดอนคํายังพบรายนามอื่น ๆ เช่น รายนามผู้ถวายพระพุทธรูปซึ่งได้กล่าวมาแล้วในส่วนที่ ๒
และรายนามผู้จารึกข้อความที่ฐานพระพุทธรูป หรือรายนามผู้สร้างพระพุทธรูป รายนามประเภทนี้พบ
น้อยมากโดยพบเพียง ๓ หลักเท่านั้น ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๙๗

ว.ศ.ด.ค. ๒๙๙

๓๗

ข้อความในจารึก
จุลศักกะ ๑๒๘๑ ตัว ปีกดสัน๓๗ เดือนยี่เพ็ง เม็งวัน ๕ แลศรัทธาเณรซ้าวเป็นเค้า
พ่อแม่พี่น้องชุคนได้สร้างพระพุทธรูปเจ้าองค์นี้ไว้กับศาสนา พระเจ้า...เจ้าแลไว้กับ
พระธาตุฮ่องอ้อ ผู้ข้าขอสุข ๓ ประการ มีนิพพานเจ้าเป็นยอดแด่เทอะ อายุ วณฺณ
สุขํพลํ ขอหื้อมีอายุมั่นยืนยาวเทอะ นิพพานํ ปจฺจโย โหนฺตุโน นิจฺจํ ธุวํ ที่อยู่ข้าวัด
สบตุ๋ยนายปัญญาภิกขุริสสนาแล
ศักกะได้ ๑๑๙๑ ตัว กัดเป้า เดือนยี่เพ็ง ไอ้กองแก้วทั้งภริยาลูกเต้าแลพี่น้องชุคน
ได้สร้างพุทธรูปเจ้าองค์ ๑ หนานญารังสีเป็นผู้สลักหนานธรรมรพุนก็ได้โชตกค้ํา
คําสิลํง๓๘

น่าจะเป็นปีกัดเม็ด
ไม่ ท ราบความหมาย แต่ เ มื่ อ พิ จ ารณาจากบริบ ทอาจหมายถึ ง ผู้ ปิ ด ทองพระพุ ท ธรู ป และฐาน
พระพุทธรูปก็เป็นได้
๓๘

๑๓๖
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๓๗๓

ข้อความในจารึก
พุทธรูปองค์นี้ขนานจันทะสร้างด้วยลายมือตน๓๙แลนายเหย

รายนามผู้ถวายพระพุทธรูป และรายนามผู้จารึกข้อความที่ฐานพระพุทธรูป หรือรายนาม
ผู้สร้างพระพุทธรูป ถือเป็นรายนามที่ร่วมกระทํากิริยาบุญคือ สร้างพระพุทธรูป จารึกข้อความและ
นําไปถวายแก่วัด บางกรณีจะอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับด้วย
รายนามทั้ง ๓ ประเภท คือ รายนามผู้ล่วงลับ รายนามผู้ถวายพระพุทธรูป และรายนามผู้
จารึกข้อความที่ฐานพระพุทธรูป หรือรายนามผู้สร้างพระพุทธรูป รายนามเหล่านี้อาจเชื่อมโยงกับ
รายนามของบุคคลในประวัติศาสตร์เมืองลองก็เป็นได้ และจากการตรวจสอบ พบว่ารายนามดังกล่าวมี
โครงสร้างคําที่น่าสนใจและมีลักษณะร่วมกันคือ เป็นคําที่ประกอบด้วย คํานําหน้านาม + นาม
(คํานําหน้าชื่อ + ชื่อ) ผู้วิจัยได้นํามาศึกษาในฐานะรายนามที่ปรากฏในจารึกโดยจําแนกตามสถานภาพ
ทางสังคม ดังนี้
๓.๕.๑ ชนชั้ น ปกครอง ที่ พ บในจารึ ก ที่ ฐ านพระพุ ท ธรู ป ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วั ด
พระธาตุศรีดอนคํามี ๒ ระดับ คือ
๓.๕.๑.๑ ระดับเจ้าเมือง ในดินแดนล้านนามีการแบ่งเมืองตามฐานันดร
ศักดิ์ของผู้ครองเมือง เมืองบางเมืองมีผู้ปกครองเป็นกษัตริย์ ผู้ครองนคร หรือ เจ้าฟ้า เช่น เชียงใหม่
ลําปาง ลําพูน แพร่ น่าน และเชียงตุง บางเมืองมีผู้ปกครองเป็นพระบรมวงศานุวงศ์ เช่น เชียงราย
เชียงแสน และบางเมืองมีเจ้าท้องถิ่นปกครอง เช่น เมืองเถิน เมืองลอง การจะพิจารณาว่าเมืองต่าง ๆ
ในดินแดนล้านนาเมืองใดมีศักดิ์เท่าใด ต้องพิจารณาจากฐานันดรศักดิ์ หรือลําดับชั้นยศของผู้ครอง
เมืองนั้นเป็นสําคัญ เพราะบางครั้งเมืองที่มีขนาดใหญ่อาจมีศักดิ์น้อยกว่าเมืองที่มีขนาดเล็กแต่มีเจ้าที่มี
ลํ า ดั บ ชั้ น ยศสู ง ไปปกครองก็ เ ป็ น ได้ ดั ง นั้ น จึ ง ต้ อ งพิ จ ารณาว่ า ในช่ ว งเวลาที่ ก ล่ า วถึ ง เมื อ งนั้ น ๆ
ผู้ปกครองเมืองคือผู้ใด จารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคําพบรายนามเจ้าเมือง

๓๙

จากตัวอย่างประโยค “หนานญารังสีเป็นผู้สลัก” และ “ขนานจันทะสร้างด้วยลายมือตน” ยังไม่
อาจสรุปได้ว่าเป็นผู้สร้างพระพุทธรูปหรือจารข้อความในจารึกได้ชัดเจน เพราะคําว่า “สลัก” สามารถใช้กับการจารึก
ข้อความได้เพราะเป็นการสลักตัวอักษรลงบนวัสดุเนื้อแข็ง และคําว่า “สร้างด้วยลายมือ” อาจหมายถึงการสร้าง
พระพุทธรูปด้วยฝีมือตน หรือหมายถึงการจารโดยการสลักอักษรที่ฐานพระพุทธรูปด้วยฝีมือตนก็ได้ ดังนั้น ผู้วิจัยจึง
ให้รายนามของผู้สร้างพระพุทธรูป และผู้จารึกข้อความเป็นรายนามกลุ่มเดียวกัน เพราะ ๒ กรณีนี้ไม่สามารถจําแนก
ได้ชัดเจน ยกเว้นในกรณีของจารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๙๗ ใช้คําว่า ริสสนา ซึ่งหมายถึงการเขียน เป็นคําที่บ่งชี้
ชัดเจนแล้วว่าเป็นผู้จารข้อความ

๑๓๗
๑ รายชื่ อ ในจารึ ก เลขทะเบี ย น ว.ศ.ด.ค. ๒๖๗ คื อ “แสนหลวงพ่ อ เมื อ ง” (พญาไชยชนะชมพู
(พ.ศ. ๒๓๙๘ - ๒๔๓๕)) เมืองลองเป็นเมืองเล็กที่ขึ้นต่อนครลําปาง ดังนั้นแสนหลวงพ่อเมืองจึงเป็น
ขุนนาง และในขณะเดียวกันก็อาจเป็นเจ้าท้องถิ่นด้วย
๓.๕.๑.๒ ระดับขุนนาง หรือข้าราชการ เป็นชนชั้นสูงที่มีอํานาจอีกกลุ่ม
หนึ่งในสังคม มีฐานะรองจากเจ้าเมือง เป็นผู้ช่วยเหลือเจ้าเมืองในการบริหารปกครองบ้านเมือง คําว่า
“ขุน นาง” อาจหมายรวมตั้ งแต่ พระบรมวงศานุ วงศ์ หรื อเชื้อสายเจ้ าเมื อง และขุ นนางที่ได้ รับ การ
แต่ งตั้ งจากเจ้ า เมือง ส่ว นใหญ่ เ ป็ นผู้ มีความรู้ ความสามารถในด้า นต่ าง ๆ ขุ น นางล้ า นนาสามารถ
จําแนกออกเป็น ๒ ฝ่าย คือ ฝ่ายทหาร และพลเรือน (จากข้อมูลทางเอกสารกฎหมาย) เช่นเดียวกับ
ขุนนางสยาม โดยขุนนางฝ่ายพลเรือนจะเป็นหลักในการปกครอง และถ้าเกิดศึกสงครามข้าราชการก็
อาจจะเป็นทั้งทหารและพลเรือนด้วย
ในสังคมล้านนาโบราณ การปกครองตั้งแต่สมัยราชวงศ์มังรายนั้น ใช้ระบบ “นายสิบ
หรือ หัวสิบ” สําหรับการควบคุมกําลังพล ซึ่งคนสิบคนจะมีคนคุมหนึ่งคนคือนายสิบ นายสิบสองคน
มีนายซาวหนึ่งคนควบคุม นายสิบห้าคนมีนายห้าสิบเป็นคนควบคุม นายห้าสิบสองคนมีนายร้อยเป็น
คนควบคุม นายร้อยสิบคนมีเจ้าพันเป็นคนควบคุม เจ้าพันสิบคนมีเจ้าหมื่นเป็นคนควบคุม เจ้าหมื่น
สิบคนมีเจ้าแสนเป็นคนควบคุม๔๐ เป็นต้น ระบบนายสิบจะนํามาใช้ในการควบคุมการเกณฑ์แรงงาน
ไพร่ ทั้งในยามปกติและยามสงคราม โดยเฉพาะในยามสงคราม เพื่อให้เกิดความสะดวกในการแบ่ง
ลําดับชั้น หมวดหมู่ กําลังพล และการมอบอํานาจการบังคับบัญชาการ แต่ในระยะต่อมาเมื่อสังคม
ล้านนามีความซับซ้อนมากขึ้น ทําให้หน้าที่ของลําดับชั้นยศเหล่านี้ไม่เสถียรนัก บางชั้นยศสามารถ
ใช้เรียก ขุนนางใหญ่ ไปจนถึงผู้นําชุมชนขนาดเล็ก ซึ่งลักษณะดังกล่าวคล้ายกับชั้นยศขุนนางไทยภาค
กลาง เพราะแต่เดิมชั้นยศ “ขุน” ใน“พ่อขุน” “ขุนหลวง” หรือชั้นยศ “พระยา” เคยเป็นคําเรียกชั้น
ยศที่ใช้นําหน้าพระนามพระมหากษัตริย์มาก่อน แต่ระยะต่อมาถูกลดทอนความหมายกลายเป็นเพียง
คําเรียกชั้นยศของขุนนางเท่านั้น
ในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปวัดพระธาตุศรีดอนคํา พบรายชื่อบุคคลที่อยู่ในชนชั้นปกครอง
ดังตัวอย่างต่อไปนี้

๔๐

ประเสริฐ ณ นคร, มังรายศาสตร์ ต้นฉบับวัดเชียงหมั้น อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ : ศูนย์
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ (เชียงใหม่: วิทยาลัยครูเชียงใหม่, ๒๕๒๘), ๒.

๑๓๘
เลขทะเบียน
ว.ศ.ด.ค. ๐๐๓
ว.ศ.ด.ค. ๐๙๑
ว.ศ.ด.ค. ๐๙๘
ว.ศ.ด.ค. ๑๘๖
ว.ศ.ด.ค. ๒๕๐
ว.ศ.ด.ค. ๒๖๑
ว.ศ.ด.ค. ๑๒๖
ว.ศ.ด.ค. ๓๖๐
ว.ศ.ด.ค. ๐๕๒
ว.ศ.ด.ค. ๕๖๕
ว.ศ.ด.ค. ๑๐๙
ว.ศ.ด.ค. ๑๓๕
ว.ศ.ด.ค. ๒๖๗
ว.ศ.ด.ค. ๐๓๙
ว.ศ.ด.ค. ๑๕๒
ว.ศ.ด.ค.๒๔๙

คํานําหน้านาม
บอกลําดับอาวุโส

พ่อ
ปู่
ปู่
ปู่

ลําดับชั้นยศ
แสน
แสน
แสน
แสน
แสน
แสน
แสน
แสน
แสน
แสน
แสน
แสน
แสนหลวง
พระยา
หมื่น
หมื่น

ชื่อตําแหน่งหน้าที่/
ชื่อบุคคล
ธนู
มังคละ
เมืองชื่น
ไชยชนะ
อิน
สมบัติ
พ่อเมือง
หลวง
แก้ว
ธานี
บ่อ
ไชนา
พ่อเมือง
ราช (สมบัติ)
ชัยชนะสงคราม
เมืองบาง

ระดับ
ขุนนาง
ขุนนาง
ขุนนาง
ขุนนาง
ขุนนาง
ขุนนาง
ขุนนาง
ขุนนาง
ขุนนาง
ขุนนาง
ขุนนาง
ขุนนาง
เจ้าเมือง
ขุนนาง
ขุนนาง
ขุนนาง

ผลการศึ ก ษาพบว่ า รายนามบุ คคลที่ อ ยู่ ใ นชนชั้ น ปกครองส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ราชทิ น นาม
ที่ประกอบไปด้วย ลําดับชั้นยศ + ชื่อตําแหน่งหน้าที่ซึ่งมักมีความหมายเกี่ยวเนื่องตามหน้าที่ของตน
หรืออาจเป็นชื่อตัวของบุคคลนั้น ๆ ก่อนได้รับการแต่งตั้งให้เป็นขุนนาง
ลําดับชั้นยศ ในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้พบลําดับชั้นยศ ๓ ลําดับ ดังนี้
๑. พระยา (พระญา) เป็ น ศั พ ท์ ที่ ยื ม มาจากภาษามอญ แต่ เ ดิ ม คํ า นี้
หมายถึง เจ้าแผ่นดิน หรือผู้เป็นใหญ่ เป็นตําแหน่งผู้นําของกลุ่มชน ในดินแดนล้านนาใช้ “พระญา”
ครั้งแรกในการเรียก “พระญามังราย” (พ.ศ. ๑๘๐๔ - ๑๘๕๔) ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย ต่อมา
ในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาจากล้านช้างมาครองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๐๘๙ - ๒๐๙๐) ได้แต่งตั้งขุนนาง
ผู้ใหญ่เป็นพระญา และในเวลาต่อมาคําเรียกพระยา หรือ พระญา ที่หมายถึงกษัตริย์ ก็กลายเป็นเพียง

๑๓๙
ตําแหน่งขุนนาง ตั้งแต่ขุนนางระดับสูง - ขุนนางชั้นประทวนระดับกํานัน๔๑ ตําแหน่งพระยาที่พบใน
จารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา มี ๑ ตําแหน่ง คือ พระยาราช
พระยาราช อาจหมายถึง “พญาราชสมบัติ” ๑ ใน ๔ พ่อเมือง ผู้ช่วย
เจ้าเมืองลอง ตําแหน่งนี้เป็นเสนาบดีที่ ๒ (บ้านดอนทราย) ทําหน้าที่ด้านการคลัง เป็นต้นตระกูล
“พญาราช”๔๒ ในจารึกใช้คําว่า “ปู่พระยาราช” ซึ่งแต่เดิม “ปู่พระยา” เป็นคําที่หมายถึง กษัตริย์
ผู้ล่วงลับไปแล้ว หรือพระอัยกา (ปู่)๔๓ ของพระมหากษัตริย์พระองค์ปัจจุบัน แต่ในบริบทนี้ เนื่องจาก
ระบบตําแหน่งขุนนางล้านนาในช่วงหลังถูกลดความสําคัญลง ปู่พระยาราช จึงน่าจะหมายถึง พระยาราช
สมบัติ ซึ่งน่าจะเป็นคนสูงอายุ เพราะใช้คําว่า“ปู่” นําหน้าพระยา และอาจเป็นการเรียกตามลําดับ
ความอาวุ โ สของผู้ จ ารึ ก เองก็ เ ป็ น ได้ พระยาราช ปรากฏในจารึ ก เลขทะเบี ย น ว.ศ.ด.ค. ๐๓๙
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๓๙

ข้อความในจารึก
ศรัทธาย่าหน้อย ก็หาได้พุทธรูป ๑ องค์ ก็จักทานไปหาพ่อผู้หนึ่งชื่อปู่พระยาราช
ทานเดือนยี่เพ็ง เม็ง ๒ พ.ศ. ๒๔๖๗ ตัว ปีก่าใจ้๔๔

๒. แสน เป็ น ตํ า แหน่ งขุ น นางล้ า นนา แต่ เ ดิ มในช่ ว งต้ น ราชวงศ์ มังราย
ลําดับชั้นยศ “แสน” เป็นลํา ดับชั้นยศสูงสุด ของขุนนาง เพราะในสมัย แรก ๆ เป็นการแต่งตั้งตาม
จํานวนการควบคุมคน (น่าจะเป็นศักดินามากกว่าควบคุมตามจํานวนจริง) ผู้มีลําดับชั้นยศ“แสน”
หรือ “เจ้าแสน” จึงมีอํานาจรองลงมาจาก “พระยา” คือเจ้าเมือง หรือกษัตริย์ ต่อมา ลําดับชั้นยศ
แสนถูกลดความสําคัญลงมา “แสน” ที่ปรากฏในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรี
ดอนคํา เป็นลําดับชั้นยศในช่วงรัตนโกสินทร์ ดังนั้นจึงเป็นลําดับชั้นยศในยุคหลัง ซึ่งไม่ได้มีอํานาจมาก
และประการสําคัญอํานาจของผู้ครองลําดับชั้นยศ “แสน” แต่ละคนก็ไม่เท่ากัน ตําแหน่งที่ประกอบไป

๔๑

มงคล ถูกนึก, “ระบบขุนนางล้านนาตั้งแต่สมัยราชวงศ์มังราย ถึงยุคปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ (พ.ศ. ๑๘๓๙ - ๒๔๓๕)” (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต สาขาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๓๙), ๗๙.
๔๒
ภูเดช แสนสา, ร้อยเรียงร้อยเรื่องเมืองลอง (เชียงใหม่: นพบุรีการพิมพ์, ๒๕๕๔), ๒๐๓.
๔๓
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และคณะ, พจนานุกรมศัพท์ล้านนาเฉพาะคําที่ปรากฏในใบลาน, พิมพ์
ครั้งที่ ๒, ๔๒๖.
๔๔
น่าจะเป็นปีกาบใจ้

๑๔๐
ด้วยลําดับชั้นยศ “แสน” ที่พบในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคําสามารถ
เชื่อมโยงกับข้อมูล “ประวัติศาสตร์เมืองลอง” ของ “ภูเดช แสนสา” ๔๕ ได้ดังนี้
แสนธนู เป็นขุนนางที่อยู่ในฝ่ายหัวศึก หรือฝ่ายทหาร เป็นต้นตระกูล
“ธนูมาศ” แสนธนูปรากฏในจารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๐๓ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๐๓

ข้อความในจารึก
ศักราชได้ ๑๒๗๓ ตัว ร้วงใค้ เดือนยี่เพ็ง เม็งวัน ๑ เอื้อยจันทราก็หาได้พุทธรูป
องค์ ๑ จักอุทิศบุญไปหาพ่อแม่ พ่อชื่อว่าแสนธนู แม่ชื่อว่าย่าเอื้อย ขอหื้อนาบุญ
ไปรอดพ่อแม่แท้ดีหลีเทอะ

แสนมังคละ มีหน้าที่เป็นแสนวัดเกณฑ์คนดูแลรักษาซ่อมแซมพระธาตุ
ในเมืองลอง ดูแลวัดหลวงฮ่องอ้อ (วัดพระธาตุศรีดอนคํา) จัดพิธีการพุทธศาสนาของเมือง เป็นโหร
หลวง เป็นล่ามกับหมื่นวัดและปู่อาจารย์หัววัดต่าง ๆ ซึ่งมักจะมีตําแหน่งอื่น ๆ ที่ทําหน้าที่นี้ด้วย เช่น
แสนราชสมภาร แสนปงลังกา แสนเทพมงคล แสนศิริ แสนชินการ เป็นต้น ตําแหน่งทั้งหมดนี้ถือว่า
เป็นแสนวัดคือผู้มีหน้าที่ดูแลกิจการงานต่าง ๆ รวมถึงพิธีการทางพุทธศาสนาภายในเมืองลอง แสน
มังคละเป็นต้นตระกูล “ไชยแก้ว” แสนมังคละปรากฏในจารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๙๑ ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๙๑

ข้อความในจารึก
จุลศักราชได้ ๑๒๕๙ ตัว ปี เมิงเร้า เดือนยี่เพ็ง เม็งวัน ๓ มูลศรัทธา แสนมังคละ
เป็นเค้าภริยาลูกเต้าชุคน ก็สร้างพุทธรูปองค์นี้เพื่อจักทานไปหาลูกชื่อว่าอี่จัน

แสนเมืองชื่น เป็นตําแหน่งผู้ช่วยของพ่อเมืองทั้ง ๔ ซึ่งเป็นผู้ช่วยเจ้า
เมืองลองอีกทอดหนึ่ง แสนเมืองชื่น ปรากฏในจารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๙๘ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

๔๕

ภูเดช แสนสา, ประวัติศาสตร์เมืองลอง หัวเมืองบริวารในล้านนาประเทศ (เชียงใหม่: นพบุรี
การพิมพ์, ๒๕๕๔), ๑๒๔.

๑๔๑
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๙๘

ข้อความในจารึก
นมั ส ตุ จุ ล ศั ก พั ท ได้ ๑๒๓๓ ตั ว ปี ม ะแมฉนํ า กั มโพชขอมพิ สั ย ไทยภาษาว่ า ปี
ร้วงเม็ด เสด็จเข้ามาในเดือนกิติกาเพ็ง เม็งวัน ๑ เต่าสัน หมายมีมูลศรัทธาค้ําชู
แสนเมืองชื่น ได้บวชพระพุทธรูปเจ้ากับลูกหลานชุคน

แสนพ่ อ เมื อ ง เป็ น ตํ า แหน่ ง ผู้ ช่ ว ยของพ่ อ เมื อ งทั้ ง ๔ ซึ่ ง เป็ น ผู้ ช่ ว ย
เจ้าเมืองลองอีกทอดหนึ่งหรืออาจหมายถึงเจ้าเมืองลองพญาไชยชนชมพู (พ.ศ. ๒๓๙๘ - ๒๔๓๕) แสน
พ่อเมือง ปรากฏในจารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๒๖, ๕๒๖ และ ๕๒๗ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.๑๒๖

ว.ศ.ด.ค.๕๒๖
ว.ศ.ด.ค. ๕๒๗

ข้อความในจารึก
จุลศักราชได้ ๑๒๑๒ ตัว ปีกดเส็ด เดือนยี่เพ็ง เม็งวัน ๓ ปฐมมูลศรัทธาหมายมี
แสนพ่อเมืองเป็นเค้า แลภริยาลูกเต้าพี่น้องชุคนก็เป็นศรัทธาได้สร้างพุทธรูปเจ้า
องค์นี้ ขอหื้อสมฤทธีดั่งคําปรารถนาชุอันเทอะ
จุลศักราช ๑๒๑๖ ตัว ปีกาบยี มื้อค่ําเข้า แสนพ่อเมืองแลลูกเต้าชุคนได้บู <ชา>
พุทธรูปเจ้าองค์นี้แล ก็เพื่อว่าจักทานไปหาภริยาผู้ชื่อว่านางจันทิบ
จุ ล ศั ก กะได้ ๑๒๑๖ ตั ว ปี ก าบยี แสนพ่ อ เมื อ ง เป็ น เค้ า แลลู ก เต้ า ชุ ค นได้
พระพุทธรูปเจ้าเงินแลลูกเต้าทั้งมวลจักทานพระพุทธรูปองค์นี้ไปหาแม่ชื่อว่านาง
จันทิบ

แสนแก้ว เป็นตําแหน่งจเรหลวงระดับรองที่อยู่บ้านปิน ซึ่งเป็นตําบล
รอบนอกของเมืองลอง ทําหน้าที่เป็นเสมียนหรืออาลักษณ์คัดลอกคัมภีร์ใบลานและจดบันทึกเอกสาร
ต่าง ๆ แสนแก้วปรากฏในจารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๕๒ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๕๒

ข้อความในจารึก
ศรัทธาย่าใจได้บวช พุ ทธรูปชะตา ๑ องค์ จักอุทิศบุญไปหาพ่อกับ แม่อันถึงแก่
กรรมล่วงรับไปแล้ว ชื่อว่าพ่อแสนแก้ว ขอหื้อกุศลผลทานส่วนนี้ไปบังเกิดขาทัง ๒
อันเป็นพ่อแม่ข้าพเจ้า สิ้นกาลนานเถิด

๑๔๒
แสนไชยชนะ หรือแสนไชยชนะชมพู เป็นอดีตแม่ทัพเมืองลองสมัย
พญาไชยชนะชมพู เจ้าเมืองลอง (พ.ศ. ๒๓๙๘ - ๒๔๓๕) แสนไชยชนะปรากฏในจารึกเลขทะเบียน
ว.ศ.ด.ค. ๑๘๖, ๔๕๐ และ ๕๒๘ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๑๘๖
ว.ศ.ด.ค. ๔๕๐
ว.ศ.ด.ค. ๕๒๘

ข้อความในจารึก
ศักราช ๑๒๗๙ หนานนามวง ทานไปหาพ่อชื่อแสนไชชนะ
ได้วัน ๕ เดือนยี่เพ็ง ปีมะเส็งศักกะ ๑๒๕๕ แสนไชชนะเป็นศรัทธาทานหาลูก
นางชม
ศักราชได้ ๑๒๖๐ ตัว ปีเปิกเส็ด เดือนยี่เพ็ง เม็งวัน ๗ กดหมายมีปู่แสนไชชนะ

แสนไชนา เป็นตําแหน่งที่ทําหน้าที่ “เสนารักษ์” คือ ดูแลรักษาและ
เกณฑ์คนซ่อมแซมเหมืองฝายกลางเมือง ของลําห้วยแม่อ้อ ห้วยแม่กางและสาขา ได้แก่ ฝายไผ่ ฝาย
แม่กาง ฝายแม่อ้อ ฝายยม ฝายเง็ง และฝายหนอง รวมไปถึงจัดเลี้ยงผีฝาย จัดการเกี่ยวกับเรื่องนา
เรื่องข้าว เกณฑ์ทํานาหลวง และเป็นล่ามกับหมื่นฝาย (เจ้าฝาย) อื่นๆ แสนไชนาปรากฏในจารึกเลข
ทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๓๕ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๑๓๕

ข้อความในจารึก
จุลศักราช ๑๒๖๐ ตัว ปีกัดใค้ เดือนยี่เพ็ง เม็ง ๖ ศรัทธาปู่แสนไชนาภริยาลูกเต้า
ชุคนได้ทานพุทธรูปองค์ ๑ ทานเอาสุข ๓ ประการมีนิพพานเป็นยอด

แสนบ่อ เป็นหนึ่งในขุนเมืองทั้ง ๘ มีหน้าที่ดูแลรักษาบ่อเหล็กและบ่อ
แร่ธาตุต่าง ๆ เกณฑ์ช้างม้าและควบคุมขบวนส่งส่วยและเกณฑ์ช่างหมู่บ้านต่าง ๆ ทําอาวุธในยาม
ศึกสงคราม มีตําแหน่งผู้ช่วยคือ “หมื่นหมอง่อน” ทําหน้าที่ประหารชีวิตนักโทษ และเป็นผู้ประหาร
คนที่นํามาสังเวยเพื่อเลี้ยงผีบ่อเหล็กโดยใช้หอกแทง บางครั้งพบว่า แสนบ่อเป็นพ่อแคว้น (กํานัน)
บ้านฮ่องอ้อ แสนบ่อ เป็นต้นตระกูล “ตาป้อ” บางสายเป็นต้นตระกูล “แปงบุญทา” และบางสายเป็น
ต้นตระกูล “แสนบ่อ” แสนบ่อปรากฏในจารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๐๙ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๑๐๙

ข้อความในจารึก
มูลศรัทธาหมายมีหนานไชยลังกาเป็นเค้า แลแม่พี่น้องชุฅนได้สร้างพุทธรูปเจ้าองค์
นี้ เพื่อว่าจักอุทิสสะบุญไปรอดพ่อผู้ชื่อว่าปู่แสนบ่อ

๑๔๓
แสนอิน ปรากฏในจารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๕๐ ดังตัวอย่า ง
ต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๒๕๐

ข้อความในจารึก
จุ ล ศั ก ราช ๑๒๘๕ ปี ก่ า ใค้ เดื อ นยี่ เ พ็ ง เม็ ง วั น ๕ ศรั ท ธาหนานสี วิ ไ รได้ บ วช
พุทธรูปองค์นี้ จักอุทิสสะบุญไปหาพ่อชื่อว่าแสนอิน อันได้ถึงแก่กรรมล่วงลับไป
แล้ว ขอหื้อกุศลผลทานส่วนนี้ไปปรากฏแก่พ่อข้าพเจ้าสิ้นกาลนานเถิด
แสนสมบัติ ปรากฏในจารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๔๓ และ ๒๖๑

ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๑๔๓

ว.ศ.ด.ค. ๒๖๑

ข้อความในจารึก
ศักราชได้ ๑๒๒๐ ตัว ปีมะเมีย ศาสนากัมโพชขอมภิวารไถง ไทยภาษาเราว่าปีเปิก
สะง้า เดือนกิติกาเพ็ง เม็งวัน ๕ ไทยเมิงใส้ ขนานปัญญาได้สร้างพุทธรูปเจ้าองค์ ๑
ทานไปหาพ่อชื่อว่าปู่แสนสมบัติ
จุลศักพัททะได้ ๑๑๖๑๓๔๖ ตัว ปีเต่าใจ้ เดือนยี่เพ็ง เม็งวัน ๕ มูลศรัทธาหมายมี
ทุเจ้าปัญญาเป็นเค้า จักอุทิสสะบุญไปหายังพ่อชื่อว่าแสนสมบัติ ขอส่วนบุญอันนี้
ไปรอดแด่ผู้ข้า
แสนธานี ปรากฏในจารึ กเลขทะเบี ย น ว.ศ.ด.ค. ๕๖๕ ดั งตั ว อย่ า ง

ต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๕๖๕

ข้อความในจารึก
ศรัทธาแสนธานี

ลําดับชั้นยศ “แสน” ที่พบในจารึกมีความสําคัญไม่เท่ากัน บางตําแหน่งเป็นเพียงขุนนาง
ชั้นผู้น้อย บางตําแหน่งเป็นขุนนางชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นที่ปรึกษาเจ้าเมือง หรือบางตําแหน่งก็เป็นถึงเจ้าเมือง
สําหรับตําแหน่งที่ผู้วิจัยไม่สามารถหาหน้าที่ได้นั้น หากพิจารณาจากชื่อแล้ว “แสนสมบัติ” น่าจะ

๔๖

ปีจุลศักราชน่าจะจารึกผิดพลาด ศักราชที่น่าจะเป็นปีเต่าใจ้คือ จ.ศ. ๑๑๕๔, ๑๒๑๔ และ ๑๒๗๔

๑๔๔
หมายถึงขุนนางที่ทําหน้าที่เกี่ยวกับการคลัง หรือเกี่ยวกับการเงิน “แสนธานี” อาจทําหน้าที่เกี่ยวกับ
ราชการงานเมืองต่าง ๆ ยกเว้นตําแหน่งแสนอิน (อินทร์) ที่ยังไม่สามารถสันนิษฐานได้ว่าหมายถึง
ขุนนางตําแหน่งใด
๓. แสนหลวง เป็นลําดับชั้นยศที่เพิ่มคําว่า “หลวง” ต่อท้ายคําว่า “แสน”
แสดงความมีอํานาจที่มากกว่าลําดับชั้นยศแสนโดยปกติ แสนหลวงที่ปรากฏในจารึกที่ฐานพระพุทธรูป
ในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา คือ
แสนหลวงพ่อเมือง หมายถึงเจ้าเมืองลอง พญาไชยชนะชมพู (พ.ศ.
๒๓๙๘ - ๒๔๓๕) แสนหลวงปรากฏในจารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๖๗ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๒๖๗

ข้อความในจารึก
จุลศักราชได้ ๑๒๓๑ ตัว ปีกัดใส้ เดือนยี่เพ็ง เม็งวัน ๕ ปฐมมูลศรัทธามี
แสนหลวงพ่อเมืองเป็นเค้าแลภริยาลูกเต้าชุคนก็เป็นมูลศรัทธา

๔. หมื่ น ลําดั บชั้ นยศ “หมื่ น” มีอํานาจรองลงมาจาก “แสน” ในสมั ย
รัตนโกสินทร์ ลําดับชั้นยศหมื่นถูกลดความสําคัญลงเช่นลําดับชั้นยศอื่น ๆ ในจารึกที่ฐานพระพุทธรูป
ในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคําพบลําดับชั้นยศ “หมื่น” ดังนี้
หมื่นไชยชนะสงคราม หากพิ จารณาจากชื่อตําแหน่งแล้ว น่าจะเป็ น
ขุนนางฝ่ายทหาร ซึ่งมีหน้าที่ในการรับราชการงานสงคราม หมื่นไชยชนะสงครามปรากฏในจารึกเลข
ทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๕๒ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๑๕๒

ข้อความในจารึก
.ศักราชได้ ๑๒๔๑ ตัว ปีกัดเหม้า เดือนยี่เพ็ง วัน ๔ ศรัทธา ... หมื่นไชชนะ
สงครามเป็นเค้า ภริยาลูกเต้า... พี่น้องชุคน
หมื่นเมืองบางปรากฏในจารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๔๙ ดังตัวอย่าง

ต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๒๔๙

ข้อความในจารึก
ศักราช ๑๒๗๙ ปีใส้ เดือนยี่เพ็ง วัน ๓ ศรัทธาปู่หมื่นเมืองบางได้ทานพระเจ้า
ชาตาไม้ม่วง ขอสุข ๓ ประการ

๑๔๕
ลําดับชั้นยศและตําแหน่งชนชั้นปกครองที่พบ ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงรัชกาล ๔ - ๕ ในช่วง
เวลาดังกล่าวยศเจ้าเมืองลองเลื่อนขึ้นเป็น “แสนหลวง” หรือ “พญา” ทําให้ลําดับชั้นยศของขุนนาง
ภายในเมื องก็จ ะเลื่ อนสูงขึ้น ตามลํา ดับ ความดี ความชอบจากน้อยไปหามาก ดั งนี้ “หมื่ น ” “หมื่ น
หลวง” “หาญ” “ท้าว” “แสน” “แสนหลวง” และ “พญา” โดย “พญาเจ้าเมืองลอง” มีอํานาจราช
ศักดิ์สูงสุดภายในเมือง เป็น “เจ้าชีวิต” มีอํานาจสั่งประหารชีวิตได้ ตามฐานันดรศักดิ์ชาวเมืองถือว่า
เจ้าเมืองเป็น “เจ้า” จึงเรียกว่า “เจ้าพญา” หรือ “พ่อเฒ่าเจ้า” เรียกชายาเอกของเจ้าเมืองว่า “แม่
เจ้า” ส่วนเจ้าผู้ครองนครลําปางชาวเมืองลองจะเรียกว่า “เจ้าหอคํา”๔๗
ตําแหน่งของชนชั้นปกครองมีความสําคัญต่อการศึกษาประวัติศาสตร์อย่างมาก เนื่องจาก
การบันทึกประวัติศาสตร์พื้นเมือง หรือพงศาวดาร ล้วนแต่บันทึกรายนามของชนชั้นปกครองเป็นส่วน
ใหญ่ ตําแหน่งที่พบในจารึก สามารถนําไปสอบทานกับเอกสารโบราณอื่น ๆ เพื่อแสดงถึงความมีตัวตน
ของบุคคลนั้น ๆ ในประวัติศาสตร์ว่ามีอยู่จริง อย่างน้อยมีอายุถึงช่วงที่ถวายพระพุทธรูปให้แก่วัด และ
หากตําแหน่งดังกล่าวอยู่ในสถานะของผู้ล่วงลับ ก็สามารถระบุได้ว่า อย่างน้อยในช่วงเวลาที่ปรากฏที่
จารึก บุคคลดังกล่าวได้ล่วงลับไปแล้ว หากสอบทานกับเอกสารโบราณแล้วปรากฏตําแหน่งดังกล่าว
อีก สันนิษฐานได้ว่าน่าจะเป็นบุคคลอื่น ที่มารับตําแหน่งแทน
แต่ อ ย่ า งไรก็ ต าม จากการปริ ทั ศ น์ ว รรณกรรม พบว่ า เมื อ งลองเป็ น เมื อ งที่ มี ค วาม
หลากหลายทางวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นเมืองหน้าด่านจึงมีการอพยพโยกย้ายของผู้คนอยู่ตลอดเวลา
ดังนั้น ตําแหน่งบางตําแหน่งอาจมาจากเมืองหรือชุมชนอื่น ๆ ดังที่จารึกบางหลักได้ระบุว่ามีบุคคลจาก
เมืองอื่น ๆ นําพระพุทธรูปมาถวาย เช่น จารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๙๗ ระบุชื่อพระสงฆ์คือ นาย
ปัญญาภิกขุ วัดสบตุ๋ย (เมืองลําปาง) จารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๙๙ ระบุชื่อบุคคลคือ หนานธรรม
เมืองลําพูน และจารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๙๖ ระบุชื่อครูบาเจ้าไผ่ล้อม ดังนั้นตําแหน่งต่าง ๆ ที่
พบในจารึกอาจไม่ใช่ตําแหน่งของชนชั้นปกครองในเมืองลองทั้งหมด บางตําแหน่งอาจเป็นตําแหน่งซ้ํา
ของเมืองอื่น ๆ เช่น “แสนแก้ว แสนอิน” ซึ่งอาจเป็นชื่อของบุคคลคือ “แก้ว” “อิน” แล้วได้การอวย
ยศ “แสน” โดยอาจเป็นคนจากเมืองอื่นก็เป็นได้ ตําแหน่งเหล่านี้จึงไม่สามารถระบุที่มาได้ชัดเจน
เพราะรายละเอียดในจารึกมีจํากัด เว้นแต่ตําแหน่งบางตําแหน่ง เช่น “แสนบ่อ” ซึ่งเป็นตําแหน่งที่มี
แต่เมืองลองเท่านั้นจึงเป็นตําแหน่งที่ระบุที่อยู่ของบุคคลคนนี้ได้ หรือจารึกบางหลักอาจระบุชัดเจน
เลยว่าเป็นคนในเมืองลอง เช่น จารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๗๔ ระบุสาธุหลวงเจ้าอภิไชวัดหลวงร่อง
อ้อ (วัดพระธาตุศรีดอนคํา) เป็นต้น ดังนั้น เนื่องจากความไม่ชัดเจนของที่มาของบุคคลที่มีรายนามอยู่
ในจารึ ก จึ งไม่ ส ามารถสรุ ปได้ ว่ า ตํ า แหน่ งทั้ ง หมดที่ พบในจารึ กที่ ฐ านพระพุ ทธรู ปในวั ด พระธาตุ
๔๗

สัมภาษณ์ ภูเดช แสนสา, อาจารย์พิเศษหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา ภาควิชาสังคมและวัฒนธรรม
ศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่, ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙.

๑๔๖
ศรีดอนคํา เป็นตําแหน่งชนชั้นปกครองในเมืองลองทั้งหมด เพราะอาจเป็นชื่อตําแหน่งเดียวกัน ที่มา
จากเมืองอื่นก็เป็นได้
๓.๕.๒ ชนชั้ น สามั ญ ชน หรื อ ชนชั้ น ใต้ ป กครอง สั ง คมล้ า นนาแบ่ ง ผู้ ใ ต้
ปกครองออกเป็น ๒ ชนชั้น คือ ชนชั้นไพร่ หรือประชาชน หมายถึง สามัญชนทั่วไป ที่มิได้เป็นข้า
และมิ ได้ เ ป็ น มู ล นาย หรื อกลุ่ มผู้ ป กครอง ต้ องขึ้ น สั งกั ด มู ล นายคนใดคนหนึ่ ง ไพร่ มีห น้ า ที่ เ ข้ า เวร
รับราชการตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดทุกปีเรี ยกว่า “ไพร่เอาการเมือง” หากไพร่ ไม่เข้ าเวร
รับราชการจะต้องส่งเงินหรือสิ่งของมาแทน ไพร่เป็นกําลังสําคัญของบ้านเมือง กฎหมายมังรายศาสตร์
ระบุว่าท้าวพญาครองเมืองได้เพราะไพร่ ไพร่จึงเป็นกําลังเสริมอํานาจได้ทั้งยามศึกและยามสงบ สังคม
ล้านนาเห็นความสําคัญของไพร่ในฐานะที่เป็นพลเมืองของรัฐ จึงมีคําสอนผ่านวรรณกรรมต่าง ๆ ให้ทั้ง
ไพร่และมูลนายปฏิบัติตามหน้าที่ของตน เช่นมูลนายจะต้องมีเมตตาต่อไพร่ ส่วนไพร่ต้องปฏิบัติตาม
คําสั่งของมูลนาย และยอมรับในฐานะของตน และ ชนชั้นข้าทาส ในล้านนาเป็นชนชั้นต่ําสุดในสังคม
ไม่มีอิสระในตัวเอง เป็นทาสของเจ้าเงิน หรือเจ้าขุน
อย่างไรก็ตาม ในสังคมล้านนาไม่มีคําเรียก หรือคํานําหน้านามที่ระบุสถานะที่แยกไพร่
และข้าทาส วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงศึกษาชนชั้นสามัญชนโดยรวม ทั้งนี้โครงสร้างของรายนามบุคคลใน
ชนชั้นสามัญชนสามารถแบ่งออกเป็น ๒ ส่วน เช่นเดียวกับชนชั้นปกครอง คือ คํานําหน้านาม และ
นาม โดยพิจารณาจากคํานําหน้านาม หากเป็นชนชั้นใต้ปกครองจะไม่มีลําดับชั้นยศ แต่จะเป็นคํานํา
หน้ า ที่ ร ะบุ ส ถานะทางสั ง คมมากกว่ า พบคํ า นํ า หน้ า นามของชนชั้ น ใต้ ป กครอง ๓ กลุ่ ม คื อ
คํา นํา หน้า นามบอกลํ า ดับ อาวุ โส คํ า นํา หน้ า นามบอกสถานะทางศาสนา และคํ า นํา หน้ า นามบอก
เพศสภาพ
๓.๕.๒.๑ คํานําหน้านามลําดับอาวุโส คํานําหน้านามที่พบ ได้แก่คําว่า
ปู่ ย่า แม่ย่า พ่อเฒ่า แม่เฒ่า พ่อ แม่ ลุง ป้า อา อ้าย เอื้อย ดังตัวอย่างเช่น
เลขทะเบียน
ว.ศ.ด.ค. ๐๑๐
ว.ศ.ด.ค. ๐๑๐
ว.ศ.ด.ค .๐๑๙
ว.ศ.ด.ค. ๓๐๙
ว.ศ.ด.ค ๓๗๕
ว.ศ.ด.ค. ๐๖๑
ว.ศ.ด.ค. ๐๓๓
ว.ศ.ด.ค. ๑๒๘

คํานําหน้านาม
ปู่
ย่า
แม่ย่า
พ่อเฒ่า
แม่เฒ่า
พ่อ
แม่
ลุง

นาม
ตา
ธา
ตุม
หลวง
บุญมา
เสา
ใจ
อุ่นใจ

๑๔๗
เลขทะเบียน
ว.ศ.ด.ค. ๒๐๙
ว.ศ.ด.ค. ๐๘๔
ว.ศ.ด.ค. ๒๖๖
ว.ศ.ด.ค. ๐๐๓

คํานําหน้านาม
ป้า
อา
อ้าย
เอื้อย

นาม
คํามา
ริน
อิ่นแก้ว
จันทา

คํานําหน้าบอกลําดับอาวุโสมีความหมายและพบตัวอย่างการใช้คําใน
จารึก ดังนี้
๑. ปู่ หมายถึง บรรพบุรุษฝ่ายชาย หรือพ่อของพ่อ หรือพ่อ
ของแม่ เป็นคําใช้คู่กับคําว่า “ย่า” ส่วนใหญ่มักเป็นคําเรียกชายสูงอายุ ดังตัวอย่าง เช่น
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๑๐

ข้อความในจารึก
พระพุทธรูปองค์นี้ศรัทธาย่าธาทานไปหาสามิกะชื่อปู่ตา

แม้ ว่ า ภายหลั ง ในภาษาล้ า นนาปั จ จุ บั น มั ก ใช้ คํ า นี้ เ ป็ น คํ า นํ า หน้ า ชื่ อ บุ ค คลผู้ ช ายใน
ความหมายที่ไม่ให้เกียรติ๔๘ แต่ในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา มักใช้ใน
บริบทของชายสูงอายุ หรือผู้เป็นใหญ่ ในจารึกบางหลักใช้คําว่า “ปู่” นําหน้าชื่อเทพพื้นเมือง เช่น
“ปู่แถน” มักใช้คู่กับ “ย่าแถน” ซึ่งปัจจุบัน “ปู่แถน” “ย่าแถน” กลายเป็นชื่อเฉพาะ ปัจจุบันคําว่า
“ปู่” สามารถใช้เรียกชายที่มีอายุเท่ากันหรือมากกว่าผู้เรียกก็ได้
๒. ย่า หมายถึง แม่ของพ่อ หรือ แม่ของแม่ หรือบรรพบุรุษ
ฝ่ายหญิงคู่กับปู่ ดังตัวอย่าง เช่น
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๑๐

๔๘

ข้อความในจารึก
พระพุทธรูปองค์นี้ศรัทธาย่าธาทานไปหาสามิกะชื่อปู่ตา

อุดม รุ่งเรืองศรี, พจนานุกรมล้านนา - ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง, ฉบับปรับปรุง, ๔๔๒.

๑๔๘
ภายหลังในภาษาล้านนามักใช้คํานี้เป็นคํานําหน้าชื่อบุคคลผู้หญิงในความหมายที่ไม่ให้
เกียรติ ซึ่งผู้ที่ถูกเรียกจะมีอายุเท่ากับหรือมากกว่าผู้เรียกก็ได้ เช่น ผู้วิจัยเรียกเพื่อนผู้หญิงว่า ย่า...
หรือผู้วิจัยเรียกผู้หญิงที่มีอายุมากกว่าว่า ย่า... เป็นต้น
คํ า เรี ย ก ปู่ นั่ น ย่ า นั่ น ในภาษาล้ า นนามี ค วามหมายเดี ย วกั บ ตานั่ น ยาย (ยั ย ) นั่ น
ในภาษากลาง อย่างไรก็ตาม ในภาษาล้านนาแทบไม่ได้ใช้คําว่า “ตายาย” ในความหมายที่แปลว่า
พ่อของแม่และแม่ของแม่ แต่จะใช้คําว่า “ปู่ย่า” แทนทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ผู้วิจัยเห็นว่า คําศัพท์
ปู่ และย่า ที่พบในการศึกษาครั้งนี้พบทั้งที่เป็นคํานําหน้าตามลําดับอาวุโส และที่เป็นคํานําหน้าทั่วไปที่
คนในสังคมรวมถึงผู้จารเป็นผู้เรียก ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะมีอายุมากกว่าหรือไม่ก็ได้ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
๔๙

เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๔๕๔

ข้อความในจารึก
ศรัทธาย่าทวนได้บวชพุทธรูปองค์นี้จักอุทิศบุญไปหาพ่อผู้ชื่อว่าปู่อินทาขอนาบุญ
เทอะ

จากตัวอย่างจารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๔๕๔ ระบุว่าย่าทวนเป็นลูกของปู่อินทา และมี
การใช้คําว่า ย่า และปู่ ซึ่ งเป็ นคํา ระดั บเดี ยวกั น มาใช้ เรีย กคนต่างระดั บอายุกัน และเป็น พ่อลู กกั น
ดังนั้นคําว่า ปู่และย่าในจารึกที่พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคําอาจไม่ได้หมายถึงญาติผู้ใหญ่ หรือ
คนชราเท่านั้น ในจารึกบางหลักอาจหมายถึงคํานําหน้านามชายและหญิงทั่วไปก็ได้
๓. แม่ ย่ า เป็ น คํ า ศั พ ท์ คํ า เดี ย วกั บ คํ า ว่ า ย่ า ๕๐ แต่ น่ า จะ
หมายถึ ง บรรพบุ รุ ษฝ่ า ยหญิ งโดยตรง ไม่ ได้ ห มายถึ งคํ า นํ า หน้ า นามผู้ ห ญิ ง ในเชิ ง ไม่ ใ ห้ เ กี ย รติ ดั ง
ตัวอย่าง เช่น
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๑๙

ข้อความในจารึก
ศรัทธาย่าเมือ . ทานหาแม่ย่าตุม

๔. พ่ อ เฒ่ า หมายถึ ง ปู่ ห รื อ ตา หรื อ หมายถึ ง ชายชรา
ปัจจุบันภาษาล้านนาหมายถึง คํานามที่คู่สมรสใช้กล่าวถึงบิดาของอีกฝ่าย๕๑ ดังตัวอย่าง เช่น

๔๙

เรื่องเดียวกัน, ๕๘๒.
เรื่องเดียวกัน, ๕๘๒.
๕๑
เรื่องเดียวกัน, ๕๙๘.
๕๐

๑๔๙
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๓๐๙

ข้อความในจารึก
ณ วัน ๓ เดือนยี่เพ็ง ไทยกดสัน ๑๒๖๖ ตัว ปีกาบสี ศรัทธาพระไชลังกาทานหื้อ
พ่อเฒ่าหลวง

“พ่ อเฒ่ า ” ในจารึ กหลั กนี้ อ าจหมายถึ ง ปู่ ห รื อ ตาของพระไชลั งกา หรื ออาจหมายถึ ง
“พ่อเฒ่าหลวง” ซึ่งเป็นนามเฉพาะของผีอารักษ์ของเมืองลองก็เป็นไปได้ เนื่องจากคําว่า “พ่อเฒ่า”
ส่วนใหญ่ของจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคําอยู่ในฐานะคํานามมากกว่า
คํานําหน้านาม ดังตัวอย่างเช่น
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๙๒

เนื้อหาจารึก
ศักราชได้ ๑๒๖๗ ตัว ปี ดับใส้ ศรัทธาทุ ... ท วัน ก็หากได้ ... พุทธรูปตน ๑ ทาน
ไปหาพ่อเฒ่าผู้หนึ่งชื่อว่าน้อยไชยาพร้อมพ่อแม่พี่น้องชุคน

๕. แม่ เ ฒ่ า หมายถึ ง ย่ า หรื อ ยาย หรื อ หมายถึ ง หญิ ง ชรา
ปัจจุบันหมายถึง คํานามที่คู่สมรสใช้กล่าวถึงมารดาของอีกฝ่าย๕๒ ดังตัวอย่าง เช่น
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๓๗๕

เนื้อหาจารึก
จุลศักราชได้ ๑๒๓๖ ตัว ปีกาบเส็ด เดือนยี่เพ็ง วันจันทร์ มีอ้ายสุลภริยาลูกเต้า
แม่เฒ่าบุญมา อ้ายมี จันอ้าย ทั้งหมู่ได้บวชพุทธรูปองค์ ๑

แม่เฒ่า ที่ใช้เป็นคํานําหน้านามนั้น พบในจํานวนน้อยมาก ส่วนใหญ่คําว่าแม่เฒ่าที่พบใน
จารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคําอยู่ในฐานะคํานามมากกว่าคํานําหน้านาม
ดังตัวอย่างเช่น
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๔๖

๕๒

เนื้อหาจารึก
พุทธรูปองค์นี้ ศรัทธาทุนารททานไปหาแม่เฒ่าชื่อว่าแก้ววัณณา ขอหื้อนาบุญอันนี้
...

เรื่องเดียวกัน, ๕๖๓.

๑๕๐
“พ่อเฒ่าแม่เฒ่า” เป็นคําเรียก แสดงความสัมพันธ์ว่าผู้ถูกเรียกเป็นปู่ย่าตายายของผู้เรียก
ซึ่งพบในภาษาลาว ภาษาไทลื้อ ภาษาไทใหญ่ และภาษาไทยวน หรือภาษาล้านนา นอกจากนี้ยังพบใน
ภาษาใต้ อีกด้ ว ย ถื อได้ ว่ า คํ า นี้ เป็ น คํ า มรดกที่ ร่ ว มกั น ในกลุ่ มคนที่พูด ภาษาไท ผู้ วิ จั ย สั น นิ ษฐานว่ า
พ่อเฒ่าแม่เฒ่า เป็นคําเรียก “ปู่ย่าตายาย” ส่วนความแตกต่างระหว่าง “ปู่ย่าตายาย” และ “พ่อเฒ่า
แม่เฒ่า” ในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํานั้น ผู้วิจัยสันนิษฐานว่า คําว่า
ปู่ย่า เป็นคําสามัญที่สามารถใช้เรียกคนที่แก่กว่าหรือเท่ากับผู้เรียก ส่วนคําว่า พ่อเฒ่าแม่เฒ่า เป็น
คําเรียกแสดงความสัมพันธ์ทางเครือญาติในชั้น ปู่ย่า หรือ ญาติผู้ใหญ่ที่เหนือกว่าพ่อแม่ขึ้นไป กับ
บุคคลที่ปรากฏนามในจารึกเดียวกัน เช่น จารึกเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๔๖ แก้ววัณณาน่าจะเป็นย่า
หรื อ ยาย หรื อ เป็ น ญาติ ผู้ ใ หญ่ ฝ่ า ยหญิ ง ของทุ น ารทะ เป็ น ต้ น จะสั ง เกตว่ า เมื่ อ ระบุ ถึง “พ่ อ เฒ่ า
แม่เฒ่า” ในฐานะผู้รับส่วนกุศล จะปรากฏนามของศรัทธาเสมอ คําว่า พ่อเฒ่าแม่เฒ่า ในข้อมูลน่าจะ
ใช้เป็นคําแสดงความสัมพันธ์ของศรัทธา โดยหมายถึง ปู่ย่าตายาย หรือญาติผู้ใหญ่ของศรัทธาที่อุทิศ
ส่วนกุศลให้นั่นเอง
นอกจากคําว่า พ่อเฒ่าแม่เฒ่า ที่แปลว่า ปู่ย่าตายาย แล้ว ยังพบคําว่า อุ้ย ที่แปลว่าปู่ย่า
ตายาย หรือผู้สูงอายุ ในภาษาถิ่นเมืองลองมักเรียก ปู่ย่าตายาย ว่า พ่ออุ้ย แม่อุ้ย พบข้อมูลคําว่า อุ้ย
เพียงหลักเดียวคือ จารึกเลขทะเบียน ๒๓๙ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๒๓๙

เนื้อหาจารึก
ขนานกาวินลูกเมียจักทานไปหาอุ้ย ๓ คน พี่น้อง

๖. พ่ อ หมายถึ ง คํา เรี ย กบิ ด าผู้ ใ ห้ กําเนิ ด หรื อญาติ ผู้ ใ หญ่
ฝ่ายชาย หรือชายผู้ที่นับถือเสมอพ่อ๕๓ ดังตัวอย่าง เช่น
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๖๑

๕๓

ข้อความในจารึก
ศักราช ๑๒๘๙ เมิ งเหม้ า เดื อนยี่ เ พ็ ง วัน ๓ ศรั ทธานาง...เป็ น เค้ า พร้ อมด้ ว ย
สามิกะลูกเต้าชุคน ได้บวชพุทธรูปชาตาปี อุทิศบุญไปหาแม่บัวผัด พ่อเสา ขอไป
รอดแท้นา

เรื่องเดียวกัน, ๔๙๘.

๑๕๑
๗. แม่ หมายถึง คําเรียกมารดาผู้ให้กําเนิด หรือญาติผู้ใหญ่
ฝ่ายหญิง หรือหญิงผู้ที่นับถือเสมอแม่ ดังตัวอย่าง เช่น
๕๔

เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๓๓

ข้อความในจารึก
จุลสักคราส ๑๒๘๖ ตัว ปีกาบใจ้ ศรัทธาพระกาวิไชยหาได้บวชพุทธรูป ๑ องค์
จักอุทิศบุญไปหาพ่อแลแม่ ผู้ชื่อว่า พ่อชู แม่ใจ ซึ่งอันเถิงแก่กรรมล่วงลับไปแล้ว
ขอหื้อกุศลผลทานอันประเสริฐไปบังเกิดแก่ปิตตามาดา

ในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา “พ่อ” และ “แม่” ที่เป็น
คํานําหน้านามพบน้อยมาก และจากตัวอย่างดังกล่าวคําว่า “พ่อ” และ “แม่” เป็นคําใช้เรียกคนที่
นับถือยกย่อง หรือคนที่ยิ่งใหญ่ โดยเรียกตามเพศสภาวะของสิ่งนั้น ๆ เช่น “พ่อเกิดแม่เกิด” “พ่อออก
แม่ออก” “พ่อเลี้ยงแม่เลี้ยง” “พ่อลุงแม่ป้า” “พ่ออุ้ยแม่อุ้ย” เป็นต้น
จารึ กที่ ฐ านพระพุทธรู ปในพิ พิธ ภั ณฑ์ วั ด พระธาตุ ศรีด อนคํ า ส่ ว นใหญ่พบการใช้ คํา ว่ า
“พ่อ” และ “แม่” ในฐานะคํานามบอกลําดับญาติว่าเป็นแม่ของผู้ที่อุทิศส่วนกุศลให้ เช่น
ข้อความในจารึก

เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๕๓๓

ศักกะ ๑๒๗๔ ตัว ปีเต่าใจ้อ้ายหัวแก้วทานหาพ่อชื่อปู่เต็ม

ว.ศ.ด.ค. ๐๓๖

ศักราช ๑๒๗๙ ศรัทธาหนานนามวงศ์ จักทานไปหาแม่ชื่อย่าแก้ว

จากตัวอย่างจะเห็นรูปแบบการใช้คําว่า “พ่อ”และ “แม่”ในฐานะคํานามคือ คือ พ่อชื่อ
ว่าปู่ ... และ แม่ชื่อว่าย่า ...
๘. ลุง หมายถึ ง พี่ช ายของพ่อหรื อแม่ หรื อชายที่มีอายุวั ย
แก่กว่าพ่อแม่๕๕ ในบริบทนี้ผู้จารจารึกน่าจะจารตามความนับถือ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

๕๔
๕๕

เรื่องเดียวกัน, ๕๖๑.
เรื่องเดียวกัน, ๖๕๕.

๑๕๒
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๑๒๘

ข้อความในจารึก
จุลศักราช ๑๒๙๑ ๕๖ ตัว ปีกดใส้ เดือนยี่เพ็ง เม็งวัน๗ ศรัทธาลุงอุ่นใจเป็นเค้า
พร้อมกับด้วยภริยาลูกเต้าชุคนได้บวชพุทธรูป ๑ องค์ แล้วจักอุทิศบุญไปหาหลาน
ผู้ชื่อว่านางหมายขอ...ไปรอดตัว...

๙. ป้ า หมายถึ ง พี่ ส าวของพ่ อ หรื อ แม่ หรื อ หญิ ง ที่ นั บ ถื อ
มีอายุมากกว่าพ่อหรือแม่ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
๕๗

เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๒๐๙

ข้อความในจารึก
ศรัทธาป้าคํามาก็หากได้สร้างยังพุทะรูปชะตาปีเกิดก็ถวายทาน เดือนยี่เพ็งเม็งวัน
๑ พ.ศ. ๒ (๔) ๖๘ ปีดับเป้า ขอเถิงด้วยโลกุตรสุขแด่เทอะ

คําว่า ลุง และป้า เป็นคําที่พบน้อยมาก แต่พบคําว่า พ่อ แม่ หรือ ปู่ ย่า มากกว่า
๑๐. อา หมายถึง น้องของพ่อในความหมายดั้งเดิม อาอาจ
หมายถึงน้องของพ่อและแม่ที่เป็นผู้หญิง คู่กับคําว่า อาว ที่แปลว่า น้องของพ่อหรือแม่ที่เป็นผู้ชาย๕๘
ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๘๔

ข้อความในจารึก
ศรัทธาขนานหิน ส...ศรัทธาอารินได้ทานพระเจ้า

ในภาษาถิ่นเมืองลองปัจจุบัน ไม่ใช้คํานําหน้านาม “น้า” ในความหมายว่า น้องของแม่
แต่ใช้คํานําหน้านาม “อา” ในความหมายของน้องของแม่และน้องของพ่อที่เป็นผู้หญิง แต่อย่างไรก็
ตาม ในจารึ กที่ ฐ านพระพุ ทธรู ปในพิ พิธ ภั ณฑ์ วั ด พระธาตุ ศรี ด อนคํ า ปรากฏคํ า ว่ า น้ า อยู่ ร่ ว มกั บ
คําเครือญาติคําอื่น ๆ ดังตัวอย่างต่อไปนี้

๕๖

น่าจะเป็นจุลศักราช ๑๒๙๒
เรื่องเดียวกัน, ๔๓๕.
๕๘
เรื่องเดียวกัน, ๘๘๒.
๕๗

๑๕๓
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๗๒

ข้อความในจารึก
ปฐมมูลศรัทธาหมายมีทุยาวิไชยก็เป็นเค้า กับด้วยพี่น้องน้าป้าลุงก็เอาเสี้ยงชุคน
ได้สร้างพระเจ้าตนนี้ไว้ค้ําชูศาสนา ๕,๐๐๐ พระวัสสา ....... สู่ยอดนิพพานนิจํทุ
(วํ แด่เทอะ)

คําว่า น้า ในจารึกหลักนี้ ยังไม่อาจตีความได้ว่าใช้ในความหมายใด เพราะไม่สามารถ
บอกที่มาของจารึกหลักนี้ได้ว่าเป็นจารึกที่ฐานพระพุทธรูปที่คนในเมืองลองถวายให้กับทางวัดหรือไม่
ประการสําคัญพบคําว่าน้าในจารึกหลักนี้เพียงหลักเดียวเท่านั้น ดังนั้นจึงยังไม่มีหลักฐานเพียงพอใน
การตีความคําว่า น้า ใช้ในความหมายว่าน้องของแม่ในเมืองลอง
นอกจากคําว่า “อา” และ “น้า” แล้ว ในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระ
ธาตุศรีดอนคํายังพบคําว่า “อาว” ที่เป็นคํานาม ดังตัวอย่าง เช่น
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๒๑๔

ข้อความในจารึก
ณ วัน ๒ ปี มะเมียฉศก ศักกะ ๑๒๕๖ ตัว มีพ่อเมืองภริยาลูกเต้าพี่น้องชุได้บวช
พุทธรูป ทานหาอาวชื่อว่าปู่ฟูว่าฉันนี้ดีหลี เดือนยี่เพ็ง

๑๑. อ้าย หมายถึง พี่ชาย สมัยโบราณคําว่าอ้ายเป็นคําเรียก
บุตรชายคนโตของบ้านแต่ส่วนใหญ่เป็นคําเรียกชื่อชายที่มีอายุมากกว่าอย่างให้เกียรติ๕๙
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๒๖๖

เนื้อหาจารึก
นมั ส ตุ จุ ล ศั ก พั ท ได้ ๑๒๓๓ ตั ว ปี ม ะแมฉนํ า กั ม โพชขอมพิ สั ย ไทยภาษาว่ า ปี
ร้วงเม็ด เสด็จเข้ามาในเดือน กฤติกาเพ็ง เม็งวัน ๑ ไทยเต่าสัน หมายมีปฐมมูล
ศรัทธามีอ้ายโต หนานมณีวรรณอ้ายอิ่นแก้ว นางสา และแม่ ลูกเต้าชุคน ได้สร้าง
พระพุทธรูปเจ้าองค์ . ทานไปหาพ่อชื่อว่า ปู่ขนานสี (ภี) รสา

การปรากฏของคําว่า “อ้าย” แสดงถึงความเป็นเพศชาย ในภาษาล้านนาหมายรวมถึงผู้ที่
ไม่ผ่านการบวชมาก่อน เพราะหากผ่านการบวช จะนิยมใช้คําเรียกว่า “พี่น้อย” “พี่หนาน” เช่น จารึก

๕๙

เรื่องเดียวกัน, ๘๘๘.

๑๕๔
ทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๖๖ มีชื่อ หนานมณีวรรณ อยู่ระหว่าง อ้ายโตกับอ้ายอิ่นแก้ว ดังนั้นคําว่าอ้ายใน
บริบทนี้จึงน่าจะหมายถึงสามัญชนเพศชายที่ยังไม่ผ่านการบรรพชาอุปสมบท
๑๒. เอื้ อ ย หรื อ เอ้ ย หรื อ เอยื้ อ ย หมายถึ ง พี่ ส าว สมั ย
โบราณคําว่า เอื้อย เป็นคําเรียกบุตรสาวคนโต ในที่นี้น่าจะหมายถึงคํานําหน้าชื่อผู้หญิงที่มีอายุเท่า
หรือนับถือเสมอพี่สาว๖๐ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๐๘

เนื้อหาจารึก
ศรัทธาเอื้อยจันได้บวชพุทธรูปชะตาปีเกิด ๑ องค์

ข้อสังเกต คํานําหน้านามบอกลําดับอาวุโสนี้เป็นคําเรียกของผู้จารเอง ส่วนคําเรียกที่อยู่
ส่วนหลังของผู้เป็นประธาน (ในกรณีที่ถวายพระพุทธรูปเป็นหมู่คณะ) คือ คําเรียกตามลําดับญาติของ
ผู้เป็นประธาน เช่น ศรัทธา...เป็นเค้า พร้อมด้วย ภริยา ลูกเต้า พ่อ แม่ พี่ น้อง ลุง ป้า น้า อา อาว
พ่อเฒ่า แม่เฒ่า ชุคน รวมไปถึงคําเรียกผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว เช่น ศรัทธา ... ทานไปหาพ่อผู้ชื่อว่าปู่ ...
จะสั ง เกตว่ า พ่ อ คํ า แรกเป็ น คํ า เรี ย กแสดงลํ า ดั บ ญาติ ข องผู้ ถ วายพระพุ ท ธรู ป ส่ ว นคํ า นํ า หน้ า ปู่
แล้วตามด้วยนามของผู้ล่วงลับ เป็นคําที่ผู้จารเรียกผู้ล่วงลับเพื่อแสดงความอาวุโสของผู้ล่วงลับเมื่อ
เทียบกับอายุของผู้จาร และอีกประเด็นคือ คําเรียก “ผัวเมีย” นิยมใช้คํายืมภาษาบาลีคือ “ภริยา”
“สามิกะ” ซึ่งต่างจากคําเรียกญาติอื่น ๆ ที่มักใช้คําในภาษาไทย คือ พ่อ แม่ ลูกเต้า ส่วนคํายืมบาลี
ปิตตา (บิดา) มาดา (มารดา) และ บุตตานั้นพบน้อยมาก
ข้อสังเกตอีกประการหนึ่ง คํานําหน้าบอกลําดับอาวุโส เช่น พ่อ และ ปู่ สามารถนําไป
ประกอบร่ว มกั บ ลํ าดั บชั้ นยศ (ในข้อ ๓.๕.๑) และคํา นํา หน้ านามบอกสถานะทางศาสนา (ในข้ อ
๓.๕.๒.๒) โดยคําว่า พ่อ และ ปู่ จะเป็นคํานําหน้านามที่อยู่ด้านหน้าสุด อาจเป็นเรียกด้วยความเคารพ
หรืออาจเป็นคําเรียกทั่วไปที่ผู้จารเป็นผู้เรียกเองก็ได้
๓.๕.๒.๒ คํา นํ าหน้ านามบอกสถานะทางศาสนา ได้ แก่ คําว่ า ขนาน
(หนาน) น้อยและหนานน้อย
เลขทะเบียน

คํานําหน้านาม
บอกลําดับอาวุโส

ว.ศ.ด.ค. ๐๔๙
ว.ศ.ด.ค. ๐๒๘
๖๐

เรื่องเดียวกัน, ๙๑๔.

คํานําหน้านาม
บอกสถานะทางศาสนา
ขนาน
หนาน

นาม
มหาวัน
คัมภีระ

๑๕๕
เลขทะเบียน

คํานําหน้านาม
บอกลําดับอาวุโส
ปู่

ว.ศ.ด.ค. ๒๖๖
ว.ศ.ด.ค. ๐๔๔
ว.ศ.ด.ค. ๑๓๐
ว.ศ.ด.ค. ๐๕๗
ว.ศ.ด.ค. ๐๔๒

พ่อ
ปู่
พ่อ

คํานําหน้านาม
บอกสถานะทางศาสนา
ขนาน
น้อย
น้อย
น้อย
หนานหน้อย

นาม
ภีรสา
ไชยวงศ์
ทา
อิ่นคํา
อุทธัง

คํานําหน้าบอกบอกสถานะทางศาสนามีความหมายและพบตัวอย่างการใช้คําในจารึก
ดังนี้
๑. ขนาน หรื อ หนาน หมายถึ ง คํ า เรี ย กทิ ด หรื อ ผู้ ล า
สิกขาบทขณะเป็นภิกษุอายุ ๔๐ ปี ขึ้นไป๖๑ บริบทปัจจุบันใช้เรียกผู้ลาสิกขาบทจากภิกษุ โดยบวชกี่
วั น ก็ ได้ เ มื่ อ ลาสิ กขาบทออกมาจะเรี ย กบุ คคลนั้ น สั้ น ๆ ว่ า “หนาน” บางครั้ ง เรี ย ก “พ่ อ หนาน”
“ปู่หนาน” เพื่อเป็นการให้เกียรติตามลําดับอาวุโส ที่มาของคําว่า “ขนาน หรือ หนาน” สันนิษฐานว่า
น่าจะมาจาก การอุปสมบทบนแพขนานในแม่น้ําหรืออุทกสีมา ตัวอย่างคํานําหน้าชื่อ ขนาน พบใน
จารึกดังต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๔๙
ว.ศ.ด.ค. ๐๒๘

ว.ศ.ด.ค. ๒๖๖

๖๑

เนื้อหาจารึก
พระเจ้าตนนี้ ศรัทธาขนานมหาวันทังภริยาลูกเต้าพี่น้องชุคน เพื่อจักทานไปหาแม่
ชื่อย่าอีน ขอยอรับเอาพระเจ้าตนนี้เทอะ
ศักราชได้ ๑๒๒๒ ตัว ปีกดสัน เดือนยี่เพ็ง วัน ๑ ปฐมมูลศรัทธาหนานคําภีระ ได้
สร้างพุทธรูปองค์ ๑ ไว้ค้ําชูศาสนา ๕,๐๐๐ พระวัสสา โหนตุเม นิจํ ดั่งนี้ชุผู้ชุคน
...ร แท้เทอะ
... ทานไปหาปู่ขนานภีรสา

เรื่องเดียวกัน, ๗๓.

๑๕๖
๒. น้ อ ย หมายถึ ง คํ า เรี ย กผู้ ที่ ล าสิ ก ขาบทขณะเป็ น
สามเณร ในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา พบคํานําหน้าว่า “น้อย”
บางหลักเขียนเป็น “หน้อย” ซึ่งปกติหมายถึง ไม่ใหญ่ ไม่มาก๖๓ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
๖๒

เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๔๔

เนื้อหาจารึก
ศรัทธาน้อยไชยวงศ์หาพระชะตา ก็จักอุทิศไปหาปู่แถนย่าแถน ปรมํ สุขํ

๓. หนานหน้อย น่าจะเป็นคําเดียวกับคําว่าขนาน หรือหนาน
โดยเกิ ด จากความเข้ า ใจผิ ด ของผู้ เ รี ย ก ดั ง ปรากฏในจารึ ก ที่ ฐ านพระพุ ท ธรู ป ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วั ด
พระธาตุศรีดอนคําเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๔๒ ว่า “หนานหน้อยอุทธัง” มีความเป็นไปได้ว่าชายคนนี้
อาจเคยบรรพชาแล้วลาสิกขาบทออกมาเป็น “หน้อย” และเมื่ออุปสมบทเป็นพระภิกษุแล้ว คนทั่วไป
อาจเกิดความสบสันเรียกชายคนนี้ว่า “ทุหน้อยอุทธัง” (ทุเป็นคํานําหน้านามพระสงฆ์ ส่วนชื่ออุทธัง
อาจเป็ น ชื่ อ ตามฉายาพระ) และเมื่ อ ลาสิ ก ขาบทออกมาเป็ น “หนาน” จึ ง เรี ย กอย่ า งสั บ สนว่ า
“หนานหน้อยอุทธัง”
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๔๒

เนื้อหาจารึก
...จักอุทิศพระไปหาพ่อชื่อว่า หนานหน้อยอุทธัง แม่ชื่อว่า....

คํานําหน้าที่บอกสถานะทางศาสนานี้ ในจารึกบางหลักนําคํานําหน้าที่บอกลําดับอาวุโส
เช่น “พ่อ” “ปู่” นํามาประกอบเป็นคํานําหน้าอีกทอด เช่น พ่อน้อยทา ปู่น้อยอิ่นคํา พ่อหนานน้อย
อุทธัง พ่อหนานสม ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๑๓๐
ว.ศ.ด.ค. ๐๕๗
ว.ศ.ด.ค. ๐๔๒

๖๒
๖๓

เนื้อหาจารึก
บวชพระเจ้าทานพ่อชื่อพ่อน้อยทาแม่ชื่อคําพัน
จุลศักราช ๑๒๗๓ ปีร้วงใค้เมงวัน ๑ ศรัทธาอ้าย ...... ทานไปหาพ่อชื่อปู่น้อยกา
ริน นถาอุทิศพระไปหาพ่อหนานน้อยอุทธังกับแม่จัน ขอไปรอดแด่เทอะ
นางจั

เรื่องเดียวกัน, ๓๕๔.
เรื่องเดียวกัน, ๗๗๕.

๑๕๗
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๔๕๓

เนื้อหาจารึก
ปีรวายใจ้ ศรัทธาปู่หนานพินทาภริยาลูกเต้า
๓.๕.๒.๓ คํานําหน้านามบอกเพศสภาพ ได้แก่คําว่า นาย นาง ไอ้ อี่

และบ้า
เลขทะเบียน
ว.ศ.ด.ค. ๐๕๓
ว.ศ.ด.ค. ๐๙๔
ว.ศ.ด.ค. ๑๙๖
ว.ศ.ด.ค. ๑๑๑
ว.ศ.ด.ค. ๕๒๓

คํานําหน้านาม
นาย
นาง
ไอ้
อี่
บ้า

นาม
ไชยสาร
คํานวณ
เสา
คําพา
จัก

คํานําหน้าบอกบอกเพศสภาพมีความหมายและพบตัวอย่างการใช้คําในจารึก ดังนี้
๑. นาย ในภาษาล้านนาหมายถึง คํานําหน้าเพศชายที่อายุ
ครบ ๑๕ ปี บริ บู ร ณ์ ขึ้ น ไป ตามแบบภาคกลาง และจารึ ก ที่ ฐ านพระพุ ท ธรู ป ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วั ด
พระธาตุศรีดอนคําหลายหลักมีคํานําหน้านามว่า “นาย” เช่น จารึกหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๕๓
ที่จารใน พ.ศ. ๒๔๙๒ เวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาที่คนภาคเหนือได้รับอิทธิพลจากการศึกษาของภาค
กลางแล้ว คําว่านายเริ่มเข้ามาแทนที่คํานําหน้าอื่น ๆ ในภาษาล้านนาแล้ว ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๕๓

เนื้อหาจารึก
พ.ศ. ๒๔๙๒ ปีฉลู เดือนยี่เพ็ญ เม็งวันเสาร์ ศรัทธาแม่แก้วอุทิศบุญไปหาพ่อคํามี
นายคําอ้ายพร้อมกับญาติวงศาทุกคน นายไชยสาร อุทิศไปหาพ่อน้อยจักร

๒. นาง หมายถึง คําเรียกสตรีสูงศักดิ์ ทั้งที่แต่งงานแล้วและ
ยังไม่ได้แต่งงาน บางครั้งใช้เรียกลูกสาวคนที่ ๒ ถัดจากลูกสาวที่เรียกว่า “เอื้อย” หรือ “เกี๋ยง”๖๔
ปั จ จุ บั น หมายถึ ง คํ า นํ า หน้ า เพศหญิ ง ที่ แ ต่ ง งานแล้ ว ตามพระราชกฤษฎี ก าให้ ใ ช้ คํ า นํ า หน้ า สตรี

๖๔

เรื่องเดียวกัน, ๓๕๘.

๑๕๘
พระพุทธศักราช ๒๔๖๐ ในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา พบการใช้
“นาง” ดังต่อไปนี้
เลขทะเบียน
เนื้อหาจารึก
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๑๑๓ จุลสักกราช ๑๒๓๑ ตัว ปีกัดใส้ มีนางเปียเป็นเค้าแลสามิกะลูกเต้าซุฅนได้ส้าง
ไว้ค้ําชูโชตกะศาสนา
ว.ศ.ด.ค. ๐๙๓ พ.ศ. ๒๔๘๓ ๑๔/๙ นางคํานวณ สมโภช
จากข้ อมู ลข้ า งต้ น พบว่ า ในจารึ กเลขทะเบี ย น ว.ศ.ด.ค. ๐๙๓ ระบุ ชื่ อ นางคํ า นวณ
สมโภช (พ.ศ. ๒๔๘๔) ซึ่งเป็นจารึกหลัง พ.ศ. ๒๔๖๐ นามสกุล สมโภช อาจเป็นนามสกุลของสามี
ของนางคํ า นวณ แสดงถึ งการใช้ คํา ว่ า “นาง” ในฐานะหญิ งที่ มีส ามี ต ามกฎหมาย ส่ ว นจารึ กเลข
ทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๑๓ ซึ่งระบุปี จ.ศ. ๑๒๓๑ ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๑๒ เป็นช่วงเวลาก่อนออกพระราช
กฤษฎี ก าดั ง กล่ า ว แต่ ก ลั บ พบคํ า ว่ า “นาง” พร้ อ มกั บ คํ า ว่ า “สามิ ก ะ” แสดงว่ า ช่ ว งเวลาก่ อ น
พ.ศ. ๒๔๖๐ มีการใช้นางในสถานะที่มีสามีแล้วหรือไม่มีก็ได้ และคําว่านางคํานี้อาจเป็นการเรียก
เพื่อให้เกียรติก็เป็นไปได้
๓. ไอ้ เป็นคําที่แผลงมาจากคําว่า “อ้าย” บางครั้งออกเสียง
“ไอ้” “ไอ่” คําว่า ไอ้ ปัจจุบันเป็นคําเรียกที่ไม่ให้เกียรติ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๑๙๖

ข้อความในจารึก
๑. ศักราชได้ ๑ พัน ๐๐๒๗๐๕ (๑๒๗๕) ก่าเป้า ศรัทธา ... ไอ้เสาทานหาพ่อชื่อ
ปู่

๔. อี่ หมายถึ ง คํ า นํ า หน้ า ลู ก สาวคนรอง ๖๕ และเป็ น
คํานําหน้านามเพศหญิงที่ไม่ให้เกียรติ คู่กับคําว่า “ไอ่” หรือ “ไอ้” ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๑๑๑

๖๕

ข้อความในจารึก
สัทธาพระจริยาได้พระเจ้า พี่น้องชุคนจักทานไปหาเอื้อยชื่อว่าอี่ฅําพา

เรื่องเดียวกัน, ๘๙๕.

๑๕๙
คํ า ว่ า อี่ ใ นบริ บ ทนี้ เ ป็ น คํ า นํ า หน้ า นามที่ ผู้ เ รี ย ก เรี ย กแบบไม่ ใ ห้ เ กี ย รติ สะท้ อ น
ความสัมพันธ์ของผู้จารกับผู้ล่วงลับว่าอาจมีความสนิทสนมกันระดับหนึ่ง โดยผู้จารอาจแก่กว่าหรือ
อายุ เ ท่ า กั บ ผู้ ล่ ว งลั บ ก็ ไ ด้ อย่ า งไรก็ ต าม คํ า ว่ า อี่ ส ามารถใช้ ป ระกอบคํ า นํ า หน้ า นามอื่ น ๆ แต่ มี
ความหมายในเชิงให้เกียรติได้ เช่น อี่พ่อ อี่แม่ อี่พี่ อี่ลุง อี่ป้า อี่อา อี่ปู่ และอี่ย่า เป็นต้น
๕. บ้า เป็นคํานําหน้านาม ใช้เรียกผู้ชายที่สนิทกัน เป็นคํา
เรียกที่ไม่ได้ให้เกียรติหรือแสดงความเคารพ เช่นเดียวกับคําว่า “ไอ้” หรือ “ไอ่” คําว่า“บ้า” เป็นการ
เขียนตามการออกเสียงแบบถิ่นเมืองลอง - เมืองแพร่ ส่วนในถิ่นอื่นจะใช้คําว่า “บ่า” จารึกที่ฐาน
พระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคําพบการใช้คํานําหน้านาม “บ้า” เพียงหลักเดียว ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๕๒๓

ข้อความในจารึก
ศรัทธาย่าจอยไปหาแม่ย่าจันเอื้อยกับบ้าจักแล

ข้อสังเกต นอกจากคํานําหน้าที่บอกเพศสภาพแล้ว คํานําหน้านามที่บอกลําดับอาวุโส
และคํานําหน้านามที่บอกสถานะทางศาสนา ก็สามารถระบุเพศสภาพได้เช่นกัน โดยคําที่ระบุเพศชาย
คือ ปู่ พ่อ พ่อเฒ่า ลุง อ้าย ทุ พระ เณร ส่วนคําที่ระบุเพศหญิง คือ ย่า แม่ย่า แม่เฒ่า แม่ ป้า เอื้อย
เป็นต้น
นามของบุคคลที่เป็นชนชั้นสามัญชน แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม คือ
กลุ่มที่ ๑ นามที่ตั้งเป็นภาษาไทย ได้แก่ ตา หนิด ทับ ชู เปี้ย ป้อ ปุ ธา ผา ผาย คํามา ใจ
อุด คํา คําอ้าย หน่อแก้ว ดวงแก้ว มอน ริน ถา จ้อย บัวผัด ป้อม แก้ว โต เมาะ เป็นต้น
กลุ่มที่ ๒ นามที่ตั้งเป็นภาษาบาลี เช่น มหายศ คัมภีระ นันไชย อุตตมะ นามวงศ์ ไชยยา
กาวิละ อุทธัง มณีวรรณ ไชยวงศ์ ไชยสาร ไชยลังกา กรรณิการ์ (กันนิกา) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชื่อผู้ชายที่
ผ่านการบวชมาแล้ว โดยนําชื่อสมัยที่ยังเป็นบรรพชิตมาใช้เป็นชื่อเรียก เช่น ครูบาศรีวิชัย แต่เดิมท่าน
มีนามว่า “อินทร์เฟือนไหว” หรือ “ฟ้าร้อง” แต่เมื่อบวชแล้วได้รับฉายาทางพระว่า “สิริวิชโยภิกขุ”
เรียกง่าย ๆ ว่า “ทุศรีวิชัย” หากท่านลาสิกขาบทออกมา จะเรียกท่านว่า “หนานศรีวิชัย” เป็นต้น
กลุ่มที่ ๓ นามที่ตั้งโดยนําคําในภาษาบาลีมาผสมกับคําในภาษาไทยโดยพบจํานวนไม่มาก
เช่น จันทร์เอื้อย แก้ววัณณา เป็นต้น
๓.๕.๓ ชนชั้นนักบวช หรือพระภิกษุสามเณร เป็นชนชั้นที่อยู่ระหว่างชนชั้น
ปกครอง และชนชั้นสามัญชน หรือชนชั้นใต้ปกครอง พระสงฆ์มาได้จากทุกชนชั้นของสังคม หน้าที่
หลักของพระสงฆ์คือศึกษาและปฏิบัติตามพระธรรมคําสอน เป็นผู้สืบทอด และเป็นผู้นําทางพิธีกรรม

๑๖๐
ของพระพุทธศาสนา พระสงฆ์เป็นชนชั้นที่มีสิทธิพิเศษไม่ต้องจ่ายส่วยหรือภาษีใด ๆ ให้แก่รัฐ พระสงฆ์
อาศัยอยู่ในวัด วัดในแต่ละหมู่บ้านจะสร้างและมีความสัมพันธ์กับศรัทธาวัดอื่นโดยการร่วมและช่วยกัน
ทํากิจกรรมของวัด เช่น ช่วยงานทําบุญ ช่วยเงินในการก่อสร้างถาวรวัตถุในวัด พระสงฆ์จึงเป็นชนชั้น
ที่ เ ชื่ อมต่ อความสั มพั น ธ์ ร ะหว่ า งชนชั้ น ปกครองและชนชั้ น สามั ญ ชน ที่ เ ข้ า มาร่ ว มกิ จ กรรมในวั ด
ความสัมพันธ์ของพระสงฆ์และชาวบ้านมีลักษณะคล้ายเครือข่ายในกลุ่มเดียวกัน เรียกว่า “หมวด
หัววัด” หรือ “หัววัด” สมาชิกในหมวดหัววัดประกอบไปด้วยกลุ่มวัดหลาย ๆ วัด บางครั้งอาจมีถึง
๑๐๐ วัด ขึ้นอยู่กับความสามารถของพระสงฆ์และชาวบ้านในการสร้างสายสัมพันธ์กับวัดอื่น ๆ๖๖
พระสงฆ์ในล้านนามีการรวมกลุ่มกันเช่นเดียวกับชาวบ้าน แต่เป็นการรวมกันภายใต้การ
ปกครองของคณะสงฆ์ พระสงฆ์จะทํากิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม ในดินแดนล้านนาไม่นิยมสร้างอุโบสถ
ประจําวัด มีเพียงบางวัดที่มีอุโบสถ ดังนั้นพระสงฆ์จากหลาย ๆ วัดจะเข้ามาร่วมสังฆกรรมกันภายใน
อุโบสถเดียว เรียกว่า “หมวดอุโบสถ” เหล่าพระสงฆ์จะเลือกพระสงฆ์ที่อาวุโสเป็นผู้ปกครองในหมวด
เรียกว่า “เจ้าหมวดอุโบสถ” หรือ “หมวดหัววัด” สะท้อนถึงการปกครองคณะสงฆ์ในแบบล้านนา
เจ้าหมวดอุโบสถมีสิทธิ์ที่จะบวชกุลบุตรได้โดยอิสระ มีความเป็นเอกเทศในแต่ละหมวดวัด ประมุขสงฆ์
ในล้านนาไม่ได้ควบคุมหมวดอุโบสถอย่างเคร่งครัด ซึ่งต่อมาระบบหมวดอุโบสถนี้ก็หายไปพร้อมกับ
การปฏิรูปศาสนาในสมัยรัชกาลที่ ๕๖๗
ในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัด พระธาตุศรีดอนคํา พบคํานําหน้านามของ
พระภิกษุสงฆ์ ดังนี้
เลขทะเบียน
ว.ศ.ด.ค. ๐๓๓
ว.ศ.ด.ค. ๐๖๕
ว.ศ.ด.ค. ๐๔๖
ว.ศ.ด.ค. ๐๔๗
ว.ศ.ด.ค. ๓๘๗
ว.ศ.ด.ค. ๐๔๑
ว.ศ.ด.ค. ๐๘๐
ว.ศ.ด.ค. ๐๙๗
ว.ศ.ด.ค. ๐๙๗
๖๖
๖๗

คํานําหน้า/ตําแหน่ง
พระ
พระขนาน
ทุ
ทุเจ้า
ทุหลวง
ทุหนาน
ทุน้อย
เณร
นาย

ชื่อ
กาวิชัย
อภิวงศ์
นารท
ธนัญชัย
พรหมจักร
สุทธ
บุญชู
ซ้าว
ปัญญาภิกขุ

อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว, สังคมและวัฒนธรรมล้านนาจากคําบอกเล่า, พิมพ์ครั้งที่ ๒, ๒๕ - ๒๖.
อุดม รุ่งเรืองศรี, พจนานุกรมล้านนา - ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง, ฉบับปรับปรุง, ๓๑ - ๓๒.

๑๖๑
คํานําหน้าชนชั้นนักบวชมีความหมายและพบตัวอย่างการใช้คําในจารึก ดังนี้
๓.๕.๓.๑ พระ หมายถึงสามเณร๖๘ ดินแดนล้านนาเรียก สามเณร ว่า
“พระ” หรือ “พระหน้อย” แต่การตีความในบริบทนี้ไม่อาจกล่าวได้ว่า ผู้ที่ใช้คํานําหน้าว่าพระ จะเป็น
สามเณรทั้งหมด บางครั้งอาจหมายถึงพระที่เป็นพระภิกษุก็ได้ นอกจากนี้ยังปรากฏการประสมคํา
ระหว่างพระและขนาน เป็นพระขนาน หมายถึง พระสงฆ์ที่ได้รับการอุปสมบทบนแพขนานในแม่น้ํา
หรื อ อุ ท กสี ม า เมื่ อ ลาสิ ก ขาบทออกมาเป็ น ฆราวาส จะมี คํ า นํ า หน้ า ว่ า “หนาน” มาจากคํ า ว่ า
“ขนาน”๖๙ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๖๕

เนื้อหาจารึก
จุลศักราชได้ ๑๒๗๓ ตัว ปีร้วงใค้ เดือนยี่เพ็ง เม็งวัน ๑ ศรัทธาพระขนานอภิวงศ์ก็
หาได้ยังพุทธรูปอันจักอุทิศส่วนบุญไปหาแม่ชื่อว่าย่าดวงตาก็ขอหื้อนาบุญอันนี้ไป
รอดแม่ข้าแด่เทอะ พระขนานอภิวงศ์เป็นเค้า

๓.๕.๓.๒ ทุ หมายถึง คํานําหน้าพระภิกษุในดินแดนล้านนา สันนิษฐาน
ว่าอาจจะมาจากคําว่า “สาธุ” หรือ “สวาธุ”๗๐ นอกจากนี้ “ทุ” ยังมีการประสมคําอื่น ๆ เพื่อแสดง
ลําดับความอาวุโสหรือสถานะทางศาสนาดังนี้
๑. ทุ หรือ ทุเจ้า หมายถึง พระภิกษุ๗๑ มักเป็นการเรียกแบบ
ให้เกียรติ หรือกล่าวถึงในฐานะสรรพนามบุรุษที่ ๓ การใช้คําว่า “ทุเจ้า” มักตามด้วยชื่อของพระภิกษุ
รูปนั้น
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๕๖

๖๘

เนื้อหาจารึก
ณ วัน ๓ เดือนยี่เพ็ง ไทยกดสัน ศักราช ๑๒๖๖ ตัว ปีกาบสี ศรัทธา ทุปัญญาทาน
ไปหาน้องชื่อว่าย่าจันทาแท้ดีหลี

เรื่องเดียวกัน, ๔๘๙.
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว และคณะ, พจนานุกรมศัพท์ล้านนา เฉพาะคําที่ปรากฏในใบลาน, พิมพ์
ครั้งที่ ๒ (เชียงใหม่: ตรัสวิน, ๒๕๓๙), ๔๗๒.
๗๐
เรื่องเดียวกัน, ๓๓๑.
๗๑
เรื่องเดียวกัน.
๖๙

๑๖๒
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๒๑๕

เนื้อหาจารึก
มูลศรัทธาหมายมี ทุเจ้าชวนเป็นเค้า แลพ่อแม่พี่น้องได้สร้างยังพิมพุทธ

๗๒

๒. ทุขนาน หมายถึง หมายถึงภิกษุที่มีอายุน้อย ไม่ได้เป็นเจ้า

อาวาส และจะลาสิกขาบท
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๒๗๒

เนื้อหาจารึก
จุลศักราชได้ ๑๒๓๕ ตัว ปีก่าเร้า เดือนยี่เพ็ง เม็งวัน ๓ ไทกดสัน ปฐมมูลศรัทธา
หมายมีทุขนานอภิไชยเป็นเค้า

๓. ทุ น้ อย หมายถึ งภิ กษุ ที่มีอายุ น้ อย ไม่ ได้ เ ป็ น เจ้ า อาวาส
และยั ง ใฝ่ ใ จว่ า จะลาสิ ก ขาบท ๗๓ จารึ ก ที่ ฐ านพระพุ ท ธรู ป ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วั ด พระธาตุ ศ รี ด อนคํ า
เลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๘๐ ระบุว่า “...หมายมีทุน้อยบุญชู เป็นเค้า กับด้วยภริยาบุตราลูกเต้า พ่อแม่
พี่น้องชุคนได้เป็นมูลศรัทธา” มีความเป็นไปได้ว่าพระรูปนี้ก่อนบวชมีภริยาอยู่แล้ว และได้ร่วมกัน
ทําบุ ญกั บภริ ยาบุตร และพ่อแม่พี่น้องของตน โดยการถวายพระพุทธรูป นอกจากนี้ ทุขนานและ
ทุน้อย ยังมีความเป็นไปได้อีกประการหนึ่งคือ ลาสิกขาบทออกไปเป็นน้อย เป็นหนานแล้ว กลับมา
อุปสมบทใหม่ เช่น นายบุญชูบวชเณรแล้วลาสิกขา ชาวบ้านเรียกว่า “น้อยบุญชู” และเมื่อนายบุญชู
มาอุปสมบทเป็นพระภิกษุอีกครั้ง ชาวบ้านอาจลืมไปว่า “น้อย” เป็นคํานําหน้าชื่อ ไม่ใช่ชื่อ ชาวบ้าน
จึงเผลอเรียกว่า “ทุน้อยบุญชู” ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๘๐

๗๒

เนื้อหาจารึก
ณ วัน ๕ จุลศักราช ๑๒.. ตัว ปีฉลู ... หมายมี ทุน้อยบุญชูเป็นเค้า กับด้วยภริยา
บุตตาลูกเต้า พ่อแม่พี่น้องชุคนก็ได้เป็นมูลศรัทธา

ยุทธพร นาคสุข, “การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อําเภอนาน้อย และอําเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน,” ๑๑๘.
๗๓
หน้าเดียวกัน.

๑๖๓
๔. ทุ ห ลวง หมายถึ ง พระที่ เ ป็ น ใหญ่ ที่ สุ ด ในวั ด คื อ เจ้ า
อาวาส ในจารึ ก ที่ ฐ านพระพุ ท ธรู ป ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วั ด ศรี ด อนคํ า พบชื่ อ “ทุ ห ลวงพรหมจั ก ร”
หลายหลัก
๗๔

เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๑๘

เนื้อหาจารึก
ศรัทธาทุหลวงพรหมจักรก็ได้สร้างพุทธรูปเจ้าบวชไว้กับศาสนา ๕๐๐๐ วัสสา

ในปัจจุบันภาษาถิ่นในเมืองลองนิยมใช้คําว่า “พระครู” ตามยศศักดิ์ทางพระในปัจจุบัน
มากกว่า คําว่าทุหลวงแทบไม่มีการใช้แล้วในปัจจุบัน แต่ยังพบการใช้คําเรียกนี้อยู่ในภาษาล้านนาถิ่นอื่น
๓.๕.๓.๓ นาย โดยปกติ เ ป็ นคํ า เรี ย กนํา หน้ า เพื่ อระบุ เ พศชาย แต่ ใ น
จารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา เลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๖๗ ระบุการใช้
คําว่า “นาย” นําหน้าชื่อ “ปัญญาภิกขุ” ซึ่งไม่พบในจารึกหลักอื่นในวัดเดียวกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๙๗

เนื้อหาจารึก
จุลศักกะ ๑๒๘๑ ตัว ปีกดสัน (น่าจะเป็นปีกัดเม็ด) เดือนยี่เพ็งเม็งวัน ๕ แลศรัทธา
เณรซ้าวเป็นเค้าพ่อแม่พี่น้องชุคนได้สร้างพระพุทธรูปเจ้าองค์นี้ไว้กับศาสนา พระ
เจ้า...เจ้าแลไว้กับพระธาตุฮ่องอ้อ ผู้ข้าขอสุข ๓ ประการ มีนิพพานเจ้าเป็นยอดแด่
เทอะ อายุ วณฺณสุขํพลํ ขอหื้อมีอายุหมั่นยืนยาวเทอะ นิพพานํ ปจฺจโย โหนฺตุโน
นิจฺจํ ธุวํ ที่อยู่ข้าวัดสบตุ๋ย นายปัญญาภิกขุริสสนาแล

คําว่านายที่พระปัญญาภิกขุใช้นําหน้านามของตนนั้น ไม่พบในจารึกหลักอื่นในวัดพระ
ธาตุศรีดอนคําเลย มีความเป็นไปได้ว่า คํา ๆ นี้มาจากคําว่า ทุเจ้าพระนาย ซึ่งเป็นคําที่ชาวล้านนาใช้
เรียกพระภิกษุในฐานะสรรพนามบุรุษที่ ๓ โดยไม่เจาะจงบุคคล ในงานวิจัยของ ฮันส์ เพนธ์ พบคําว่า
พระนาย เป็นคํานําหน้านามหรือฉายานามพระบางรูป หรือในอีกกรณีหนึ่ง เป็นการใช้นายตามแบบ
ภาคกลาง คือชายที่อายุ ๑๕ ปีขึ้นไป แต่ผู้จารอาจลืมไปว่าตนมิได้เป็นฆราวาสในขณะนี้ แต่บวชเป็น
พระภิกษุอยู่ เกิดความสับสนจึงใช้คําว่านายนําหน้านามของตนก็เป็นไปได้

๗๔

อุดม รุ่งเรืองศรี, พจนานุกรมล้านนา - ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง, ฉบับปรับปรุง, ๓๓๑.

๑๖๔
๓.๕.๓.๔ เณร หมายถึง สามเณร ในดินแดนล้านนามีคําเรียกสามเณร
ว่า พระ, เณร, สามเณร, สัมมเณร๗๕ ในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา
เลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๘๗ ระบุชื่อ เณรซ้าวเป็นผู้ถวายพระพุทธรูป ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๙๗

เนื้อหาจารึก
จุลศักกะ ๑๒๘๑ ตัว ปีกดสัน เดือนยี่เพ็งเม็งวัน ๕ แลศรัทธาเณรซ้าวเป็นเค้าพ่อ
แม่พี่น้องชุคนได้สร้างพระพุทธรูปเจ้าองค์นี้ไว้กับศาสนา พระเจ้า...เจ้าแลไว้กับ
พระธาตุฮ่องอ้อ ผู้ข้าขอสุข ๓ ประการ มีนิพพานเจ้าเป็นยอดแด่เทอะ อายุ วณฺณ
สุขํ พลํ ขอหื้อมีอายุหมั่นยืนยาวเทอะ นิพพานํบจฺจ โย โหนฺตุโน นิจฺจํ ธุวํ ที่อยู่ข้า
วัดสบตุ๋ย นายปัญญาภิกขุริสสนาแล

ข้อสังเกต นามพระภิกษุ ส่วนใหญ่เป็นชื่อภาษาบาลีตามฉายาพระที่ได้รับในขณะบวช
เช่น ศรีวิชัย กาวิชัย ปัญญา อุตตมะ ยาวิชัย อภิชัย ธนันไชย นารท มณีวรรณ กรรณิการ์ ฯลฯ นามที่
ได้รับจากฉายาพระเหล่านี้เป็นชื่อมงคลที่ถูกตั้งจากคัมภีร์ทางโหราศาสตร์ โดยดูลักษณะวันเดือนปีเกิด
มาคํานวณและตั้งนาม แต่ก็ยังมีบางส่วนที่ใช้ชื่อภาษาไทย เช่น พระหมด เณรซ้าว เป็นต้น
ผลการวิ เ คราะห์ เ นื้ อหารายนามที่ป รากฏในจารึ กที่ ฐ านพระพุทธรู ปในพิ พิธภั ณฑ์ วั ด
พระธาตุศรีดอนคํา พบว่าสามารถแบ่งรายนามดังกล่าวออกเป็น ๓ กลุ่มตามระดับชนชั้นทางสังคม
คือ ชนชั้นปกครอง ชนชั้นสามัญชน หรือชนชั้นใต้ปกครอง และชนชั้นนักบวช และรายนามแต่ละ
ชนชั้นประกอบไปด้วย คํานําหน้านามที่บอก ลําดับชั้นยศ ตําแหน่ง สมณศักดิ์ หรือสถานะทางสังคม
เพศ และความอาวุโส รายนามเหล่านี้ปรากฏทั้งชื่อที่มีมาแต่กําเนิดคือบุพพการีเป็นผู้ตั้งให้ เช่น ชื่อ
สามัญชนเพศหญิ ง หรือสามัญชนเพศชาย และชื่ อสามัญ ชนเพศชายบางคนที่ไม่ได้เปลี่ย นชื่อภาย
หลังจากการลาสิกขาจากสมณเพศ และชื่อที่ผู้อื่นเรียก ประกอบไปด้วย ชื่อในกลุ่มชนชั้นผู้ปกครอง
เพราะมีตําแหน่งและชั้นยศเป็นสิ่งที่ระบุนาม หรือแม้แต่ชนชั้นนักบวชที่เปลี่ยนชื่อเป็นภาษาบาลีตาม
ธรรมเนียม และสามัญชนชายบางคนที่นําชื่อเมื่อครั้งยังอยู่ในสมณเพศมาใช้ นอกจากนี้จะสังเกตได้ว่า
ในช่วงที่การศึกษาส่วนกลาง และกฎหมายจากส่วนกลางเข้าไปควบคุมภาคเหนือ ทําให้รายนามใน
จารึกหลายหลักมีการนําคํานําหน้านามที่ความหมายเหมือนส่วนกลางมาใช้ จนอาจเกิดความสับสน
ของคํานําหน้านามได้ สิ่งนี้แสดงถึงพัฒนาการและการเปลี่ยนแปลงของรายนามที่ปรากฏในจารึกที่
ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา

๗๕

เรื่องเดียวกัน, ๒๔๓.

๑๖๕
๔. คําประกาศเจตนา คําประกาศเจตนามักเป็นส่วนสุดท้ายในเนื้อความที่พบในจารึกที่
ฐานพระพุทธรูป ว่าปรารถนา หรือ อธิษฐานขอสิ่งใดในการสร้างพระพุทธรูปครั้งหนึ่ง ๆ โดยอาจเขียน
คําประกาศเจตนามากกว่า ๑ ข้อก็ได้ โดยมากพบความปรารถนาในพระนิพพานเป็นส่วนใหญ่ คํา
ประกาศเจตนาที่ พ บในจารึ ก ที่ ฐ านพระพุ ท ธรู ป ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วั ด พระธาตุ ศ รี ด อนคํ า มี ทั้ ง ที่ เ ป็ น
ภาษาไทยถิ่นเหนือ และภาษาบาลี เนื้อความในจารึกบางหลักก็พบคําประกาศเจตนาภาษาบาลีซึ่งมี
ความหมายเดียวกับคําปรารถนาภาษาไทยถิ่นเหนือที่อยู่ก่อนหน้า คําประกาศเจตนาที่ปรากฏในจารึก
ที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา พบทั้งหมด ๙ ประการ ดังต่อไปนี้
๔.๑ ปรารถนาในพระนิ พ พาน พบในจารึ ก ที่ ฐ านพระพุ ท ธรู ป ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
วัดพระธาตุศรีดอนคํา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๔๐
ว.ศ.ด.ค. ๐๖๒
ว.ศ.ด.ค. ๐๗๒

ว.ศ.ด.ค. ๐๖๘

ข้อความในจารึก
ศักราชได้ ๑๑๖๖ ตัว ปีกาบใจ้ได้สร้างสารูปพระเป็นเจ้าในเดือนเชษฐ์ มูลศรัทธา
อ้ายธาได้กระทําเพียรสร้างขอเอานิพพาน
จุลศักราชได้ ๑๒๘๔ ตัว ปีเต่าเส็ด เดือน ๗ เพ็งเมงวันเสาร์ ไทกัดเป้า ศรัทธานาง
มะลิได้สร้างพุทธรูปเจ้าองค์นี้ไว้ค้ําศาสนา แท้ดีหลี นิพฺพาน ปรมํ สุขํ เทอะ
ปฐมมูลศรัทธาหมายมีทุยาวิไชยก็เป็นเค้า กับด้วยพี่น้องน้าป้าลุงก็เอาเสี้ยงชุคน
ได้สร้างพระเจ้าตนนี้ไว้ค้ําชูศาสนา ๕,๐๐๐ พระวัสสา ....... สู่ยอดนิพพานนิจํทุ
(วํ แด่เทอะ)
พระเจ้าตนนี้วิริยประญาสร้างแล นิพฺพาน ปจฺจโย โหตุเม

นิพพาน คือ สิ่งอันปรารถนาสูงสุดของพุทธศาสนิกชน เป็นจุดอันสูงสุดของพุทธศาสนา
แปลตามรูปศัพท์คือ ความดับกิเลสและกองทุกข์หรือความไม่ยึดเกาะผูกพัน นิพพานคือสภาวะที่ไม่มี
การคงอยู่หรือดับไป ไม่มีการไป - มา ไม่มีการสืบต่อ และเป็นจุดจบในตัวเอง นิพพานจึงเป็นสภาวะที่
หลุดพ้นจากทุกสิ่งแม้แต่ความเกิดแก่เจ็บตายตามสังสารวัฏ ในความเชื่อของพุทธศาสนา “นิพพาน”
ถือได้ว่าเป็นสุขอันเป็นนิรันดร์อย่างแท้จริง พุทธศาสนิกชนทั้งหลายย่อมปรารถนานิพพานคือสภาวะ
อันหลุดพ้นจากทุกสิ่งเพื่อพบกับความสุขที่แท้จริง ดังปรากฏในคําปรารถนาเมื่อทําบุญกุศลในภาษา

๑๖๖
บาลีว่า “นิพฺพานํ ปรมํ สุขํ อธิบายได้ว่า นิ พพานเป็ นสุขอย่า งยิ่ง๗๖ และ “นิพฺพาน ปจฺจ โย โหตุ ”
อธิบายได้ว่า ขอให้เป็นปัจจัยแก่พระนิพพาน๗๗
๔.๒ ปรารถนาเป็ น พระอรหั น ต์ พบในจารึ ก ที่ ฐ านพระพุ ท ธรู ป ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
วัดพระธาตุศรีดอนคํา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๑๗๗

ว.ศ.ด.ค. ๐๘๕
ว.ศ.ด.ค. ๔๐๓

ข้อความในจารึก
จุลศักราชได้ ๑๒๔๙ ตัว ปีเมิงเม็ด เดือนยี่เพ็ง พ่อออกน้อยจันได้สร้างพระพุทธ
ตนนี้เพื่อจักปรารถนาเป็นอรหันตาตนหนึ่งพร้อมพระศรีอริยเมตไตรยเจ้าตนจักมา
ภายหน้าอย่าคลาดคลาแด่เทอะ
พุทธรูปองค์นี้ศรัทธาอ้าย....ได้เป็นอรหันต์......ศรัทธาอ้าย....
ศรัทธาน...จม ๒ คนผัวเมียได้สร้างพุทธรูปองค์นี้ไว้บูชาเอา จักตั้งคําปรารถนาหื้อ
ได้เป็นอรหันตาแด่เทอะ

อรหันต์ คือผู้ที่พ้นจากอาสวะกิเลสทั้งปวงได้โดยสิ้นเชิง จัดเป็นอเสกขบุคคล
ซึ่งประกอบไปด้วยการศึกษา ๔ ประการคือ
๑. สุกฺขวิปสฺสิโก คือผู้เจริญวิปัสสนาล้วน (ผู้ปฏิบัติสายวิปัสสนากรรมฐาน)
๒. เตวิชฺโช คือผู้ได้วิชา ๓ (ผู้ปฏิบัติสายสมถกรรมฐาน)
๓. ฉฬภิญฺโญ คือผู้ได้อภิญญาหก (ผู้ปฏิบัติสายสมถกรรมฐาน)
๔. ปฏิสมฺภิทปฺปตฺโต คือผู้ถึงปฏิสัมภิทา (ผู้ปฏิบัติสายสมถกรรมฐาน)
ผู้ที่สําเร็จอรหันต์แล้วไปเกิดในนิพพาน จะมีอายุคงที่ไม่เกิดแก่เจ็บตาย เสวย
สันติสุขตลอดเวลา เป็นบุคคลที่บรรลุถึงจุดหมายปลายทางของชีวิตถึงที่สุดแห่งพรหมจรรย์
อันเป็นบรมสุข๗๘

พระอรหันต์ คืออริยบุคคลขั้นสูงสุด เพราะเป็นผู้สําเร็จธรรมขั้นสูงสุดในความเชื่อของ
พระพุทธศาสนา ซึ่งหมายรวมถึงผู้สําเร็จพระสัมมาสัมโพธิญาณ และนอกจากนี้ปุถุชนทุกคนสามารถ
เป็นอรหันต์ได้ทุกเพศสภาวะ ทั้งหญิงและชาย ทั้งบรรพชิต และฆราวาส ดังนั้นในความเชื่อของชาว
๗๖

ฉั ต รสุ ม าลย์ กบิ ล สิ ง ห์ , หลั ก พุ ท ธศาสนา : เถรวาท - มหายาน (กรุ ง เทพฯ: มหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตร์, ๒๕๒๔), ๖๐ - ๖๓.
๗๗
ยุทธพร นาคสุข, “การศึกษาและปริวรรตจารึก : จารึกพบที่อําเภอนาน้อย และอําเภอนาหมื่น
จังหวัดน่าน,” ๖๐.
๗๘
มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ
(กรุงเทพฯ: สยามเพรส แมเนจเม้นท์, ๒๕๔๒) ๗๘๐๗.

๑๖๗
ล้านนา การได้บรรลุอรหันต์คือการได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดทั้งปวง นอกจากนี้ จารึกบาง
หลักยังระบุคําประกาศกุศลเจตนาในการขอให้ได้เป็นพระอรหันต์ในยุคของพระศรีอริยเมตไตรย ผู้ที่
ชาวพุทธเชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าในอนาคต ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๑๗๗

ว.ศ.ด.ค. ๑๕๘

ข้อความในจารึก
จุลศักราชได้๑๒๔๙ ตัว ปีเมิงเม็ด เดือนยี่เพ็ง พ่อออกน้อยจันได้สร้างพระพุทธตน
นี้เพื่อจักปรารถนาเป็นอรหันตาตนหนึ่งพร้อมพระศรีอริยเมตไตรยเจ้าตนจักมา
ภายหน้าอย่าคลาดคลาแด่เทอะ
พุทธรูปองค์นี้ปู่คําปู่ชาเอาแล .ายไจมาก็ตั้งปรารถนาหื้อได้เถิงอรหันตา ...
พระอริยเมตไตรยตนจักมาพายหน้าเทอะ

ตามคติพุทธเถรวาทเชื่อว่ายุคของพระศรีอริยเมตไตรยเป็นยุคแห่งความสุขสงบ รุ่งเรือง
และมี แต่ ความดี งาม ปราศจากความชั่ วร้ ายและเภทภัย ใด ๆ ดังนั้ น ชาวพุทธทั้ งหลายจึ งมี ความ
ปรารถนาอยากเกิดในยุคของพระศรีอริยเมตไตรย จากตัวอย่างจะเห็นได้ว่าบุคคลเหล่านี้ต้องการเกิด
ในยุคของพระศรีอริยเมตไตรย โดยขอได้เป็นพระอรหันต์ด้วย
๔.๓ ปรารถนาโลกุตรสุ ข พบในจารึกที่ฐานพระพุทธรู ปในพิ พิธภัณฑ์วัดพระธาตุ
ศรีดอนคํา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๓๓

ว.ศ.ด.ค. ๒๐๙

ข้อความในจารึก
จุลสักคราส ๑๒๘๖ ตัว ปีกาบใจ้ ศรัทธาพระกาวิไชยหาได้บวชพุทธรูป ๑ องค์
จักอุทิศบุญไปหาพ่อแลแม่ ผู้ชื่อว่า พ่อชู แม่ใจ ซึ่งอันเถิงแก่กรรมล่วงลับไปแล้ว
ขอหื้อกุศลผลทานอันประเสริฐไปบังเกิดแก่ปิตตามาดาทั้ง ๒ ถ้วนได้ไหว้รอดจอด
เถิงโลกุตรสุข ด้วยความตั้งใจแด่เทอะ
ศรัทธาป้าคํามาก็หากได้สร้างยังพุทะรูปชะตาปีเกิดก็ถวายทาน เดือนยี่เพ็งเม็งวัน
๑ พ.ศ. ๒ (๔) ๖๘ ปีดับเป้า ขอเถิงด้วยโลกุตรสุข แด่เทอะ

๑๖๘
โลกุตระ หมายถึง ซึ่งข้ามพ้นจากโลก๗๙ โลกุตรสุข จึงหมายถึง ความสุขที่อยู่เหนือโลก
เป็น ความสุขที่ไม่เกี่ ยวกั บวิสั ยโลก จัดเป็นความสุขสุดยอดตามคติของพระพุ ทธศาสนา มีทั้งหมด
๙ ประการ หรือ นวโลกุตรธรรม ประกอบไปด้วย มรรค ๔ ผล ๔ และนิพพาน ๑
มรรค ๔ คือแนวทางความรู้ที่เป็นเหตุละสังโยชน์ได้อย่างเด็ดขาด ได้แก่ โสดาปัตติมรรค
สกาทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหัตตมรรค
ผล ๔ คือผลประโยชน์ที่ได้จากมรรค ได้แก่ โสดาปัตติผล สกิทาคามิผล อนาคามิผ ล
และอรหัตตผล
นิ พ พาน คื อ ความดั บ ดั บ กิ เ ลศ ตั ณ หา และอุ ป ทานทุ ก อย่ า ง คื อ จุ ด สู ง สุ ด ของ
พระพุทธศาสนา๘๐
ความปรารถนาในการบรรลุ โ ลกุ ต รสุ ข ก็ คื อ ต้ อ งการหลุ ด พ้ น จากสิ่ ง ทั้ ง ปวงรวมถึ ง
วัฏสงสารอันเป็นจุดสูงสุดของพระพุทธศาสนานั่นเอง
๔.๔ ปรารถนาให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บ พบในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์
วัดพระธาตุศรีดอนคํา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๓๖๗

ข้อความในจารึก
ศรัทธาปู่มนได้ (สร้าง) เจ้าทันใจตน...หื้อตาแจ้ง....แด่เทอะ

ว.ศ.ด.ค. ๓๙๘

ศรัทธาน้อยไชปาบ (ร) ผาถนา (ปรารถนา) หายพยาธิ

คําปรารถนาประเภทนี้ พบไม่มากนักเมื่อเทียบกับคําปรารถนาแบบอื่น ๆ ความเชื่อที่ว่า
อานิสงส์จากการถวายพระพุทธรูปจะทําให้หายจากโรคภัยไข้เจ็บที่กําลังเป็นอยู่ เป็นความเชื่อที่มี
ลักษณะคล้าย ๆ กับความเชื่อเรื่องการสืบชะตา ในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรี
ดอนคําพบว่า มีการสร้างพระพุทธทันใจ และขออธิษฐานให้ดวงตามองเห็นชัดเจนอีกครั้งพระพุทธรูป
ทันใจ หรือ พระเจ้าทันใจ คือพระพุทธรูปที่พบทั่วไปในดินแดนล้านนา มีความแตกต่างกันไปบ้างใน
วัสดุ (ที่มีการสร้างจากทั้งวัสดุอิฐ ไม้ สําริด ปูน) และขนาด ขึ้นอยู่กําลังศรัทธาของผู้สร้าง หรือผู้ร่วม
สร้าง ในกรณีที่พระเจ้าทันใจเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ พระเจ้าทันใจจะเป็นพระพุทธรูปที่แสดงถึง

๗๙

สุ ชี พ ปุ ญ ญานุ ภ าพ, พจนานุ ก รมศั พ ท์ พ ระพุ ท ธศาสนา ไทย - อั ง กฤษ, อั ง กฤษ - ไทย
(กรุงเทพฯ: มหามกุฏราชวิทยาลัย, ๒๕๒๕), ๒๒๕.
๘๐
เสมอ บุญมา, อัตถาธิบายและวิเคราะห์ศัพท์ในปฐมสมโพธิกถา (นครปฐม: คณะอักษรศาสตร์
มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๕), ๑๓๔ - ๑๓๕.

๑๖๙
ความสามัคคีของคนในชุมชนนั้น ๆ เพราะต้องสร้างให้เสร็จภายในวันเดียว ในวัดทั่วไปอาจมีพระเจ้า
ทันใจหลายองค์ ชาวบ้านนิยมประดิษฐานพระเจ้าทันใจไว้ในวิหารขนาดเล็กแยกจากพระพุทธรูป
ทั่วไป เรียกว่า “วิหารพระเจ้าทันใจ”๘๑ การที่สร้างพระเจ้าทันใจ เพื่อขอให้หายจากอาการเจ็บป่วย
ทางการมองเห็น อาจเป็นเพราะต้องการให้หายรวดเร็วทันใจก็เป็นไปได้ ซึ่งในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุ
ศรีดอนคํา พบเพียงหลักเดียว
๔.๕ ปรารถนาความสุ ข ๓ ประการ พบในจารึ กที่ ฐานพระพุทธรูปในพิพิธ ภัณฑ์
วัดพระธาตุศรีดอนคํา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๓๗๔
ว.ศ.ด.ค. ๐๒๓
ว.ศ.ด.ค. ๐๖๐

ข้อความในจารึก
จุลศักราช ๑๑๗๔ ตัวปีเต่าสัน ย่าจําปาแลปู่..สร้าง ขอหื้อสุข ๓ ประการ
พุทธรูปเจ้าองค์นี้ ทุศรีวิไชยสร้างเพื่อประทานเอาสุข ๓ ประการ
ศักราช ๑๒๗๙ ตัว ปีเมิงใส้ ศรัทธานายมอนได้สร้างพุทธรูปองค์ ๑ เพื่อให้เป็น
ทาน เอาสุข ๓ ประการ เพื่อจักได้มีแต่นี้ต่อไปข้างหน้าแด่เทอะ พ.ศ. ๒๔๖๐

ความสุ ข ๓ มีดั งนี้ ๑. สุขในเมื องคน (มนุ ษย์ สมบัติ ) คือความสมบูร ณ์แห่งความเป็ น
มนุษย์ ๘ ประการ คือ รูปร่ างหน้ าตา ทรัพย์ สมบัติ ยศศั กดิ์ ชื่ อเสีย งเกีย รติยศ บริว าร สติปัญญา
สุขภาพดี อายุยืนยาว ๒. สุขในเมืองฟ้า (สวรรค์สมบัติ) คือความสุขภายหลังโลกแห่งความตาย เมื่อ
บุคคลประกอบด้วยกรรมดีจะได้ไปเกิดบนสวรรค์ชั้นต่าง ๆ ตามแรงบุญของตน และ ๓. สุขในเมือง
นิพพาน (นิพพานสมบัติ) คือความสุขที่แท้จริง คือการหลุดพ้นจากสิ่งทั้งปวง ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในพุทธ
ศาสนา คําปรารถนาในสุข ๓ ประการพบมากในจารึกที่ถวายของต่าง ๆ ในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปใน
พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคําพบคําปรารถนาแบบนี้มากที่สุด๘๒
๔.๖ ปรารถนาให้ สมดั่ งคํ าปรารถนาทุ กประการ พบในจารึ กที่ ฐ านพระพุ ทธรู ป
ในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๒๖๐

๘๑
๘๒

ข้อความในจารึก
... ได้สร้างพุทธรูปเจ้าไม้จันทน์องค์นี้ แม่นคําปรารถนาแห่งผู้ข้าทั้งหลายมีด้วย

เรื่องเดียวกัน, ๒๕.
วิลักษณ์ ศรีป่าซาง, พระเจ้าไม้ล้านนา, ๑๒๗.

๑๗๐
เลขทะเบียน
จารึก

ข้อความในจารึก
ประการสันใดก็ดี ขอจุ่งหื้ออุตตมสมฤทธีชุเยื่องชุประการเทอะ

ว.ศ.ด.ค. ๐๓๕

... ได้ ส ร้ า งยั ง พุ ท ธรู ป องค์ นี้ ขอหื้ อ อุ ต ตมสมฤทธี ดั ง คํ า ปรารถนาแห่ ง ผู้ ข้ า
ทั้งหลายชุประการเทอะ

๔.๗ ปรารถนาให้มีอายุยืนยาว หรือเจริญด้วยอายุ วรรณะ สุขะ พละ พบในจารึก
ที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๐๙๗

ว.ศ.ด.ค. ๔๗๓

ข้อความในจารึก
... ศรัทธาเณรซ้าวเป็นเค้าพ่อแม่พี่น้องชุคนได้สร้างพระพุทธรูปเจ้าองค์นี้ไว้กับ
ศาสนา พระเจ้า... ผู้ข้า ขอสุข ๓ ประการ มีนิพพานเจ้าเป็นยอดแด่เทอะ อายุ
วณฺณ สุขํ พลํ ขอหื้อมีอายุหมั่นยืนยาวเทอะ นิพพานํ ปจฺจ โย โหนฺตุโน นิจฺจํ ธุวํ
ที่อยู่ข้าวัดสบตุ๋ย นายปัญญาภิกขุริสสนาแล
ศรั ท ธานางป้ อ ได้ ส มโภชพระชะตาปี เ กิ ด อุ ทิศ ไปปู่ แถนย่ า แถนขอเจริ ญ อายุ
วรรณะ สุขะ พละ วัน ๒ เดือนยี่ ปีเปิกยี

การขอให้อายุยืนนี้มักปรากฏในรูปของคําอวยพรที่ผู้ใหญ่มักอวยพรแก่ผู้น้อย โดยเฉพาะ
พ่อแม่และญาติผู้ใหญ่มักอวยพรให้กับลูกหลานในประเพณีรดน้ําดําหัวขอขมาพ่อแม่ ครูอาจารย์ ญาติ
ผู้ใหญ่ และผู้มีพระคุณ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ คําอวยพรให้อายุยืนยาวนี้มักเป็นคําที่นิยมอวยพรให้แก่
กันในโอกาสต่าง ๆ หรือเมื่อทําบุญตักบาตร พระภิกษุมักจะให้พรคือให้เจริญในอายุ วรรณะ สุขะ
พละ คือสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์และมีความสุข แต่อย่างไรก็ตาม คําปรารถนาขอให้อายุยืน
ยาว หรือเจริญ ด้ว ยอายุ วรรณะ สุขะ พละนี้ ในจารึกที่ฐ านพระพุ ทธรูปในพิ พิธ ภัณฑ์วั ดพระธาตุ
ศรีดอนคําพบเพียง ๒ หลักเท่านั้น
๔.๘ ความปรารถนาขอให้กลับไปเกิดบนสวรรค์และไม่ให้ตกในอบายทั้ง ๔ หรือ
ให้รอดพ้นจากจ่ายมภิบาล พบในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคําจํานวน
๒ หลัก ดังตัวอย่างต่อไปนี้

๑๗๑
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๓๙๑

ว.ศ.ด.ค. ๒๓๓

ข้อความในจารึก
พระเจ้าองค์นี้ย่ (า) ................. ได้สร้างแล ด้วยเตชบุญอัน....ผู้ข้า...(ชา) ติ จาก
ภาวะอันนี้หื้อเมือเกิดในสวรรค์ แล้วอย่าหื้อผู้ข้าได้ไปสู่อบายทั้ง ๔ สักชาติธุวํ
แด่ (เทอะ) (นิพพานํบจฺจ โย) โหนฺตุโน นิจฺจํ
พุทธรูป (องค์นี้ตน) หากรักษาไว้หื้อ (เป็นทานไว้) แห่งนี้แล ... บุญซึ่งไปรอดพ่อ
แม่พี่น้องญาติวงศาชุคน จาก (จ่า) ยมภิบาลบุญอันนี้ไปรอดแด่เทอะ

คําปรารถนานี้สะท้อนความเชื่อเรื่องสวรรค์ - นรก คนทําดีจะได้ไปขึ้นสวรรค์ คนทําชั่ว
จะต้องตกนรก โดยจะมีจ่ายมภิบาล หรือยมทูตมารอรับ สวรรค์แบ่งออกเป็น ๖ ชั้น ประกอบไปด้วย
จตุมหาราชิกา ดาวดึงส์ ยามา ดุสิต นิมมานนรดี และปรินิมมิตวัสสวดี รวมเรียกว่า “กามาพจร”
ส่วนนรกเชื่อว่ามี ๒ ขนาด คือขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ เรียก “มหานรก” มี ๘ ขุม คือ สัญชีพนรก
กาลสูตนรก มหาตาชนรก สังฆาฎนรก โรรุจนรก มหาโรรุวนรก ตาปนนรก และมหาอเวจีนรก นรกแต่
ละขุมจะมีความแตกต่างกันออกไป โดยมหาอเวจีนรกเป็นขุมนรกที่ถือได้ว่าร้อนที่สุด
ส่วนอบายทั้ง ๔ คือภพ - ภูมิ ชั้นต่ําที่รองลงมาจากมนุษย์ ๔ ชั้น ได้แก่ เดรัจฉาน (สัตว์)
เปรต อสุรกาย และนรก ความเชื่อเรื่องนรก - สวรรค์ เป็นเครื่องมือที่ใช้ควบคุมพฤติกรรมในสังคม
มนุษย์ให้ทําแต่ความดีและละเว้นความชั่ว ได้เป็นอย่างดี
๔.๙ ความปรารถนาให้ ผ ลบุ ญ ค้ํ า ชู ชาติ นี้ แ ละชาติ หน้ า สะท้ อนความเชื่ อเรื่ อ ง
ชาติ - ภพ ตามแนวคิดของพระพุทธศาสนา ว่าสิ่งมีชีวิตในโลกเมื่อตายแล้วจะเกิดใหม่ในภพภูมิต่าง ๆ
ชาติ - ภพ เป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับอธิบายเรื่องกรรม ซึ่งหมายถึงการกระทําและผลของการกระทํา
ว่าหากทํากรรมเช่นไรแล้วย่อมส่งผลในชาตินี้ หรือชาติหน้า นอกจากนี้ยังอธิบายถึงการเกิด โรคภัยไข้
เจ็บ สถานภาพความเป็นอยู่ของบุคคลในชาตินี้ว่ากรรมจากชาติที่แล้วส่งผลมา บางคนเจ็บไข้ได้ป่วย
เป็นโรคประหลาดมาตั้งแต่เกิด บางคนเกิดมารวย บางคนเกิดมายากจน บางคนพบแต่ความวิบัติ
หายนะ บางคนพบแต่ความสุข สิ่งเหล่านี้อธิบายเรื่องกรรมผ่านทางเรื่อง ชาติ - ภพ ดังนั้น ความเชื่อ
เรื่องชาติ - ภพ จึงเป็นเครื่องมือที่ใช้สําหรับควบคุมพฤติกรรมทางสังคมของมนุษย์ที่อยู่ในพุทธศาสนา
ว่ า ควรทํ า แต่ ค วามดี และละเว้ น ความชั่ ว เพราะกรรมดี - เลว อาจส่ งผลในชาติ นี้ หรื อชาติ ห น้ า
กรรมจะเป็นสิ่งที่ติดตัวมนุษย์ไปตั้งแต่เกิด - ตาย และตามไปยังชาติและภพภูมิอื่น ๆ จนกว่าจะสิ้น
กรรมนั้น ๆ การถวายพระพุทธรูปเพื่อให้เป็นปู ชนียวัตถุที่ค้ําชูพระพุทธศาสนาถือเป็นการทําทาน
บารมีประเภทหนึ่ง เป็นการทําบุญเพื่อให้กุศลผลบุญหนุนส่งตัวเอง ปรากฏในจารึกที่ฐานพระพุทธรูป
ที่พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคําดังตัวอย่าง เช่น

๑๗๒
เลขทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค. ๒๙๕

ข้อความในจารึก

พุทธศักราช ๑๒๘๗ ตัว ปีกัดยีเดือนยีเพ็ง เม็งวันศุกร์ ศรัทธานางคําเอื้อย ได้ทาน
พุทธรูปชะตาองค์หนึ่ง ขอหื้อกุศลผลประเสริฐค้ําชูตัวข้า ทั้งชาตินี้ชาติหน้าแท้...
นิจํ <จ> ธุวํ
ความปรารถนาส่วนใหญ่ มีข้อความลักษณะคล้าย ๆ กัน คือ ผู้สร้างปรารถนาให้พานพบ
แต่ความสุข ปราศจากความทุกข์ และหลุดพ้นจากทุกข์ - สุขทั้งปวง คือ พระนิพพาน อันเป็นจุดหมาย
สูงสุดของพุทธศาสนา
สรุป การศึกษาวิเคราะห์จารึกดังกล่าว ทําให้พบองค์ความรู้ที่สะท้อนสิ่งต่าง ๆ ในอดีต
หลาย ๆ ด้าน เช่น ธรรมเนียมการถวายพระพุทธรูปสามารถทําได้ทุกชนชั้นของสังคมล้านนาในอดีต
ค่านิยมในการถวายพระพุทธรูปในวันยี่เพ็ง การระบุเวลาซึ่งได้รับอิทธิพลจากชาติต่าง ๆ ผ่านทางด้าน
การเมืองการปกครองและศาสนา การตั้งชื่อและคําเรียกชื่อตามสถานภาพทางสังคม เพศสภาพ และ
ความอาวุโสของแต่ละบุคคลซึ่งสะท้อนชนชั้นทางสังคมได้อย่างชัดเจน รวมไปถึงคํ าประกาศกุศล
กิจกรรมและคําประกาศเจตนายังสะท้อนความเชื่อบนรากฐานพุทธ พราหมณ์ ผี อย่างแน่นแฟ้นของ
คนในภู มิภาคนี้ โดยภาพรวมแล้วจะเห็นได้ว่า เนื้อหาที่กล่า วมาทั้ งหมดมีความเชื่อ ศาสนา และ
การเมืองเป็นสิ่งสําคัญในการกําหนดลักษณะต่าง ๆ องค์ความรู้ที่มีความซับซ้อนที่ถูกจารึกขึ้นนี้ ล้วน
เกิ ด การการเรี ย นรู้ จ ากหลาย ๆ ศาสตร์ ผ่ า นหลายกลุ่ ม ชนที่ เ ข้ า มาอาศั ย ในพื้ น ที่ มี ก ารพบปะ
แลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในยุคอดีต แล้วตกผลึกองค์ความรู้ และประการสําคัญ จารึกแต่ละหลัก
แสดงองค์ความรู้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับทักษะ ความชํานาญ และแนวคิดของผู้จารจารึกว่ามีมาก
น้อยเพียงใด

บทที่ ๖
บทสรุป และข้อเสนอแนะ
สรุปผล
ผู้วิจัยได้ทําการศึกษาจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคําจํานวน
๕๔๖ หลัก เป็ นจารึกที่จ ารด้วยอักษรธรรมล้ านนาจํ านวน ๕๔๓ หลัก อั กษรไทยจํ านวน ๓ หลั ก
ในจารึกที่จารด้วยอักษรธรรมล้านนา พบอักษรไทลื้อปะปนกับอักษรธรรมล้านนา ๑๐ หลัก พบอักษร
โรมัน ปะปนกับ อักษรธรรมล้า นนาเพี ยงแห่ งเดีย ว และพบอั กษรไทยปะปนกั บอั กษรธรรมล้ านนา
จํานวน ๔ หลัก จากการศึกษาวิเคราะห์จารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา
อําเภอลอง จังหวัดแพร่ มีการระบุเวลาอยู่ในพุทธศตวรรษที่ ๒๔ - พุทธศตวรรษที่ ๒๕ โดยจารึก
ที่เก่าที่สุดระบุ พ.ศ. ๒๓๓๐ และจารึกที่ใหม่ที่สุดระบุ พ.ศ. ๒๔๙๘ การศึกษาวิเคราะห์จารึกที่ฐาน
พระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ ได้ข้อสรุปดังนี้
รูปแบบอักษร ด้วยเหตุที่จารึกส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง พ.ศ. ๒๓๓๐ - ๒๔๙๘ ผู้วิจัยจึง
แบ่งการศึกษารูปแบบตัวอักษรตามช่วงเวลาออกเป็น ๔ ช่วง ๆ ละ ๕๐ ปี ระหว่างพ.ศ. ๒๓๐๑ –
๒๕๐๐ และคัดเลือกตัวแทนจารึกนํามาศึกษา โดยพิจารณาจากความชัดเจนของลายเส้นอักษร และที่
มีเนื้อหาที่มากพอที่จะเก็บตัวอย่างอักษรได้ครบ และอักษรเพิ่มเติมนอกเหนือจากจารึกที่ระบุศักราช
ได้ผลการศึกษาพบว่า อักษรธรรมล้านนาที่พบในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุ
ศรีดอนคํามีรายละเอียดดังนี้ พยัญชนะตัวเต็มจํานวน ๓๙ รูป พยัญชนะตัวเชิงจํานวน ๒๗ รูป สระจม
จํานวน ๒๑ รูป สระลอยจํานวน ๓ รูป วรรณยุกต์จํานวน ๒ รูป เครื่องหมายจํานวน ๑๐ รูป ตัวเลข
ประกอบไปด้วย เลขโหราจํานวน ๑๐ รูป เลขธรรมจํานวน ๕ รูป อักษรพิเศษจํานวน ๒ รูป และคํา
พิเศษจํานวน ๔ รูป
ในด้า นรู ปแบบอักษร ไม่ พบพัฒ นาการในรูป แบบอั กษรธรรมล้ า นนาจากจารึกที่ฐ าน
พระพุ ทธรู ปในพิ พิธ ภั ณฑ์ วั ด พระธาตุ ศรี ด อนคํ า ที่ ศึกษา ส่ ว นอั กษรที่ มีความแตกต่ า งในเรื่ องของ
สั ณฐานอั กษร หรื อ ลายเส้ น อั ก ษรนั้ น น่ า จะเป็ น เรื่ องเฉพาะบุ คคลคื อลายมื อ ของผู้ จ ารแต่ ล ะคน
มากกว่าเป็นพัฒนาการของตัวอักษร
ส่วนจารึกที่มีอักษรไทลื้อปะปนกับอักษรธรรมล้านนา สะท้อนจากรูปพยัญชนะเชิง ช
และสระอี โดยอักษรเหล่านี้มีการใช้ปะปนกับอักษรธรรมล้านนาในจารึกบางหลัก ผู้วิจัยสันนิษฐาน
ว่าผู้จารมีการเรียนรู้และฝึกฝนในการเขียนอักษรธรรมที่มีรูปแบบหลากหลาย ซึ่งอาจเกิดจากการ
๑๗๓

๑๗๔
ถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนกัน เนื่องจากการอพยพเข้ามาระหว่างผู้คนชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในดินแดนล้านนา
โดยเฉพาะชาวไทลื้อ อาจทําให้องค์ความรู้เรื่องอักษรไทลื้อแพร่กระจายอยู่ในบางชุมชนทําให้ผู้จาร
จารึกบางท่านมีการเขียนอักษรธรรมที่หลากหลาย ประการสําคัญ รูปอักษรธรรมล้านนาและอักษร
ไทลื้อมีลักษณะคล้ายกันมาก และมีความแตกต่างกันในรูปอักษรเพียงไม่กี่ตัวเท่านั้น เมื่อมีการเรียนรู้
อักษรหลายแบบอาจทําให้อักษรไทลื้อบางรูปที่มีความแตกต่างและโดดเด่นยังคงตกค้างอยู่ในอักษร
ธรรมล้านนาในจารึกบางหลัก
ส่วนอักษรโรมันพบในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๙๙ เป็นรายนาม
ผู้ถวายพระพุทธรูปโดยเขียนปะปนกับ อักษรธรรมล้า นนา สั นนิษฐานว่าน่า จะเป็น เรื่องความนิย ม
ในช่วงที่อังกฤษเข้ามาทําการสัมปทานป่าไม้ตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่ ๕ ลงมา
และอักษรไทยภาคกลางที่ปรากฏในจารึกส่วนใหญ่จะจารึกในช่วงปลายพุทธศตวรรษ
ที่ ๒๕ ซึ่ งเป็ น ช่ ว งเวลาที่ มีการปฏิ รู ป การเมื องการปกครองและปฏิ รู ป การศึ กษา ทํ าให้ การเรี ย น
การสอนในระบบโรงเรียนปัจจุบันเข้ามาแทนที่การสอนแบบโบราณ อักษรไทยจึงมีบทบาทแทนอักษร
ธรรมเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ และเหลือผู้เขียนอักษรธรรมเฉพาะพระสงฆ์ หรือผู้ที่สนใจศึกษาไม่กี่กลุ่มเท่านั้น
เมื่อเข้าสู่ต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๖ หรือหลัง พ.ศ. ๒๕๐๐ เป็นต้นมา ไม่พบจารึกที่ฐาน
พระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคําหลักใดจารด้วยอักษรธรรมล้านนาอีกเลย หลังจาก
ช่ ว งเวลานี้ จ ะพบแต่ พ ระพุ ทธรู ป ที่ ส ร้ า งขึ้ น ใหม่ ซึ่ งไม่ มีร ะเบี ย บการจารึ ก ดั งที่ พ บในจารึ กที่ ฐ าน
พระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคําในช่วง ๒๐๐ ปีที่ผ่านมา
อักขรวิธี ที่พบในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํามีลักษณะ
คล้ายอักษรธรรมล้านนาในจารึกล้านนาทั่วไป คือเป็นการสะกดตามเสียง ไม่เคร่งครัดการรักษารูป
ศัพท์ เป็นการสะกดตามเสียงจึงทําให้การสะกดคําหนึ่ง ๆ มีหลากหลายรูปแบบ นอกจากนี้ยังพบ
อักขรวิธีพิเศษ คือ การเขียนคํา ๒ คํา มีพยัญชนะต้นหรือสระรูปเดียวกัน การย่อคํา การเขียนคําสอง
พยางค์/คํา โดยพยัญชนะต้นพยางค์/คํา ที ๒ ซ้อนใต้พยัญชนะต้นพยางค์/คํา ที ๑ การเขียนอักษร
และตัวเลขปะปนกันในคําบอกศักราช การเปลี่ยนแปลงตําแหน่งสระจากอักขรวิธีปกติ การเขี ย น
พยัญชนะตัวเชิ งประกอบสระเอีย การใช้เครื องหมายเดี ยวกันในหลายหน้าที และ การบันทึกเสี ยง
พยัญชนะต้นตามความเข้าใจของผูจ้ าร การบันทึกรูปอักษรตามเสียงที่ผู้จารเข้าใจ สะท้อนถึงความ
เชี่ยวชาญในการใช้อักษรธรรมล้านนาเริ่มลดลง ปัจจุบันมีผู้อ่านและเขียนอักษรธรรมล้านนาได้เพียง
ไม่กี่คนเท่านั้น
เนื้ อ หาของจารึ ก ที่ ฐ านพระพุ ทธรู ป ในพิ พิธ ภั ณ ฑ์ วั ด พระธาตุ ศรี ด อนคํ า อํ า เภอลอง
จั ง หวั ด แพร่ แบ่ ง ออกเป็ น ๔ ส่ ว น คื อ ๑. การระบุ เ วลาที่ ป รากฏในจารึ ก ๒. รายนามผู้ ถ วาย
พระพุทธรู ป ๓. การประกาศกุศลกิ จกรรม ๔. การประกาศเจตนา จากการศึ กษาการเรีย งลํ าดั บ

๑๗๕
เนื้ อ หาพบว่ า มี ก ารเรี ย งลํ า ดั บ เนื้ อ หาแบบทั่ ว ไปที่ พ บในจารึ ก ล้ า นนา การเรี ย งลํ า ดั บ เนื้ อ หา
โดยระบุข้อความเพียงบางส่วน การเรียงลําดับสลับ การเรียงลําดับเนื้อหาโดยมีส่วนที่กล่าวซ้ํา และ
การเรี ย งลํ า ดั บ แบบแยกเนื้ อหา ในส่ ว นการวิ เ คราะห์ ส ารั ต ถะที่ พบในจารึ กที่ ฐ านพระพุ ทธรู ปใน
พิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา มีดังนี้
การเรียงลําดับการระบุเวลาในจารึก พบการเรียงลําดับการระบุเวลา ๖ รูปแบบ ได้แก่
๑. ปี- เดือน- วัน ๒. ปี – วัน – เดือน ๓.วัน – เดือน – ปี ๔. เดือน – วัน – ปี ๕. วัน – ปี และ ๖. ปี
อย่างเดียว โดยการระบุเวลาที่ปรากฏในจารึก ประกอบไปด้วย ปี ฤดูกาล เดือน และวัน ในการระบุ
ปีพบทั้งที่ระบุเป็น จุลศักราช หรือ พุทธศักราช ปีขอม และปีหนไท ฤดูกาลปรากฏเพียงเหมฤดู หรือ
เหมันตฤดู (ฤดูหนาว) เดือนมีทั้งที่เป็นการเรียกเดือนแบบพื้นเมืองล้านนาหรือเดือนขอมซึ่งเป็นการ
เรี ย กเดื อนในภาษาบาลี - สั น สกฤต วั น มี ทั้งที่ ร ะบุ วั น เม็ ง และวั น หนไท จารึ กบางหลั กระบุ เ วลา
ละเอียดมาก คือ ระบุ จุลศักราช ปีขอม ปีหนไท ฤดูกาล เดือนขอม วันเม็ง และวันหนไท และ
จารึกทั่วไประบุเวลาเป็น จุลศักราช ปีหนไท เดือนแบบพื้นเมืองล้านนา และวันเม็ง การระบุเวลา
ดังกล่าวอาจมีการสลับตําแหน่งหรืออาจมีการระบุเวลาเพียงปีหรือเดือน แบบใดแบบหนึ่งไม่ครบตาม
รูปแบบก็ได้ ทั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับผู้จารึก
ในการระบุเวลาประเภทของเวลามีส่วนประกอบดังนี้
การระบุปี ประกอบไปด้วย ปีจุลศักราช พุทธศักราช ปีขอม และปีหนไท ข้อสังเกตหาก
ในจารึกระบุพุทธศักราชจะไม่ระบุจุลศักราช ข้อสังเกตนี้เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าการใช้พุทธศักราชในจารึกที่
ฐานพระพุ ทธรูปในพิพิธภัณฑ์วั ดพระธาตุศรีดอนคํ าเป็นการใช้พุทธศั กราชแบบภาคกลางที่เข้ามา
แทนที่จุลศักราชของท้องถิ่น สันนิษฐานว่าน่าจะเกิดขึ้นในช่วงที่สังคมล้านนาได้รับระบบการศึกษา
จากส่วนกลางแล้ว
การระบุฤดูกาล ในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคําพบการ
ระบุฤดูกาลเพียงฤดูเดียวคือ เหมันตฤดู หรือฤดูหนาว
การระบุเดือน ประกอบไปด้วยการระบุเดือนแบบพื้นเมืองล้านนา และการระบุเดือน
ขอม ข้อสังเกตหากระบุเดือนแบบพื้นเมืองล้านนาซึ่งเป็นจํานวนนับแล้วจะไม่ระบุเดือนขอมซึ่งเป็นคํา
ภาษาบาลี - สันสกฤต เนื่องจากเป็นเดือนทางจันทรคติเช่นเดียวกัน เพียงแต่เรียกต่างกันเท่านั้น
การระบุวัน ประกอบไปด้วย การระบุวันเม็ง และวันหนไท การระบุวันเม็งในจารึกมี ๒
แบบ คือระบุเป็นจํานวนนับ ๑ - ๗ หรือระบุเป็นชื่อวันตามภาษาบาลี - สันสกฤต คือ วันอาทิตย์ - วัน
เสาร์ การระบุวันหนไท มักพบในจารึกที่ระบุเวลาที่ละเอียด ซึ่งมักจะปรากฏปีขอมในจารึกด้วย ตาม
รูปแบบดังนี้ จุลศักราช ปีขอม ปีหนไท เดือนทางจันทรคติ วันเม็ง วันหนไท
เวลาดังกล่าวเป็นเวลาที่ใช้ในทางศาสนาและไม่ได้เป็นการระบุเวลาแต่เพียงของชาติพันธุ์
ไทเท่านั้น แต่ยังมีการระบุเวลาของกลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ ที่เจริญรุ่งเรืองมาก่อนหน้าที่รัฐไทต่าง ๆ จะ

๑๗๖
สถาปนาอํานาจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้ แสดงถึงความสัมพันธ์ทางด้านวัฒนธรรมของคน
ไทย/ ไท และชาติพันธุ์อื่น ๆ ในเรื่องการส่งอิทธิพลทางการเมืองและศาสนา เช่น จุลศักราช (พม่า)
ปีขอม ฤดูกาล (จีน) เดือนขอม วันเม็ง (มอญ)
ประการสํ า คั ญ การระบุ เ วลาเกื อบทั้ ง หมดในจารึ ก ที่ ฐ านพระพุ ท ธรู ปในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
วัดพระธาตุศรีดอนคําตรงกับวันยี่เป็ง (ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๒) ตามประเพณีของวัดศรีดอนคําที่ปฏิบัติ
สื บ ต่ อ กั น มา เมื่ อ ถึ ง วั น ยี่ เ ป็ ง ทางวั ด ศรี ด อนคํ า จะทํ า การฉลองสมโภชพระธาตุ เ ป็ น ประจํ า
ทุกปี ในสมัยโบราณจะเป็นประเพณีใหญ่ ในวันดังกล่าว นอกจากจะมีงานสมโภชเทศน์มหาชาติและ
อื่น ๆ แล้ว ทางวัดยังมีการจัดสวดพุทธาภิเษกอีกด้วย ดังนั้นจึงมีความเป็นไปได้อย่างมากว่าน่าจะมี
ความนิยมนําพระพุทธรูปมาถวายวัดในวันยี่เป็งและเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษก เพราะจารึกหลายหลัก
ปรากฏคําว่า “บวชพระพุทธรูป” ซึ่งหมายถึงนําพระพุทธรูปเข้าพิธีพุทธาภิเษก แต่อย่างไรก็ตาม จาก
การปริทัศน์วรรณกรรมและสัมภาษณ์ พบว่า พระพุทธรูปในวัดดังกล่าวไม่ได้มีเพียงแต่ของวัดที่เดียว
แต่มีพระพุทธที่มาจากวัดอื่น ๆ ซึ่งเป็นวัดร้างด้วย นอกจากนี้ พระพุทธรูปบางองค์มีการระบุที่จารึกว่า
สร้ า งจากชุ มชนหรื อเมื องอื่ น ๆ เช่ น จารึ กเลขทะเบี ย น ว.ศ.ด.ค. ๒๗๔ ระบุ ส าธุ ห ลวงเจ้ า อภิ ไ ช
วัดหลวงร่ องอ้อ (วั ดพระธาตุ ศรีด อนคํา ) หล่อพระสังกัจจายน์ที่วัดหลวงเมืองแพร่ เป็น ต้น ดังนั้ น
การถวายพระพุทธรูปให้แก่วัดพระธาตุศรีดอนคําในวันยี่เป็งเพื่อพุทธาภิเษกพระพุทธรูปนั้น จึงเป็น
เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น
ส่วนเดือนอื่นที่พบในจารึกได้แก่ เดือน ๙ และเดือน ๗ เหนือ (เดือน ๗ และ เดือน ๕
ภาคกลาง) แต่พบเพียงไม่กี่หลักเท่านั้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าวันที่ถวายพระจะไม่ได้อยู่ในช่วงเดือนยี่
แต่ก็มักจะเป็นวันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ํา ซึ่งถือว่าเป็นวันพระใหญ่ น่าจะสอดคล้องกับความเชื่อว่าการกระทํา
บุญใด ๆ ในช่วงวันเพ็ญจะเป็นสิริมงคลอย่างยิ่ง และด้วยเวลาในจารึกระบุว่าเป็นวันยี่เป็งนี้เอง จึงมี
ความเป็นไปได้ว่ามีการถวายพระในวันนี้มากกว่าจะสร้างหรือบูรณะพระพุทธรูป และประการสําคัญ
เนื้อหาที่พบในจารึกหลายหลักระบุว่า “หาได้ยังพระพุทธรูป” หรือ “ถวายพระพุทธรูป” ซึ่งพบทั่วไป
แสดงถึงการนําพระพุทธรูปมาถวายในวันยี่เป็งโดยเฉพาะ
รายนามผู้ถวายพระพุทธรูป พบทั้งที่เป็นรายนามบุคคลเดียว และรายนามเป็นหมู่คณะ
หากถวายพระพุทธรูปในนามหมู่คณะ มักขึ้นต้นด้วยชื่อผู้ที่เป็นประธานตามมาด้วยชื่อคนอื่น ๆ โดย
พบรูปแบบการเรียงลําดับเครือญาติในจารึก คือ ศรัทธา - ประธานผู้ถวายพระพุทธรูป - กับด้วย คู่ครอง - บุตรหลาน - บิดามารดา - พี่น้อง - ญาติผู้ใหญ่ การเรียงลําดับในลักษณะนี้อาจสะท้อนถึง
การแยกกลุ่มคนในครอบครัว นั่นคือครอบครัวใหม่ที่ประกอบด้วย คู่ครอง และลูกหลาน คือครอบครัว
หลัก ส่วนพ่อแม่ พี่น้อง และญาติอื่น ๆ เป็นครอบครัวเดิมก่อนการออกเรือน
การประกาศกุศลกิจกรรม ส่วนใหญ่จะเป็นการกล่าวถึงการกระทํากิริยาบุญต่าง ๆ ของ
บุคคลหรือกลุ่มบุคคลว่า มีจุดประสงค์ใดในการถวายพระพุทธรู ป เช่ น เพื่ อสืบทอดศาสนาให้ครบ

๑๗๗
๕,๐๐๐ ปี หรือให้เป็นที่สักการบูชาของคนและเทวดาทั้งหลาย สิ่งนี้เป็นกุศโลบายในการสืบทอด
พระศาสนาให้ยาวนาน โดยอาศัยความเชื่อในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ส่วนการถวายเพื่อเสริมดวง
ชะตาเป็ น ความเชื่ อ ที่ เ กิ ด จากความกลั ว การเจ็ บ ไข้ กลั ว ตาย รวมถึ ง ความต้ อ งการความมั่ ง คั่ ง
ความสบาย และความนิยมชมชอบจากผู้คนรอบข้าง จุดประสงค์ข้อนี้จึงเป็นการทําบุญเพื่อสนอง
ความต้องการ ความอยากมีอยากเป็น และความไม่อยากมีอยากเป็นของบุคคลนั้น ๆ การถวายเพื่อ
อุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับ เป็นการแสดงกตัญญูกตเวที หรือแสดงความห่วงหาอาลัยและต้องการให้
ผู้ล่วงลับพ้นทุกข์ตามความเชื่อของพุทธศาสนาและเป็นสิ่งที่แสดงถึง แนวคิด คติความเชื่อที่วางอยู่บน
รากฐานเดียวกันของคนในดินแดนแถบนี้ คืออ้างอิงคําสอนและความเชื่อของศาสนาพุทธ พราหมณ์
และผี
อนึ่ง การประกาศกุศลกิจกรรมเพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ล่วงลับ จะปรากฏรายนามของ
ผู้ล่วงลับร่วมด้วย จากการศึกษา รูปแบบของรายนามผู้ล่วงลับ รายนามของผู้ถวายพระพุทธรูป และ
รายนามผู้สร้างพระพุทธรูปหรือผู้จารึกข้อความที่ฐานพระพุทธรูปพบว่า รายนามที่ปรากฏในจารึก
แบ่งออกเป็น ๓ ชนชั้น คือ ชนชั้นปกครอง ชนชั้นสามัญชน หรือชนชั้นใต้ปกครอง และชนชั้นนักบวช
ซึ่งรายนามแต่ละชนชั้นจะประกอบไปด้วย คํานําหน้านาม / ลําดับชั้นยศ + นาม / ตําแหน่งหน้าที่
หรือชื่อตัว คํานําหน้านามและนามจะเปลี่ยนแปลงไปตาม เพศ และสถานภาพทางสังคม
รายนามชนชั้นปกครอง เป็นรายนามที่เกิดจากการแต่งตั้งของผู้มีอํานาจในบ้านเมือง
นั้น ๆ ดังนั้น รายนามของชนชั้นปกครองจึงไม่ใช่นามเฉพาะของบุคคล แต่เป็นยศตําแหน่งที่มีการ
ผลัดเปลี่ยนกันในแต่ละช่วงเวลา หรือแต่ละสถานที่ เพราะตําแหน่งบางตําแหน่งอาจมีผู้ใช้หลายคน
แต่อยู่คนละเมืองก็เป็นได้ และจากที่ได้กล่าวมาแล้ว พระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา
บางองค์ไม่ใช่สมบัติของวัดแต่เดิม มีการเคลื่อนย้ายมาจากที่อื่น ๆ หลายที่ ดังนั้นจึงไม่สามารถสรุปได้
ว่ารายนามของชนชั้นปกครองที่พบเป็นของชนชั้นปกครองในเมืองลองทั้งหมดหรือไม่ แต่อาจเป็น
รายนามของชนชั้นปกครองในเมืองอื่นก็เป็นได้ อย่างไรก็ตาม หากต้องนํารายนามเหล่านี้ไปศึกษาใน
ทางด้านประวัติศาสตร์ ควรมีการสอบทานกับเอกสารอื่น ๆ ประกอบด้วยว่ารายนามดังกล่าวเป็น
รายนามชนชั้นปกครองในเมืองลองจริงหรือไม่
รายนามชนชั้นสามัญชน หรือชนชั้นใต้ปกครอง ประกอบไปด้วยคํานําหน้านาม + นาม
คํานําหน้านามของสามัญชนแบ่งได้ ๓ กลุ่ม คือ คํานําหน้านามบอกลําดับอาวุโส คํานําหน้านามบอก
สถานะทางศาสนา และคํานําหน้านามบอกเพศสภาพ คํานําหน้านามเหล่านี้อาจเกิดจากการเรียกของ
ผู้ จ ารจารึ ก ว่ า จะเรี ย กบุ ค คลที่ มี ร ายนามอยู่ ใ นจารึ ก ว่ า อย่ า งไร ซึ่ ง ผู้ จ ารึ ก อาจพิ จ ารณาบริ บ ท
สถานภาพทางสังคม เพศสภาพ หรือความอาวุโสของผู้ถูกเรียก
รายนามชนชั้ นนั ก บวช ประกอบไปด้ ว ยคํ านํ า หน้า นาม + นาม คํ า นํา หน้ า นามของ
ชนชั้นนักบวชที่ปรากฏเป็นคําที่บอกสถานภาพของนักบวชว่าเป็นพระภิกษุ หรือสามเณร ส่วนนาม

๑๗๘
ของชนชั้นนักบวชที่ปรากฏส่วนใหญ่ หากเป็นพระภิกษุจะเป็นคําบาลีตามฉายาพระที่ได้รับในขณะ
บวช
รายนามของชนชั้ น ต่ า ง ๆ ที่ ป รากฏนามอยู่ ใ นจารึ ก มี ค วามสํ า คั ญ ต่ อ การศึ ก ษา
ประวัติ ศาสตร์และความเชื่อ ขนบ ธรรมเนียม ประเพณีเป็น อย่างมาก โดยเฉพาะชนชั้นปกครอง
เนื่องจากการจดบันทึกประวัติศาสตร์ พื้นเมือง หรือพงศาวดาร ล้วนแต่บันทึกด้วยนามของชนชั้น
ปกครองเป็น ส่ว นใหญ่ ลํา ดั บชั้ นยศและตํ าแหน่งที่พบในจารึกสามารถนําไปสอบทานกั บ เอกสาร
โบราณอื่น ๆ เพื่อแสดงถึงความมีตัวตนของบุคคลนั้น ๆ ในประวัติศาสตร์ว่ามีอยู่จริงตามลําดับของ
มิติเวลาที่ปรากฏหรือไม่
อย่างไรก็ตาม การประกาศกุศลกิจกรรมตามความเชื่อใด ๆ ล้วนทําให้เกิดการสร้างและ
ถวายพระพุทธรูปซึ่งเป็นหนึ่งในเจดีย์ คือสิ่งอันเป็นที่ระลึกถึงพระพุทธเจ้าทั้งสิ้น การสร้างและถวาย
พระพุทธรูปจึงเป็นการทําให้แก้ว ๓ ประการ คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบบริบูรณ์ เป็นการ
สืบทอดพระพุทธศาสนาให้ยาวนานตามความเชื่อของคนพุทธ
การประกาศเจตนา ที่พบในจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา
มีทั้งหมด ๙ ข้อ ได้แก่ ปรารถนาให้หายจากโรค ปรารถนาให้อายุยืนนาน ปรารถนาไม่ให้ตกอยู่ใน
อบายภูมิทั้ง ๔ คือ เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย และนรก ปรารถนาให้หายจากโรค ปรารถนาให้สม
ปรารถนาทุ กสิ่ ง ปรารถนาผลบุ ญค้ํา ชูช าตินี้ และชาติห น้า ปรารถนาในพระนิพพาน ปรารถนาใน
โลกุตระ และปรารถนาในสุข ๓ ประการ เป็นต้น
การศึ ก ษาวิ เ คราะห์ จ ารึ ก ดั ง กล่ า ว ทํ า ให้ พ บองค์ ค วามรู้ ที่ ส ะท้ อ นสิ่ ง ต่ า ง ๆ ในอดี ต
หลาย ๆ ด้าน เช่น ธรรมเนียมการถวายพระพุทธรูปสามารถทําได้ทุกชนชั้นในสังคมล้านนา ค่านิยมใน
การถวายพระพุ ทธรู ปในวันยี่เ ป็ง การระบุเ วลาซึ่งได้ รับอิ ทธิพลจากชาติ พันธุ์ต่ าง ๆ ผ่า นทางด้า น
การเมืองการปกครองและศาสนา การตั้งชื่อและคําเรียกชื่อตามสถานภาพทางสังคม เพศสภาพ และ
ความอาวุ โ สของแต่ ล ะบุ ค คลซึ่ ง สะท้ อนชนชั้ น ทางสั ง คมได้ อ ย่ า งชั ด เจน รวมถึ ง คํ า ประกาศกุ ศ ล
กิจกรรมและคํ าประกาศเจตนายังสะท้อนความเชื่อบนรากฐานพุทธ พราหมณ์ ผี อย่างแน่นแฟ้ น
ของคนในภูมิภาคนี้ โดยภาพรวมแล้วจะเห็นได้ว่า เนื้อหาที่กล่าวมาทั้งหมดมีความเชื่อ ศาสนาและ
การเมืองการปกครองเป็นสิ่งสําคัญในการกําหนดลักษณะต่าง ๆ องค์ความรู้ที่มีความซับซ้อนที่ถูก
จารึกขึ้นนี้ ล้วนเกิดจากการเรียนรู้จากหลาย ๆ ศาสตร์ ผ่านหลายกลุ่มชนที่เข้ามาอาศัยในพื้นที่ มีการ
พบปะแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมในยุคอดีต แล้วตกผลึกองค์ความรู้ อย่างไรก็ตามจารึกแต่ละหลัก
จะสะท้อนองค์ความรู้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับทักษะ ความชํานาญ และแนวคิดของผู้จารจารึกเป็น
สําคัญ และสิ่งนี้ทําให้เกิดความแตกต่างหลากหลายในรูปแบบอักษร อักขรวิธี และเนื้อหาในจารึกที่
ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา

๑๗๙
ข้อเสนอแนะ
๑. จากการศึกษาวิเคราะห์จารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา
ทําให้ได้รับองค์ความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับ รูปแบบอักษร อักขรวิธี และเนื้อหาซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการ
ต่อยอดองค์ความรู้ทางด้านล้านนาคดี ผู้วิจัยเห็นว่า ควรมีการศึกษาจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในสถานที่
ต่าง ๆ ในดินแดนล้านนา เพื่อทําเป็นฐานข้อมูลสําหรับศึกษาวิจัยเกี่ยวกับล้านนาคดีศึกษาในองค์รวม
ต่อไป
๒. จากอุปสรรคในการอ่านจารึก พบว่ามีอักษรสีขาวซึ่งเป็นเลขทะเบียนเดิมของจารึก
เขียนทับอักษรที่จารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคําหลายหลัก เลขทะเบียน
ดังกล่าวบดบังตัวอักษรทําให้ยากต่อการอ่าน และโดยมากมักบดบังเนื้อหาส่วนที่เป็นการระบุเวลา
และรายนามของบุคคลที่ปรากฏในจารึก ทําให้ไม่สามารถสรุปเนื้อความได้ว่าใคร ทําอะไร เมื่อใด หาก
ในอนาคตสามารถลบสีดังกล่าวออกโดยไม่ ทําให้ จารึกเสีย หายลบเลือนจะเป็นการดีต่ อการศึกษา
จารึ ก ในส่ ว นที่ ยั ง อ่ า นไม่ ไ ด้ ซึ่ ง ข้ อ ความเหล่ า นั้ น อาจให้ ข้ อ มู ล ใหม่ ที่ จ ะช่ ว ยเสริ ม ภาพรวมของ
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
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ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา
อําเภอลอง จังหวัดแพร่

๑๘๖
คําชี้แจง
ภาคผนวก ก ประกอบด้วยข้อมูลจารึกแต่ละหลัก ดังนี้
๑. เลขทะเบียนจารึก หมายถึงเลขทะเบียนที่ผู้วิจัยกําหนดขึ้น โดยมีเลขทะเบียนจารึก
ตั้งแต่ ว.ศ.ด.ค. ๐๐๑ – ว.ศ.ด.ค. ๕๗๑ ทั้งนี้ เนื่องจากความผิดพลาดบางประการ ข้อมูลภาพจารึก
บางส่วนสูญหาย ๒๕ หลัก ทําให้เหลือจารึกที่ใช้ในการศึกษาทั้งหมด ๕๔๖ หลัก
๒. เนื้อหาโดยสรุป เนื้อหาส่วนนี้จะเป็นเพียงเนื้อหาโดยสรุปเท่านั้น และเนื่องจากจารึก
หลายหลักชํารุดเลือนราง ทําให้ไม่สามารถอ่านเนื้อความได้ทั้งหมด และหากเนื้อความที่อ่านนั้นเห็น
เพียงเลือนราง อ่านได้ไม่กี่อักษร ผู้วิจัยจะใช้คําว่าเนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุปเนื้อความได้ หาก
พบส่วนประกอบของรายนามของบุคคล แต่ไม่สามารถระบุชื่อได้ ผู้วิจัยจะบันทึกว่า บุคคล ... หากรู้
ว่ามีการระบุเวลาแต่ไม่สามารถอ่านได้ ผู้วิจัยจะระบุว่า มีการระบุเวลา
๓. อักษร – ภาษา อักษรคือตัวอักษรที่ใช้ในการบันทึกในจารึกแต่ละหลัก ภาษาส่วน
ใหญ่จะเป็นภาษาไทยถิ่นเหนือ
๔. ตัวเลข คือตัวเลขที่อยู่ในจารึก
๕. วัตถุ คือ ชนิดของวัสดุรองรับการจารึก
๖. จํานวนด้าน คือจํานวนด้านที่ทําการบันทึก แต่หากมีการบันทึกรอบฐานพระพุทธรูป
ผู้วิจัยจะไม่ระบุจํานวนด้าน เพราะจารึกบางหลักมีสัณฐานกลมมนไม่สามารถระบุด้านได้
๗. จํานวนบรรทัด ในกรณีจารึกมีหลายด้าน ผู้วิจัยจะนับจํานวนบรรทัดจากจารึกด้านที่มี
จํานวนบรรทัดมากที่สุด
๖. ตําแหน่งการจารึกและการบันทึก

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่
เลข
เนื้อหาโดยสรุป
อักษร - ภาษา
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ. วันยี่เป็ง นางจันทาและลูกถวาย
อักษรธรรมล้านนา ๐๐๑ ๒๔๐๙ พระพุทธรูปเพื่อปรารถนาในพระนิพพาน ภาษาไทยถิ่นเหนือ
ว.ศ.ด.ค.
สองสามีภรรยาถวายพระพุทธรูป
๐๐๒
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ. วันอาทิตย์ วันยี่เป็ง ปีกุน เอื้อยจันทา
๐๐๓ ๒๔๕๔ ถวายพระพุทธรูปเพื่ออุทิศบุญให้พ่อชื่อ
แสนธนู แม่ชื่อย่าเอื้อย
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ. วันศุกร์ วันยี่เป็ง ปีมะแม มีผู้อุทิศส่วน
๐๐๔ ๒๔๖๒ กุศลไปหาบิดา
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ. วันเสาร์ วันยีเ่ ป็ง นางป้อถวาย
๐๐๕ ๒๔๖๘ พระพุทธรูปชะตาปีเกิด ปรารถนาให้สม
ดั่งความคิด
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ. วันยี่เป็ง นางปุถวายพระพุทธรูปอุทิศ
๐๐๖ ๒๔๖๙ ส่วนกุศลให้พ่อและแม่

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

เลขโหรา,
เลขธรรม

ไม้

-

๒

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๓

เลขโหรา,
เลขธรรม

ไม้

๑

๘

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขธรรม

ไม้

๑

๔

เลขโหรา,
เลขธรรม

ไม้

๑

๗

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขธรรม

ไม้

๑

๔

บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
ตัวจารึกชํารุดเสียหาย ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีการเขียนเลขทะเบียนเก่าทับ อีกทั้ง
พื้นยังเป็นสีดํา ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกมีรอยแตก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป

๑๘๗

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๐๐๗

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

พระศรีวไิ ชถวายพระพุทธรูปไว้ค้ําชู
ศาสนาแลขอให้บรรลุสัพพัญญูตญาณ

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๐๐๘
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๐๙ ๒๔๒๐
ว.ศ.ด.ค.
๐๑๐
ว.ศ.ด.ค.
๐๑๑

เอื้อยจันพุทธาภิเษกพระพุทธรูปชะตา
ปีเกิด ๑ องค์
นายจ้อยพร้อมครอบครัวอุทิศส่วนกุศล
ไปหาปู่แถนย่าแถน
ย่าธาถวายพระพุทธรูปเพื่ออุทิศส่วน
กุศลให้แก่สามีชื่อปู่ตา
แม่ขนานขัตตะถวายพระพุทธรูป และ
ปรารถนาในนิพพาน

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๐๑๒

มีบุคคลถวายพระพุทธรูปเพื่อค้ําชู
พระพุทธศาสนา

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

ไม้

๑

๑

เลขโหรา

ไม้

๑

๓

เลขโหรา

ไม้

๑

๖

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
ตัวจารึกเลือนลางและมีบางส่วนหัก
หายไป
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือนมาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป

ไม้

๑

๔

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป

ไม้

๑

๖

ไม้

๒

๘

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าและด้านข้างของฐาน
พระพุทธรูป ตัวจารึกชัดเจน แต่สว่ น
ฐานชํารุดหักหายไปกว่าครึ่ง จึงไม่
สามารถอ่านข้อความได้ทั้งหมด

ตัวเลข

๑๘๘

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๐๑๓

อายุ

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๒

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกมีความสมบูรณ์

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๕

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

เลขโหรา

ไม้

๑

๔

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป

เลขโหรา

ไม้

๑

๖

ไม้

๑

๖

ไม้

๑

๔

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป

อักษร - ภาษา

น้อยหนิดและพ่อแม่พี่น้องลูกได้สร้าง
พระพุ ท ธรู ป เพื่ อ เป็ น ปั จ จั ย สู่ พ ระ
นิพพาน
ย่าผาพุทธาภิเษกพระพุทธรูปชะตาปี
เกิด

ปู่เถนถวายพระพุทธรูป
แม่เฒ่าผู้หนึ่งพร้อมลูกหลานถวาย
พระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๐๑๗

น้อยมหายศและพ่อแม่พี่น้องถวาย
พระพุทธรูปอุทิศหาปู่

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๐๑๘

ทุหลวงภมมจักพุทธาภิเษกพระพุทธ
รูปไว้กับพุทธศาสนาครบ ๕,๐๐๐ ปี

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๑๔ ๒๔๖๕

ว.ศ.ด.ค.
๐๑๕
ว.ศ.ด.ค.
๐๑๖

พ.ศ.
๒๔๔๗
พ.ศ.
๒๓๕๘

ตัวเลข

เลขโหรา

๑๘๙

เนื้อหาโดยสรุป

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๐๑๙
ว.ศ.ด.ค.
๐๒๐

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป

พ.ศ. ย่าเมืออุทิศส่วนกุศลหาย่าตุม
๒๔๒๘
เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๓

๓

ไม้

-

๒

เลขโหรา

ไม้

-

๓

บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป จารึกชํารุด
เป็นบางส่วน
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าทับส่วนที่เป็นจารึก ทําให้
อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าทับส่วนที่เป็นจารึก ทําให้
อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป จารึก มี
เลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป

อักษร - ภาษา

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๒๑ ๒๔๐๑

ปีมะเมีย วันยี่เป็ง นางดวงพร้อมกับ
สามีและลูกเต้าถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๐๒๒

พระภิกษุพร้อมกับญาติร่วมกันถวาย
พระพุทธรูป ปรารถนาในพระนิพพาน

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

-

๕

ว.ศ.ด.ค.
๐๒๓
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๒๔ ๒๔๔๘

ทุสีวิไชถวายพระพุทธรูปเพื่อสุข ๓
ประการ
ปู่ทับอุทิศส่วนกุศลให้แม่ผาย

อักษรธรรมล้านนา - เลขธรรม
ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา - เลขโหรา
ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

-

๑

ไม้

๒

๔

บันทึกที่ด้านหน้าและด้านหลังของฐาน
พระพุทธรูป

๑๙๐

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๒๕ ๒๔๗๒

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

เลขโหรา

ไม้

-

๔

-

ไม้

๑

๒

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

-

ไม้

-

๒

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา
เลขธรรม

ไม้

๑

๘

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๗

บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป จารึก มี
เลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกมีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่
เป็นจารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ทุจันทาพร้อมกับญาติถวาย
พระพุทธรูปเพื่อค้ําชูพระศาสนาครบ
๕,๐๐๐ ปี
มีบุคคลอุทิศส่วนกุศลให้พ่อแม่ พ่อชื่อ
ขนานสี ส่วนชื่อแม่ลบเลือน

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๐๒๗

มีบุคคลถวายพระพุทธรูป

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๒๘ ๒๔๐๓

วันยี่เป็ง วันอาทิตย์ หนานฅําภีระ
ถวายพระพุทธรูปเพื่อค้ําชูศาสนาครบ
๕,๐๐๐ ปี
วันยี่เป็ง วันพฤหัสบดี นางคํามาและ
ลูกถวายพระพุทธรูปชะตา เพื่อเป็นหิ
ตานุหิตาผล

ว.ศ.ด.ค.
๐๒๖

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๒๙ ๒๔๖๖

๑๙๑

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๓๐ ๒๔๖๓
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๓๑ ๒๔๓๒
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๓๒ ๒๔๐๕
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๓๓ ๒๔๖๗
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๓๔ ๒๓๗๗

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

จารึกเพียงศักราช ๑๒๘๒ ไม่พบ
ข้อความอื่น

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๒

วันยี่เป็ง วันพฤหัสบดี ปีกัดเป้า ขนาน
สุริยวงสาและครอบครัวร่วมกันถวาย
พระพุทธรูป
ปีเต่าเส็ด ทุขนานอุตตมะพร้อมด้วยแม่
พี่น้องพ่อเฒ่าแม่เฒ่าถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๕

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๖

พระกาวิชัยถวายพระพุทธรูปองค์หนึ่ง
อุทิศไปให้พ่อชมและแม่ใจ ให้ถึงโล
กุตรสุข
หนานสานและพี่น้องถวายพระพุทธรูป
เพื่ออุทิศไปให้แม่

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

-

๕

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๒

๗

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกด้านหน้าและด้านซ้ายของฐาน
พระพุทธรูป มีเลขทะเบียนเก่า
เขียนทับส่วนที่เป็นจารึก ทําให้อ่านได้
ยาก

เนื้อหาโดยสรุป

๑๙๒

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๐๓๕

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๓๖ ๒๔๖๐

น้อยมหายศและครอบครัวได้สร้าง
พระพุทธรูปองค์นี้ ขอให้สมฤทธีดงั คํา
ปรารถนา
หนานนามวงถวายเพื่ออุทิศให้แม่ชื่อ
ย่าแก้ว

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๓๗ ๒๔๖๗

หนานกาวิระได้สร้างพระพุทธรูปองค์
หนึ่งในเดือนยี่เพ็ง

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๓๘ ๒๔๓๒

วันยี่เป็ง วันพฤหัสบดี ปีกัดเป้า ย่า
จันท์เอื้อยพร้อมทั้งสามีและลูกถวาย
พระพุทธรูป
วันยี่เป็ง วันจันทร์ ปีกาบใจ้ ย่าหน้อย
ถวายพระพุทธรูป ๑ องค์ อุทิศไปให้
พ่อชื่อปู่พระยาราช

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๓๙ ๒๔๖๗

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

ไม้

๑

๗

เลขโหรา

ไม้

๑

๓

เลขโหรา

ไม้

๑

๔

ไม้

๑

๕

ไม้

๑

๖

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

ตัวเลข

-

เลขโหรา

๑๙๓

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๔๐ ๒๓๔๗

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

เลขโหรา

ไม้

-

๓

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๕

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๓

ไม้

๑

๔

ไม้

๑

๔

ไม้

๑

๔

บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือนอ่านข้อความได้ไม่ครบ
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

อักษร - ภาษา
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๐๔๒

ปีกาบใจ้ เดือนเชษฐ์ (เดือน ๙
ภาคเหนือ เดือน ๗ ภาคกลาง)อ้ายธา
สร้างพระพุทธรูปเพื่อหวังนิพพาน
ทุหนานมี ทุหนานสุทธิ์และครอบครัว
สร้างพระพุทธรูปเพื่ออุทิศบุญไปให้พ่อ
ชื่อเปี้ยและเอื้อยชื่อนางดวงแก้ว
นางจันถาอุทิศบุญให้พ่อหนานน้อย
อุทธังและแม่จัน

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๔๓ ๒๔๕๖
ว.ศ.ด.ค.
๐๔๔

จารึกลบเลือนอ่านได้เพียง จุลศักราช
๑๐๐๐๒๗๐๕ (๑๒๗๕) ปีก่าเป้า
น้อยไชยวงถวายพระพุทธรูปชะตา
อุทิศให้ปู่แถนย่าแถน

ว.ศ.ด.ค.
๐๔๑

ว.ศ.ด.ค.
๐๔๕

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ,
ภาษาบาลี
ปีเปิกยี เดือนเป็ง นางหน่อแก้วพุทธา อักษรธรรมล้านนา ภิเษกพระพุทธรูปชะตา อุทิศบุญให้พ่อ ภาษาไทยถิ่นเหนือ
น้อยทา

เลขโหรา

เลขโหรา

๑๙๔

ตัวเลข

เนื้อหาโดยสรุป

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๐๔๖

อายุ

ว.ศ.ด.ค.
๐๔๗
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๔๘ ๒๔๒๔
ว.ศ.ด.ค.
๐๔๙

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๕๐ ๒๔๔๕

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

ทุนารทถวายพระพุทธรูปอุทิศให้แม่
เฒ่าชื่อย่าแก้ววัณณา ขอให้บุญไปถึง

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

-

ไม้

๑

๔

ทุเจ้าธนันไชสร้างพระพุทธรูปอุทิศบุญ
ให้แม่ หากแม้นางได้เกิดในที่อันร้าย
ขอให้ไปเกิดในที่ที่ดีกว่าเดิม
ปีร้วงใส้ น้อยอุดได้สร้างพระพุทธรูป ๑
องค์

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

-

ไม้

๑

๘

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

-

ไม้

๑

๔

ขนานมหาวันพร้อมภรรยาและลูก
สร้างพระพุทธรูปอุทิศบุญให้แม่ชื่อว่า
ย่าอีน ขอให้นางมารับเอาพระพุทธรูป
องค์นี้เถิด
จารึกลบเลือน อ่านได้เพียง จุลศักราช
๑๒๖๔

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

-

ไม้

๒

๔

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่รอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๔

เนื้อหาโดยสรุป

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือนทําให้อ่านข้อความได้ไม่
ครบ

๑๙๕

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๕๑ ๒๔๕๗
ว.ศ.ด.ค.
๐๕๒
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๕๓ ๒๔๙๒

ว.ศ.ด.ค.
๐๕๔

พ.ศ.
๒๓๕๘

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๕๕ ๒๔๔๗

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

-

๓

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

-

๔

ปีฉลู วันยี่เป็ง วันเสาร์ แม่แก้วอุทศิ
บุญให้พ่อคํามี นายคําอ้าย แม่ป้อม
และญาติทุกคน นายไชยสารอุทิศให้
พ่อน้อยจักร
นางหล่อได้สร้างพระพุทธรูปไว้บูชา

อักษรไทย ภาษาไทย

เลขไทย

ไม้

๑

๖

บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๕

ปีกาบสี วันอังคาร ทุจันธิมาอุทิศให้
น้องที่เป็นพระ

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

-

๔

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ปีกดยี วันยี่เป็ง วันจันทร์ นางแก้วภา
ได้บวชพระพุทธรูปอุทิศบุญให้แม่เฒ่า
ชื่อว่าขันแก้ว
ย่าใจบวชพระพุทธรูปอุทิศไปให้พอ่
และแม่ที่ถึงแก่กรรม พ่อชื่อแสนแก้ว

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก

๑๙๖

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๕๖ ๒๔๔๗

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๕

ปู่น้อยอินคําสร้างพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขไทย

ไม้

๑

๕

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๖

๔

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๕๙ ๒๓๙๐

พระสุวรรณ ขนานนันชัยและ
ครอบครัว สร้างพระพุทธรูปเพื่ออุทิศ
ให้พ่อ
หน้อยมหายศและครอบครัวมีความ
ศรัทธา

ไม้

๑

๕

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๖๐ ๒๔๖๐

นายมอนสร้างพระพุทธรูป ๑ องค์
เพื่อความสุขสามประการ

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๖

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ปีกาบสี วันยี่เป็ง วันอังคาร ทุปัญญา
อุทิศให้น้องชื่อว่า ย่าจันทา

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๕๗ ๒๔๖๔
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๕๘ ๒๔๐๔

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

เลขโหรา

๑๙๗

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๖๑ ๒๔๗๐

มีผู้หญิงและครอบครัวสร้าง
พระพุทธรูปอุทิศให้แม่บัวผด พ่อเสา

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๖๒ ๒๔๖๕

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๖

นางมะลิสร้างพระพุทธรูปเพื่อค้ําชู
พระพุทธศาสนา

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๖

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๖๓ ๒๔๔๘

ทุยานะอุทิศให้แม่เฒ่าชื่อย่ากา

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๔

ว.ศ.ด.ค.
๐๖๔

ย่าจ้อยถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๔

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๖๕ ๒๔๕๔

พระขนานอภิวงศ์ถวายพระพุทธรูป
อุทิศบุญให้แม่ชื่อย่าดวงตา

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๙

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

๑๙๘

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๖๖ ๒๔๖๖

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

หนานศรีวิโรรสถวายพระพุทธรูปอุทิศ
บุญให้แม่ชื่อย่าปัน

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๖๗ ๒๔๕๖

นางเพ็งอุทิศให้ลูก ๒ คน ชื่อคํามูล
และคําแก้ว

ว.ศ.ด.ค.
๐๖๘

พระพุทธรูปองค์นี้สร้างโดยวิริยประญา อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ,
ภาษาบาลี
นางเกี้ยงได้ถวายพระพุทธรูปเพื่อขอ อักษรธรรมล้านนา สุข ๓ ประการ
ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๖๙ ๒๔๖๖
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๗๐ ๒๓๘๗

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๒

๗

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๓

ไม้

๑

๕

เลขโหรา

ไม้

๑

๔

เลขโหรา

ไม้

๑

๖

บันทึกที่ด้านหน้าและด้านหลังของฐาน
พระพุทธรูป มีเลขทะเบียนเก่า
เขียนทับส่วนที่เป็นจารึก ทําให้อ่านได้
ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

หนานยาชฌรยพุดพร้อมครอบครัว
อักษรธรรมล้านนา สร้างพระพุทธรูป ๑ องค์ เพื่อค้ําชู
ภาษาไทยถิ่นเหนือ
พระพุทธศาสนาและขอสุข ๓ ประการ

๑๙๙

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๐๗๑

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

หนานกาวิละถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๕

ทุยาวิเจียรและครอบครัวสร้าง
พระพุทธรูปองค์นี้เพื่อค้ําชู
พระพุทธศาสนา
น้อยพันถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ,
ภาษาบาลี
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๘

เลขโหรา

ไม้

๑

๖

ว.ศ.ด.ค.
๐๗๔

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๕

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๗๕ ๒๔๐๒

นางอิ่นแก้วและครอบครัวได้สร้างเพื่อ
ค้ําชูพระพุทธศาสนา

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๖

ว.ศ.ด.ค.
๐๗๒
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๗๓ ๒๔๖๗

เลขโหรา

๒๐๐

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๗๖ ๒๔๐๖

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

พระขรนานมณีวันสร้างพระพุทธรูป ๑ อักษรธรรมล้านนา องค์ อุทิศให้พ่อ
ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

เลขโหรา

ไม้

๑

๕

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

ว.ศ.ด.ค.
๐๗๗

อ้ายสีและครอบครัวถวายอุทิศให้ลูก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๖

๒

ว.ศ.ด.ค.
๐๗๘

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๔

ว.ศ.ด.ค.
๐๗๙

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๓

ว.ศ.ด.ค.
๐๘๐

ทุน้อยบุญชูและครอบครัวมีศรัทธา

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๓

เลขโหรา

๒๐๑

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๘๑ ๒๔๗๒

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

พระกาวิชัยถวายพระพุทธรูป ๑ องค์

ว.ศ.ด.ค.
๐๘๒

กล่าวถึงผู้สร้างชื่อขนานทิพพลและ
ครอบครัว

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ,
ภาษาบาลี
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๐๘๓

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๐๘๔

อารินถวายพระพุทธรูปเพื่อขอสุข ๓
ประการ

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๐๘๕

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

เลขโหรา

ไม้

๑

๕

ไม้

๑

๔

ไม้

๑

๕

ไม้

๑

๔

ไม้

๒

๔

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าและด้านหลังของฐาน
พระพุทธรูป มีเลขทะเบียนเก่า
เขียนทับส่วนที่เป็นจารึก ทําให้อ่านได้
ยาก

เลขโหรา

๒๐๒

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๐๘๖

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

ไม้

๑

๓

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

นายมูลอุทิศให้พ่อจ้อย

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๘๗ ๒๔๑๙

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๔

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๘๘ ๒๓๙๐

หนานญาวิไชยและครอบครัวมีศรัทธา

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๖

ว.ศ.ด.ค.
๐๘๙

หนานอินทร์สร้างพระพุทธรูปให้คน
และเทวดาบูชา

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๒

๕

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๙๐ ๒๔๔๐

น้อยทาสร้างพระพุทธรูปองค์นี้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๖

๒๐๓

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๙๑ ๒๔๔๐

แสนมังคละและครอบครัวสร้าง
พระพุทธรูปองค์นี้อุทิศให้ลูกชื่ออี่จัน

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๙๒ ๒๔๔๘

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๒

๖

ทุอินทวันสร้างพระพุทธรูปอุทิศให้
ญาติ

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๕

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๙๓ ๒๔๘๓

กล่าวถึงศักราชและผู้สร้างชื่อนาง
คํานวณ สมโพช

อักษรไทย ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขไทย

ไม้

๑

๕

ว.ศ.ด.ค.
๐๙๔

ย่าจันทาสร้างพระพุทธรูปอุทิศให้ลูก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๖

๒

ว.ศ.ด.ค.
๐๙๕

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๗

บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

๒๐๔

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๙๖ ๒๓๗๐

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

ครูบาเจ้าไผ่ล้อมสร้างพระพุทธรูปให้
คนทั้งหลายได้ไหว้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๖

เณรซ้าวและครอบครัวสร้าง
พระพุทธรูปไว้ที่พระธาตุฮ่องอ้อ เพื่อ
ขอสุข ๓ ประการ
แสนเมืองชื่นถวายพระพุทธรูปพร้อม
ลูกหลาน

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ,
ภาษาบาลี
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๑๑

เลขโหรา

ไม้

๑

๗

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๙๙ ๒๔๖๗

Pia Mim สุริยแก้วถวายพระพุทธรูป

เลขโหรา

ไม้

๑

๕

ว.ศ.ด.ค.
๑๐๐

ขนานอุตมและครอบครัวถวาย
พระพุทธรูปอุทิศให้พ่อชื่อปู่กาวิน

อักษรธรรมล้านนา,
อักษรละติน ภาษาไทยถิ่นเหนือ,
ภาษาอังกฤษ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๘

๔

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๙๗ ๒๔๖๒
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๐๙๘ ๒๔๑๔

บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก

๒๐๕

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๐๑ ๒๔๖๙

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

พระเมืองใจถวายพระพุทธรูปอุทิศให้
พ่อหนานคันธะ

ว.ศ.ด.ค.
๑๐๒

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๕

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๔

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๐๓ ๒๔๒๙

อ้ายบุญมาอุทิศให้แม่ชื่อย่ามี

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๕

ว.ศ.ด.ค.
๑๐๔

น้อยปัญญาและครอบครัวสร้าง
พระพุทธรูปอุทิศให้พ่อชื่อขนานวงศ์

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๗

๔

ว.ศ.ด.ค.
๑๐๕

กล่าวถึงชื่อบุคคล ชื่อว่าขนานอุททะ

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๒

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

๒๐๖

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๑๐๖

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป
นางบุญมาถวายพระพุทธรูป

อักษร - ภาษา
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๑๐๗

นางจันทาและลูกทุกคนอุทิศบุญให้ทะ อักษรธรรมล้านนา มะหาด
ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๐๘ ๒๔๑๕

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๑๐๙

น้อยพันสร้างพระพุทธรูป ๒ องค์อุทิศ
ให้พ่อชื่อว่าปู่หนานจะวะนะ และ
พระพุทธรูปเงินอุทิศให้แม่
หนานไชยลังกาและครอบครัวสร้าง
พระพุทธรูปอุทิศให้พ่อชื่อปู่แสนบ่อ

ว.ศ.ด.ค.
๑๑๐

ขนานสิริและน้อง ๒ คน ถวาย
พระพุทธรูปองค์นี้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

เลขโหรา

ไม้

๑

๖

ไม้

๖

๒

ไม้

๑

๖

ไม้

๘

๓

ไม้

๑

๕

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

เลขโหรา

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
เลขโหรา

๒๐๗

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๑๑๑

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

ไม้

๑

๗

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

พระจริยาและพี่น้องอุทิศให้อี่ฅํา

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๑๒ ๒๔๒๓

กล่าวถึงศักราชและผู้สร้างคือ อ้ายใจ
และครอบครัว

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๖

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๑๓ ๒๔๑๒

นางเปียและครอบครัวสร้างเพื่อค้าํ ชู
พระพุทธศาสนา

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๕

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๑๔ ๒๔๖๗

นายสุขถวายพระพุทธรูปอุทิศบุญให้
ลูกชื่ออ้ายถา

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๕

ว.ศ.ด.ค.
๑๑๕

พระพุทธรูปองค์นี้สร้างโดยพระอุดม
และครอบครัว

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๒

๒๐๘

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๑๑๖

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

พระพุทธรูปองค์นี้สร้างโดยอ้ายตาดํา
และครอบครัว

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๑๗ ๒๔๖๖

น้อยตันถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๑๑๘

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๑๑๙

อ้ายตาและครอบครัวถวาย
พระพุทธรูป ๑ องค์ อุทิศให้รักข์ปยู่ ่า

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๑๒๐

พระหมดและครอบครัวถวาย
พระพุทธรูปเพื่อหวังนิพพาน

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ตัวเลข

เลขโหรา

เลขโหรา

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

ไม้

๖

๒

ไม้

๑

๓

ไม้

๑

๑

ไม้

๕

๒

ไม้

๑

๓

บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

๒๐๙

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๑๒๑

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าและด้านข้างทั้ง 2
ด้านของฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

สวาธุเจ้ามณีวันและนางสมถวาย
พระพุทธรูปอุทิศให้พ่อ

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๘

๕

ว.ศ.ด.ค.
๑๒๒

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๔

ว.ศ.ด.ค.
๑๒๓

ปู่เมาะสร้างพระพุทธรูปไม้ม่วงฅํา
ถวาย

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๓

๓

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๒๔ ๒๓๙๔

ขนานเตชาและครอบครัวสร้าง
พระพุทธรูปเพื่อค้ําชูพระพุทธศาสนา

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๖

ว.ศ.ด.ค.
๑๒๕

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๕

๒๑๐

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๒๖ ๒๓๙๓

แสนไชชุมพูและครอบครัวสร้าง
พระพุทธรูปองค์นี้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๑๒๗

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๒๘ ๒๔๗๒

อุ่นใจและครอบครัวถวายพระพุทธรูป
๑ องค์ อุทิศให้หลานชื่อนางหมาย

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๒๙ ๒๔๐๔

ขนานไกสอรและครอบครัวถวาย
พระพุทธรูป

ว.ศ.ด.ค.
๑๓๐

นายปัน นางเฮียน และครอบครัว
อุทิศบุญให้พ่อน้อยทา แม่ฅําพัน

เนื้อหาโดยสรุป

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

เลขโหรา

ไม้

๑

๗

ไม้

๑

๑

เลขโหรา

ไม้

๑

๖

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๕

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๕

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

อักษร - ภาษา

๒๑๑

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๓๑ ๒๔๖๕
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๓๒ ๒๔๑๔
ว.ศ.ด.ค.
๑๓๓
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๓๔ ๒๔๑๑
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๓๕ ๒๔๔๑

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

นางจันทาถวายพระพุทธรูป ๑ องค์

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๔

ย่าจันเอื้อยและครอบครัวสร้าง
พระพุทธรูป ๑ องค์ เพื่อค้ําชู
พระพุทธศาสนา
เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ,
ภาษาบาลี
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๘

เลขโหรา

ไม้

๑

๕

จุลศักราช ๑๒๓๐ เดือนยี่เพ็ง วันศุกร์
พระข้าคุณและครอบครัวอุทิศบุญ
ขอให้อานิสงส์ถึงแก่ทุกคน
จุลศักราช ๑๒๖๐ เดือนยี่เพ็ง วันศุกร์
แสนไชนาและครอบครัวถวาย
พระพุทธรูป ๑ องค์ เพื่อขอสุข ๓
ประการ

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๖

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๕

๒๑๒

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๓๖ ๒๔๒๕

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ระบุถึงจุลศักราช ๑๒๔๔ มีการถวาย
พระพุทธรูป

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๓๗ ๒๔๐๙
ว.ศ.ด.ค.
๑๓๘

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๓๙ ๒๔๑๘
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๔๐ ๒๔๐๓

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๖

ระบุถึงจุลศักราช ๑๒๒๘ อ้ายอินถา
และครอบครัวถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๖

จุลศักราช ๑๒๔๐ เดือน ๕ เพ็ง วัน
เสาร์ ธุเจ้าอริยและขนานอุปประพร้อม
ครอบครัว สร้างพระพุทธเจ้าองค์หนึ่ง
อุทิศไปหาพ่อชื่อว่าปู่แสนบ่อ
ศักราช ๑๒๓๗ ปู่ทิพและครอบครัว
สร้างพระพุทธรูปองค์ ๑ ไว้ค้ําชูศาสนา
๕๐๐๐ พระวัสสา
มีพระสร้างพระพุทธรูป ๑ องค์ เพื่อค้ํา
ชูพระพุทธศาสนาและอุทิศให้พ่อเฒ่า
ชื่อปู่จัน ปู่หนานสม

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ,
ภาษาบาลี

เลขโหรา

ไม้

๑

๙

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๕

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๗

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

๒๑๓

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๔๑ ๒๓๗๕

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าและด้านข้างทั้ง ๒
ด้านของฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก

นางเพงและลูกๆ ถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๕

ว.ศ.ด.ค.
๑๔๒

หนานสิทธิและครอบครัวสร้าง
พระพุทธรูปเพื่อค้ําชูพระพุทธศาสนา

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๗

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๔๓ ๒๔๐๑

ขนานปัญญาสร้างพระพุทธรูป ๑ องค์ อักษรธรรมล้านนา อุทิศให้พ่อชื่อว่าปู่แสนสมบัติ
ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๖

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๔๔ ๒๔๙๔

ระบุชื่อนายน้อย

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๓

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๔๕ ๒๔๑๐

ปู่จุมปาและครอบครัว รวมถึงขนาน
ปัญญาและครอบครัว สร้าง
พระพุทธรูปองค์นี้เพื่อให้สมปรารถนา

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๕

๕

๒๑๔

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๑๔๖

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๒

๒

ระบุถึงบุคคลและภรรยาผูส้ ร้าง
พระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๕

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๔๘ ๒๔๖๓

ระบุถึงขนานมณีสักการะบิดา

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๕

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๔๙ ๒๔๔๖

ระบุถึงศักราชที่สร้าง

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๔

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๕๐ ๒๓๙๓

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๗

บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ระบุถึงการสร้างพระพุทธรูปองค์นใี้ ห้
คนและเทวดาบูชา

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๔๗ ๒๓๕๕

๒๑๕

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๑๕๑

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

ไม้

๒

๕

บันทึกที่ด้านหน้าและด้านข้างของฐาน
พระพุทธรูป มีเลขทะเบียนเก่า
เขียนทับส่วนที่เป็นจารึก ทําให้อ่านได้
ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ระบุถึงศักราชที่สร้างและผู้สร้างคือ
หมื่นไชชนะสงครามพร้อมทั้ง
ครอบครัว
ระบุถึงศักราชที่สร้าง

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๕

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๒

ว.ศ.ด.ค.
๑๕๔

ระบุถึงศักราชที่สร้าง

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๖

ว.ศ.ด.ค.
๑๕๕

นางแสนและครอบครัวสร้าง
พระพุทธรูปองค์นี้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๗

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๕๒ ๒๔๒๒
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๕๓ ๒๔๖๕

๒๑๖

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๑๕๖

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

เลขโหรา

ไม้

๖

๒

บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่รอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

ทุขนานพรหมสร้างพระพุทธรูป ๑
องค์ อุทิศให้พี่อ้ายและพ่อชุ

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๑๕๗

ระบุชื่อนายเปีย

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๒

ว.ศ.ด.ค.
๑๕๘

ระบุถึงการสร้างพระพุทธรูปองค์นี้
เพื่อให้ถึงยุคพระศรีอาริย์

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๖

๒

ว.ศ.ด.ค.
๑๕๙

หนานสิทและครอบครัวสร้าง
พระพุทธรูป ๑ องค์ เพื่อขอสุข ๓
ประการ
มีบุคคลถวายพระพุทธรูป ๑ องค์

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๖

๓

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๔

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๖๐ ๒๔๕๔

๒๑๗

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๖๑ ๒๔๒๔
ว.ศ.ด.ค.
๑๖๒

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๒

๓

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๑

เลขโหรา,
เลขธรรม

ไม้

๑

๗

ไม้

๑

๔

ไม้

๑

๒

บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

มีบุคคลอุทิศบุญให้พ่อและแม่ พ่อชื่อ
หนานสุทธา แม่ชื่อย่าฅํา

พ.ศ. ระบุ จุลศักราช ๑๒๙๕
๒๔๗๖

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๖๓ ๒๔๖๒

ระบุถึงศักราชและผู้ทสี่ ร้าง
พระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๑๖๔

มีบุคคลถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๖๕ ๒๔๓๐

ปู่แนหลวงถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

๒๑๘

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๖๖ ๒๔๔๘

ยาวิไชถวายพระพุทธรูปอุทิศบุญแก่
พ่อเฒ่าชื่อหนานอุบาลี

ว.ศ.ด.ค.
๑๖๗

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๒

๓

นันทวิไชถวายพระพุทธรูปเพื่อค้ําชู
พระศาสนา ๕,๐๐๐ พระวัสสา

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๖

๒

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๖๘ ๒๔๐๑

วันยี่เป็ง วันศุกร์ มีบุคคลและภรรยา
ถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๕

๔

ว.ศ.ด.ค.
๑๖๙

จารึกลบเลือน ระบุได้เพียง มีบุคคลชื่อ อักษรธรรมล้านนา น้อยปรมา และระบุวันถวาย
ภาษาไทยถิ่นเหนือ
พระพุทธรูปคือ วันเพ็ญ วันพฤหัสบดี
กล่าวถึงศักราชและผู้สร้างพระพุทธรูป อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๔

เลขโหรา

ไม้

๑

๕

บันทึกที่ด้านหน้าและด้านซ้ายของฐาน
พระพุทธรูป มีเลขทะเบียนเก่า
เขียนทับส่วนที่เป็นจารึก ทําให้อ่านได้
ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๗๐ ๒๔๕๙

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

๒๑๙

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๑๗๑

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

ไม้

๑

๑

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๗๒ ๒๔๔๓

มีบุคคลถวายพระพุทธรูปอุทิศให้พ่อ

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๖

๓

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๗๓ ๒๔๕๐

ระบุวันยี่เป็ง และย่าบุญทัน ย่าคํามูร

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๓

ว.ศ.ด.ค.
๑๗๔

มีเนื้อความระบุการถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๔

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๗๕ ๒๔๐๓

วันยี่เป็ง มีบุคคลถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๖

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๗๖ ๒๔๒๒

ระบุถึงศักราชที่สร้างพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๕

๒๒๐

วัตถุ

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก

อายุ

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๗๗ ๒๔๓๐
ว.ศ.ด.ค.
๑๗๘
ว.ศ.ด.ค.
๑๗๙
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๘๐ ๒๓๙๐
ว.ศ.ด.ค.
๑๘๑

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

พ.ศ. ๒๔๓๐ (เมืองเม็ด) อุบาสกจันท์
ได้สร้างพระพุทธรูปองค์นี้เพื่อที่จะได้
บรรลุอรหันต์ในยุคของพระศรีอาริย์
เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

มีบุคคลและน้องสาวชื่อนางคําถวาย
พระพุทธรูปเพื่อเป็นที่สักการะบูชาแก่
คนและเทวดา และาเป็นพระอรหันต์
มีบุคคลและครอบครัวถวายสร้าง
พระพุทธรูปไม้จันทน์เพื่อปรารถนา
นิพพาน
มีบุคคลถวายพระพุทธรูปเพื่อค้ําชู
พระพุทธศาสนา

ตัวเลข

เลขโหรา

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ไม้

๒

๓

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๒

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๖

๕

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๗

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๒

๗

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

๒๒๑

จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าและด้านหลังของฐาน
พระพุทธรูป ตัวจารึกลบเลือนและมี
การเขียนเลขทะเบียนเก่าทับตัวอักษร
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
ตัวจารึกลบเลือนมาก ไม่สามารถอ่าน
ได้
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าและมุมด้านหน้าของ
ฐานพระพุทธรูป มีเลขทะเบียนเก่า
เขียนทับส่วนที่เป็นจารึก ทําให้อ่านได้
ยาก

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๘๒ ๒๔๑๘

ขนานอิสรและครอบครัวสร้าง
พระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๑๘๓

ระบุถึงขนานปัญญาและครอบครัวมี
ศรัทธา

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๑๘๔

มีบุคคลพร้อมครอบครัวถวาย
พระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๑๘๕

มีกลุ่มบุคคลถวายพระพุทธรูปชะตาปี
เกิด

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๘๖ ๒๔๖๐

หนานนามวงอุทิศบุญให้พ่อชื่อแสนไช
ชนะ

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

เลขโหรา

ไม้

๑

๗

ไม้

๑

๒

ไม้

๓

๓

ไม้

๖

๓

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านที่ ๑-๓ ของฐาน
พระพุทธรูป มีเลขทะเบียนเก่า
เขียนทับส่วนที่เป็นจารึก ทําให้อ่านได้
ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป จารึกเลือน
รางมาก

ไม้

๑

๓

เลขโหรา

เลขโหรา

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

๒๒๒

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๑๘๗

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

ไม้

๑

๓

ไม้

๑

๕

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก

คําหุยได้ถวายพระพุทธรูป ขอให้
สมฤทธีทุกประการ

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๘๘ ๒๔๕๔

วันยี่เป็ง วันจันทร์ พระชนานการีนท
พร้อมครอบครัวถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๑๘๙

ระบุถึงพระพุทธรูปองค์นี้สร้างให้เป็นที่
ไหว้แก่คนและเทวดา และอุทิศบุญไป
หาพ่อและแม่
ระบุถึงชื่อของ น้อยเตชาและ
ครอบครัว และทุเจ้าอินทะ และ
ศานุศิษย์

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๒

๒

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๓

๒

นายเสิล เกตุธาวร ถวายพระพุทธรูป
ชะตา

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๔

ว.ศ.ด.ค.
๑๙๐

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๙๑ ๒๔๗๐

เลขโหรา

เลขโหรา

๒๒๓

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีการเขียนเลขทะเบียนเก่าทับจารึกแต่
ยังเห็นรูปอักษรชัดเจน

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๑๙๒
ว.ศ.ด.ค.
๑๙๓

ว.ศ.ด.ค.
๑๙๔
ว.ศ.ด.ค.
๑๙๕
ว.ศ.ด.ค.
๑๙๖

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

ไม้

๒

๑

ไม้

๑

๖

บันทึกที่รอบฐานพระพุทธรูป มีการ
เขียนเลขทะเบียนเก่าทับ แต่รูปอักษร
ชัดเจน
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๔

นางแก้วและครอบครัวสร้าง
อักษรธรรมล้านนา พระพุทธรูปเพื่อค้ําชูพระพุทธศาสนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
พ.ศ. ไอ้เสาถวายพระพุทธรูปอุทิศบุญให้พ่อ อักษรธรรมล้านนา ๒๔๕๖
ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๒

๔

ไม้

๑

๗

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป
ทุหลวงพรหมจักรสร้างพระพุทธรูป

พ.ศ. หนานยาวิไชพร้อมภริยาและลูกถวาย
๒๔๖๙ พระพุทธรูป

เอื้อยนงถวายพระพุทธรูปชะตา

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

เลขโหรา

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
ตัวจารึกลบเลือน และมีการเขียนเลข
ทะเบียนเก่าทับ ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป ตัวจารึก
ลบเลือน
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีการเขียนเลขทะเบียนเก่าทับ ทําให้
รูปอักษรไม่ชดั และแต่ละบรรทัดซ้อน
เหลื่อมกัน ทําให้อ่านยาก

๒๒๔

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๑๙๗ ๒๔๕๔

หลานอุทิศส่วนกุศลให้พ่อเฒ่าการินทา อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๑๙๘
ว.ศ.ด.ค.
๑๙๙

กาวินและอุบาสกอุบาสิกาถวาย
พระพุทธรูป ขอป็นพระอรหันต์
มีบุคคลสร้างพระพุทธรูปเพื่อขอเป็น
กุศล

ว.ศ.ด.ค.
๒๐๐
ว.ศ.ด.ค.
๒๐๑

พ.ศ.
๒๔๗๘
พ.ศ.
๒๔๖๐

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

เลขโหรา

ไม้

๑

๔

ไม้

๒

๒

เลขโหรา,
เลขธรรม

ไม้

-

๕

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
หนานคันธะทานอุทิศบุญให้แม่ชื่อต่อม อักษรธรรมล้านนา แก้ว
ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๗

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป อักษรบาง
รูปลบเลือน
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป เว้นด้าน
สุดท้าย มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับ
ส่วนที่เป็นจารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป

เลขโหรา

ไม้

๑

๓

หนานจันและครอบครัวสร้าง
พระพุทธรูปอุทิศบุญให้ลูก ๓ คน
ระบุถึงศักราชและชื่อผู้สร้างคือปูพ่ ัน

เลขธรรม,
เลขโหรา
เลขโหรา

ไม้

๖

๒

ไม้

๑

๕

อักษร - ภาษา

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

นายโละพุทธาภิเษกพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา –
ภาษาไทยถิ่นเหนือ

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีการเขียนเลขทะเบียนเก่าทับทําให้
อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีการเขียน
เลขทะเบียนเก่าทับทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีการเขียนเลขทะเบียนเก่าทับทําให้

๒๒๕

ว.ศ.ด.ค.
๒๐๒
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๐๓ ๒๔๕๔

ตัวเลข

เนื้อหาโดยสรุป

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ว.ศ.ด.ค.
๒๐๔

พระภิกษุถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๒๐๕

นายหลานถวายพระพุทธรูปองค์นเี้ พื่อ
หวังสุข ๓ ประการ และนิพพาน
พุทธศักราชระบุไม่ได้ว่าเป็น พ.ศ.
๒๓๓๑ หรือ ๒๔๓๑
นางกอแก้วและลูกๆ ได้สร้าง
พระพุทธรูป
น้อยคันธวงอุทิศไปให้แม่ชื่อย่าเม้า

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

มีผู้ถวายพระพุทธรูปเพื่อให้เป็นที่
สักการะ

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๒๐๖
ว.ศ.ด.ค.
๒๐๗
ว.ศ.ด.ค.
๒๐๘

พ.ศ.
๒๔๑๘
พ.ศ.
๒๔๔๒

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ไม้

๑

๕

เลขโหรา

ไม้

๑

๕

เลขโหรา

ไม้

๑

๖

เลขโหรา

ไม้

๑

๕

ไม้

๑

๓

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก
อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีการเขียนเลขทะเบียนเก่าทับทําให้
อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีการเขียนเลขทะเบียนเก่าทับทําให้
อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกมีความสมบูรณ์
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือนและมีการเขียนเลข
ทะเบียนเก่าทับ ทําให้อ่านได้ยาก

๒๒๖

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๒๐๙

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป

พ.ศ. ป้าคํามาถวายพระพุทธรูปชะตาในวัน
๒๔๖๘ ยี่เป็ง วันเสาร์ ปรารถนาในโลกุตระ

อักษร - ภาษา
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เนื้อความอ่านได้เพียงคําว่า พระจิต

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๒๑๑

เนื้อความอ่านได้เพียงคําว่า นางสม

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๒๑๒

ครูบาเจ้าเตวิชาสร้างพระพุทธรูปเพื่อ อักษรธรรมล้านนา ค้ําชูพระพุทธศาสนา และปรารถนาใน ภาษาไทยถิ่นเหนือ
พระนิพพาน

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๑๓ ๒๔๕๔

พระขนานการีนาถพร้อมครอบครัว
ถวายพระพุทธรูปองค์หนึ่ง ปรารถนา
พระนิพพาน

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

เลขโหรา

ไม้

๑

๗

ไม้

๑

๑

ไม้

๑

๑

ไม้

-

๓

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก

ไม้

๑

๖

เลขธรรม

เลขโหรา

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

๒๒๗

ว.ศ.ด.ค.
๒๑๐

ตัวเลข

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๑๔ ๒๔๓๗
ว.ศ.ด.ค.
๒๑๕
ว.ศ.ด.ค.
๒๑๖
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๑๗ ๒๔๖๐

ว.ศ.ด.ค.
๒๑๘

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๖

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ,
ภาษาบาลี
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๘

๔

เลขโหรา

ไม้

๒

๒

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๔

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

ไม้

๑

๒

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

วันยี่เป็ง วันจันทร์ ปีมะเมีย พ่อเมือง
และครอบครัวถวายพระพุทธรูปอุทิศ
ไปให้หาอาวชื่อปู่ฟู
ทุเจ้าชวนพร้อมญาติสร้างพระพุทธรูป
เพื่อค้ําชูพระพุทธศาสนา ๕,๐๐๐ พระ
วัสสา
วันยี่เป็ง มีบุคคลถวายพระพุทธรูป
ปรารถนาในสุข ๓ ประการและ
นิพพาน
วันยี่เป็ง มีบุคคลถวายพระพุทธรูป
ปรารถนาสุข ๓ ประการ

นางแก้วถวายพระพุทธรูปอุทิศให้พ่อ

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

๒๒๘

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๒๑๙

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

ไม้

๑

๓

ไม้

๑

๗

ไม้

๑

๕

เลขโหรา

ไม้

๑

๔

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือน ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

ทุหลวงภมมจักอุทิศให้แม่ชื่อว่านาง
หน่อแก้ว

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๒๒๐

ปีเมิงเร้า

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๒๒๑
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๒๒ ๒๔๔๘

อ้ายแพงและครอบครัวถวาย
พระพุทธรูป
มีบุคคลถวายพระพุทธรูป เพื่ออุทศิ
ให้กับบิดาและมารดา

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๒๒๓

วันยี่เป็ง มีบุคคลชายหญิง (หญิงชื่อ
นางจุมปา)สร้างพระพุทธรูปถวายเพื่อ
อุทิศส่วนกุศลให้พ่อ
วันยี่เป็ง อ้ายตื้ออุทิศไปให้ลูกชื่ออีก่ อง
แก้ว

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๖

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๔

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๒๔ ๒๔๖๐

เลขโหรา

๒๒๙

วัตถุ

ตัวเลข

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๒๕ ๒๔๖๐

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือน ทําให้อ่านได้ยาก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๔

หนานกาวิไชยและพวกพ้องถวาย
พระพุทธรูปเพื่อค้ําชูพระพุทธศาสนา
๕,๐๐๐ พระวัสสา ปรารถนิพพาน
ปู่น้อยจีและครอบครัวอุทิศบุญไปหา
ลูก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ,
ภาษาบาลี
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขธรรม

ไม้

๑

๔

เลขโหรา

ไม้

๑

๗

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

ว.ศ.ด.ค.
๒๒๘

มีพระได้สร้างพระพุทธรูปเพื่อค้ําชู
พระพุทธศาสนา และปรารถนาใน
นิพพาน

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๒

๓

บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๒๙ ๒๔๖๖

นางเมาพร้อมด้วยแม่ได้สร้าง
พระพุทธรูปอุทิศให้พ่อชื่อว่านายอ้าย

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๙

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๒๖ ๒๔๑๑
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๒๗ ๒๔๔๘

เลขโหรา

๒๓๐

มีผู้หญิงและหนานยศถวาย
พระพุทธรูปอุทิศให้แม่

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๓๐ ๒๔๖๖

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก

นายใสอุทิศให้พ่อชื่อนายน้อยแก้ว

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๓

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๖

๔

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๓๒ ๒๔๕๐

อ้ายไหลนางทาพร้อมครอบครัวถวย
พระพุทธรูปองค์นี้ ปรารถนาในสุข ๓
ประการและนิพพาน
นางฅําป้อสร้างพระพุทธรูป ๑ องค์
อุทิศให้พี่สาวชื่อนางจัน

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๔

ว.ศ.ด.ค.
๒๓๓

มีบุคคลถวายพระพุทธรูปองค์นี้เพือ่ ให้ อักษรธรรมล้านนา ญาติพี่น้องรอดพ้นจากยมบาล
ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๒

๓

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๓๔ ๒๔๗๕

นายยศถวายพระพุทธรูปอุทิศบุญให้
พ่อชื่อน้อยวงแก้ว

ไม้

๒

๒

ว.ศ.ด.ค.
๒๓๑

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

๒๓๑

บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป เว้นด้าน
สุดท้าย มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับ
ส่วนที่เป็นจารึก ทําให้อ่านได้ยาก

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๓๕ ๒๔๖๖

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

วันยี่เป็ง วันพฤหัสบดี หนานวันถวาย
พระพุทธรูปเพื่อขอสุข ๓ ประการ

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๓๖ ๒๔๒๕

หนานฅําภีระและภรรยาสร้าง
พระพุทธรูปอุทิศบุญไปหาลูกสาว

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๕

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๕

๔

ว.ศ.ด.ค.
๒๓๗

ทุหนานปัญญาถวายพระพุทธรูปชะตา อักษรธรรมล้านนา เพื่อขอสุข ๓ ประการ
ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขธรรม

ไม้

๑

๓

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๓๘ ๒๔๔๗

วันยี่เป็ง น้อยสวิทาถวายพระพุทะรูป
อุทิศบุญไปหาพ่อ

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๔

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

ว.ศ.ด.ค.
๒๓๙

ขนานกาวินและครอบครัวอุทิศบุญให้
อุ้ย ๓ คน

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขธรรม

ไม้

๑

๓

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

๒๓๒

ตัวเลข

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๔๐ ๒๔๔๘
ว.ศ.ด.ค.
๒๔๑
ว.ศ.ด.ค.
๒๔๒

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

เลขโหรา

ไม้

๑

๔

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๓

ไม้

๑

๓

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกบางส่วนหักหาย และมีการเขียน
เลขทะเบียนเก่าทับ ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือน
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือน

ไม้

๕

๒

ไม้

๖

๓

ไม้

๑

๔

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ทุคันธวงอุทิศบุญให้เทวดา พระอินทร์
พระพรหม พระยม และท้าวจตุ
โลกบาลทั้ง ๔
พระจักรินกับแม่ถวายพระพุทธรูป ๒
องค์
พระรุปหนึ่งถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

บุคคลชื่ออินถวายพระพุทธรูป

ว.ศ.ด.ค.
๒๔๓
ว.ศ.ด.ค.
๒๔๔

น้อยเมธังและภริยาถวายพระพุทธรูป
ปรารถนานิพพาน

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๔๕ ๒๔๖๒

นางฅําและครอบครัวถวาย
พระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป จารึก
เลือนรางมาก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป จารึกเลือน
ราง มีการเขียนเลขทะเบียนเก่าทับ
ทําให้อ่านได้ยาก

๒๓๓

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๒๔๖

อายุ

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๔๗ ๒๔๒๔
ว.ศ.ด.ค.
๒๔๘

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

ย่าบัวผาปรารถนาขอให้ถึงสุข ๓
ประการ และนิพพาน

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๒

๒

วันยี่เป็ง น้อยภทะ น้อธนไชยพร้อม
ครอบครัวถวายพระพุทธรูป ๑ องค์

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๘

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๑๐

พ.ศ. วันเพ็ญ วันพฤหัสบดี พ่ออุตตมะ แม่
๒๓๘๘ ขัน และครอบครัว ถวายพระพุทธรูป

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๔๙ ๒๔๖๐

ปู่หมื่นเมืองบางอุทิศพระพุทธรูปไม้
ม่วงเพื่อขอสุข ๓ ประการ

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๕

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๕๐ ๒๔๖๖

หนานสีวิไรถวายพระพุทธรูปอุทิศให้
พ่อชื่อแสนอิน

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๒

๖

๒๓๔

บันทึกที่ด้านหน้าและด้านข้างของฐาน
พระพุทธรูป มีเลขทะเบียนเก่า
เขียนทับส่วนที่เป็นจารึก ทําให้อ่านได้
ยาก

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๒๕๑

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป

พ.ศ. นายมาอุทิศบุญไปหาพ่อใจแม่จัน
๒๔๖๖

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

ไม้

๑

๓

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่รอบฐานพระพุทธรูป บริเวณ
ฐานด้านหน้ามีการหลุดร่อน
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๕๒ ๒๔๔๗

วันยี่เป็ง มีบุคคลอุทิศส่วนกุศลไปหา
พ่อ

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๓

ว.ศ.ด.ค.
๒๕๓
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๕๔ ๒๔๕๐

หนานมณีวรรณและภรรยาถวาย
พระพุทธรูป
ทุไชยวงศ์พร้อมครอบครัวถวาย
พระพุทธรูปอุทิศให้เทวดา ท้าวจตุ
โลกบาล และเจ้าแม่ธรณี
วันยี่เป็ง พระขนานอินทะและ
ครอบครัวอุทิศบุญไปหาพ่อเฒ่าชือ่ ปู่
แสน
มีบุคคลและครอบครัวสร้าง
พระพุทธรูปองค์นี้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขธรรม

ไม้

๒

๑

เลขโหรา

ไม้

๑

๖

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา,
เลขธรรม

ไม้

๑

๕

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๒

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๕๕ ๒๔๕๔
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๕๖ ๒๓๘๑

๒๓๕

วัตถุ

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๕๗ ๒๔๖๘

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๖

วันยี่เป็ง

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๒

มีบุคคลสร้างพระพุทธรูปองค์นี้เพือ่
อุทิศบุญไปหาลูก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๓

๔

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าและด้านข้างของฐาน
พระพุทธรูป มีเลขทะเบียนเก่า
เขียนทับส่วนที่เป็นจารึก ทําให้อ่านได้
ยาก

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๖๐ ๒๓๘๙

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา,
เลขธรรม

ไม้

๖

๓

ว.ศ.ด.ค.
๒๖๑

แสนไชยชุมพูพร้อมครอบครัวสร้าง
พระพุทธรูปไม้จันทน์ขอให้สมความ
ปรารถนาทุกประการ
พ.ศ. ทุเจ้าปัญญาอุทิศบุญให้พ่อชื่อแสน
๒๓๙๕ สมบัติ

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๘

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

หนานอินทจักพุทธาภิเษกพระพุทธรูป
ชะตาปีเกิด ๑ องค์ อุทิศให้เทวดา

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๕๘ ๒๔๔๐
ว.ศ.ด.ค.
๒๕๙

๒๓๖

บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๖๒ ๒๓๙๐
ว.ศ.ด.ค.
๒๖๓

เนื้อหาโดยสรุป

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

เลขโหรา

ไม้

๑

๗

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๕

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

อักษร - ภาษา

ทุหนานไชยลังกาพร้อมครอบครัวสร้าง อักษรธรรมล้านนา พระพุทธรูปเพื่อขอให้สมดังปรารถนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

พ.ศ. ย่าจันทาและลูกหลานถวาย
๒๓๘๘ พระพุทธรูป ๑ องค์ ค้ําชูศาสนา
นางยอดพร้อมด้วยครอบครัวถวาย
พระพุทธรูป ๑ องค์ อุทิศให้แม่ชื่อย่า
ขัน

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๗

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๖๕ ๒๔๓๓

อ้ายอ้นและครอบครัวถวาย
พระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๓

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๖๖ ๒๔๑๔

อ้ายโค หนานมณีวรรณ อ้ายอิ่นแก้ว
นางสา และครอบครัว สร้าง
พระพุทธรูป ๑ องค์ อุทิศให้พ่อชื่อปู่
ขนานภีรสา

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๖

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

๒๓๗

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๖๔ ๒๔๓๘

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๖๗ ๒๔๑๒

วันยี่เป็ง วันพฤหัสบดี แสนหลวงพ่อ
อักษรธรรมล้านนา เมืองและครอบครัวมีถวายพระพุทธรูป ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๒๖๘

ทุหลวงพรหมจักรอุทิศบุญไปให้แม่ชื่อ
แก้ว

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๖๙ ๒๔๖๖

วันยี่เป็ง อ้ายสีสร้างพระพุทธรูปไม้
พร้าว

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๒๗๐

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๗๑ ๒๔๖๔

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

เนื้อหาโดยสรุป

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

เลขโหรา

ไม้

๑

๕

ไม้

๒

๑

เลขโหรา

ไม้

๑

๓

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๓

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

อักษรธรรมล้านนา,
อักษรไทย ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๗

๒

บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก

๒๓๘

ตัวเลข

อักษร - ภาษา

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๒๗๒

อายุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๗

๙

บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป จารึกมี
ความสมบูรณ์

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๔

สวาธุหลวงเจ้าอภิไช วัดหลวงร่องอ้อ
หล่อพระที่วัดหลวงเมืองแพร่
เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

สําริด

๑

๒

เลขโหรา

ไม้

๑

๔

พ.ศ. ๒๔๖๖ นางแก้วได้ถวาย
พระพุทธรูปไม้ทัน (พุทรา)
ย่าพิงได้พุทธาภิเษกพระพุทธรูปอุทิศ
บุญให้นางหล้า

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๓

ไม้

๑

๔

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกแตกและหลุดลอก ยากแก่การ
อ่าน
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานรูปเคารพ
จารึกมีความสมบูรณ์
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านซ้ายของฐานพระพุทธรูป
มีการเขียนในแนวนอน
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

อักษร - ภาษา

ว.ศ.ด.ค.
๒๗๓

ทุขนานอภิไชยและครอบครัวถวาย
พระพุทธรูป ๑ องค์ เพื่อปรารถนาค้ําชู
ศาสนา ๕,๐๐๐ พระวัสสา และ
นิพพาน
เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๗๔ ๒๔๕๖
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๗๕ ๒๔๐๕
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๗๗ ๒๔๖๖
ว.ศ.ด.ค.
๒๗๘

ตัวเลข

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

๒๓๙

วัตถุ

เนื้อหาโดยสรุป

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๒๗๙
ว.ศ.ด.ค.
๒๘๐
ว.ศ.ด.ค.
๒๘๑

ว.ศ.ด.ค.
๒๘๒
ว.ศ.ด.ค.
๒๘๓

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าและด้านข้างทั้ง ๒
ด้านของฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

พ.ศ. นางจันทาได้ถวายพระพุทธรูปองค์
๒๔๓๗ หนึ่งอุทิศไปหาย่าแก้ว

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๗

พ.ศ. วันยี่เป็ง วันจันทร์ ย่าอิ่นแก้วพร้อม
๒๔๖๒ ด้วยสามีและลูกได้ถวายพระพุทธรูป
ชะตา ๑ องค์
เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๘

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๓

๓

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา,
เลขธรรม

ไม้

๑

๕

ไม้

๑

๕

มีบุคคลถวายพระพุทธรูปเพื่อค้ําชู
ศาสนา ๕,๐๐๐ พระวัสสาและปรารถ
สุข ๓ ประการ
มีบุคคลพร้อมด้วยภรรยาและลูกได้
ถวายพระพุทธรูปอุทิศให้พ่อเฒ่า

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

๒๔๐

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๒๘๔
ว.ศ.ด.ค.
๒๘๕

อายุ

ว.ศ.ด.ค.
๒๘๖

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

วันยี่เป็ง นางคําถวายพระพุทธรูปอุทิศ
บุญไปให้แม่
หนานอินทะและครอบครัวสร้าง
พระพุทธรูปถวายขอให้สมความ
ปรารถนาทุกประการ
วันยี่เป็ง นางหน้อยได้ถวาย
พระพุทธรูปอุทิศส่วนกุศลไปให้บุคคล
อีกผู้หนึ่ง
มีผู้อุทิศบุญให้บดิ า

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๒๘๗

พ.ศ.
๒๔๕๐

ว.ศ.ด.ค.
๒๘๘

พ.ศ. น้อยคําถวายพระพุทธรูป
๒๓๔๗

มีบุคคลและครอบครัวถวาย
พระพุทธรูปในปีเมิงเม็ด

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

เลขโหรา

ไม้

๑

๕

ไม้

๘

๓

ไม้

๑

๓

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือนมาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือนมาก ยากต่อการอ่าน

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๕

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๒

๓

บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก

ไม้

๑

๕

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือน ยากต่อการอ่าน

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

๒๔๑

ว.ศ.ด.ค.
๒๘๙

ตัวเลข

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๒๙๐
ว.ศ.ด.ค.
๒๙๑
ว.ศ.ด.ค.
๒๙๒

ว.ศ.ด.ค.
๒๙๓

ว.ศ.ด.ค.
๒๙๔

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ทุหลวงพรหมจัก ภริยาและครอบครัว
ถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

พ.ศ. วันจันทร์ มีบุคคลถวายพระพุทธรูป
๒๔๑๗ อุทิศให้บุคคลผู้หนึ่ง
เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

พ.ศ. ขนานยาวิไชยพร้อมด้วยครอบครัว
๒๓๙๓ ถวายพระพุทธรูปอุทิศไปให้ลูก

ปู่น้อยไชยลังกาถวายพระพุทธรูป
ชะตาอุทิศให้ปู่ไชยา

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ตัวเลข

เลขโหรา

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

ไม้

๖

๒

ไม้

๑

๕

ไม้

๘

๓

บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๘

๔

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๔

๒๔๒

บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก และจารึกด้านล่าง
ชํารุดหักหายไป
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๙๕ ๒๔๖๘

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

เลขโหรา

ไม้

๑

๖

ว.ศ.ด.ค.
๒๙๖

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ,
ภาษาบาลี
ขนานยาวิไชยได้ถวายพระพุทธรูปองค์ อักษรธรรมล้านนา นี้ ปรารถนาสมหวังทุกประการ
ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๖

๒

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๙๗ ๒๓๕๙

มีพระและครอบครัวถวายพระพุทธรูป อักษรธรรมล้านนา เพื่อหวังนิพพาน
ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๖

๔

ว.ศ.ด.ค.
๒๙๘

น้อยไชปารปรารถนาให้หายจากโรค

ไม้

๑

๒

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป จารึก
แตกหักเล็กน้อยบริเวณด้านล่างของ
ฐาน ตัวอักษรลบเลือน และมีการเขียน
เลขทะเบียนเก่าทับตัวอักษรทาง
ด้านหน้า อีกทั้งจารึกด้านซ้ายของฐาน
พระพุทธรูปชํารุดจนไม่สามารถอ่านได้
๑ ด้าน
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

นางคําเอื้อยได้ถวายพระพุทธรูป 1
องค์ เพื่อให้ผลบุญสําเร็จแก่ตนเอง

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

๒๔๓

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๒๙๙ ๒๓๗๒

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๒

๕

มีบุคคลถวายพระพุทธรูปอุทิศให้พ่อ

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๖

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๓๐๑ ๒๔๐๕

ปีมะเมีย มีบุคคลสร้างพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๓

๓

บันทึกที่ด้านหน้าและด้านข้างของฐาน
พระพุทธรูป มีเลขทะเบียนเก่า
เขียนทับส่วนที่เป็นจารึก ทําให้อ่านได้
ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๓๐๒ ๒๓๙๘

มีบุคคลและครอบครัวถวาย
พระพุทธรูปเพื่ออุทิศบุญ

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๖

ว.ศ.ด.ค.
๓๐๓

ระบุว่า พระพุทธรูปองค์นี้ที่นั่งพระยา
แลนา

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๒

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

นายกองแก้วและครอบครัวได้สร้าง
พระพุทธรูป หนานญาและหนานธัมม์
เป็นผู้สลักพระพุทธรูป

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๓๐๐ ๒๔๖๘

๒๔๔

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๓๐๔

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

มีบุคคล ๒ คน ถวายพระพุทธรูป
ปรารถนาสุข ๓ ประการ

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๓๐๕

ศรัทธานางเสาอ้ายคําถวาย
พระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๓๐๖ ๒๔๖๙

นางป้อถวายพระพุทธรูปชะตาปีเกิด
อุทิศบุญให้ปู่แถนย่าแถน

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๓๐๗

ฅําอ้ายอุทิศบุญให้พ่อ

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๓๐๘

มีบุคคลถวายพระพุทธรูป ปรารถนา อักษรธรรมล้านนา ความสุข ๓ ประการ และพระนิพพาน ภาษาไทยถิ่นเหนือ

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

เลขโหรา

ไม้

๒

๒

ไม้

๑

๒

ไม้

๑

๔

ไม้

๒

๑

ไม้

๒

๓

บันทึกที่ด้านหน้าและด้านหลังของฐาน
พระพุทธรูป มีเลขทะเบียนเก่า
เขียนทับส่วนที่เป็นจารึก ทําให้อ่านได้
ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าและด้านหลังของฐาน
พระพุทธรูป มีเลขทะเบียนเก่า
เขียนทับส่วนที่เป็นจารึก ทําให้อ่านได้
ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าและด้านหลังของฐาน
พระพุทธรูป จารึกลบเลือน อ่านได้
เล็กน้อย

เลขโหรา

เลขโหรา

๒๔๕

ตัวเลข

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๓๐๙

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

พ.ศ. วันยี่เป็ง วันอังคาร พระไชลังกาอุทิศ
๒๔๔๗ ให้พ่อเฒ่าหลวง

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๕

ว.ศ.ด.ค.
๓๑๐

มีบุคคลถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๓

ว.ศ.ด.ค.
๓๑๑

นางชอนถวายพระพุทธรูปชะตา

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๕

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๓๑๒ ๒๔๑๒

ปีกัดใส้ ฤดูหนาว วันยี่เป็ง วัน
พฤหัสบดี อ้ายถากับครอบครัวถวาย
พระพุทธรูป
ระบุชื่อย่าปัน

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๘

ไม้

๓

๑

ว.ศ.ด.ค.
๓๑๓

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

๒๔๖

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าและด้านข้างทั้ง ๒
ด้านของฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๓๑๔

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก
บันทึกที่ด้านหลังของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๓

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๔

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๓๑๖ ๒๔๒๕

วันยี่เป็ง วันเสาร์ พระภิกษุพร้อมด้วย
ครอบครัวถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๖

ว.ศ.ด.ค.
๓๑๗

พ่อครูสิวิไชยถวายพระพุทธรูปเพือ่ ค้ําชู
ศาสนาพระโคตมพุทธเจ้า ขอให้มี
ปัญญาฉลาด และเดินทางสายกลาง
ทุกชาติ
ย่าคําพันทําการบวชพระพุทธรูปชะตา
ในวันยี่เป็ง วันศุกร์

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๒

๗

บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๓

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกบริเวณฐานหักหายไป และมีการ
เขียนเลขทะเบียนเก่าไว้ด้านหลัง

ว.ศ.ด.ค.
๓๑๘

๒๔๗

พ.ศ. ระบุจลุ ศักราช ๑๗๘ (น่าจะเป็น
๒๓๕๙ ๑๑๗๘) วันยี่เป็ง มีบุคคลและ
ครอบครัวถวายพระพุทธรูป
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
วันยี่เป็ง วันอังคาร ทุเจ้ากาวิไชถวาย
๓๑๕ ๒๔๐๖ พระพุทธรูป

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๓๑๙
ว.ศ.ด.ค.
๓๒๐
ว.ศ.ด.ค.
๓๒๑

อายุ

พ.ศ.
๒๔๔๓
พ.ศ.
๒๔๙๐

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

อ้ายดีสร้างพระพุทธรูปขอสมคํา
ปรารถนาทุกประการ

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

วันยี่เป็ง วันพุธ ปู่พันถวายพระพุทธรูป
ไม้จันทน์ ๑ องค์ อุทิศให้พ่อและแม่
มีบุคคลพร้อมด้วยครอบครัวถวาย
พระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา
และอักษรไทย–
ภาษาไทยถิ่นเหนือ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

ไม้

๖

๒

เลขโหรา

ไม้

๓

๕

เลขไทย

ไม้

๒

๕

บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านข้างและด้านหลังของฐาน
พระพุทธรูป จารึกมีความชัดเจน
บันทึกที่ด้านหน้าและด้านหลังของฐาน
พระพุทธรูป มีเลขทะเบียนเก่า
เขียนทับส่วนที่เป็นจารึก ทําให้อ่านได้
ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกหักหายในส่วนกลาง และมีการ
ปิดทองบริเวณที่จารึก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป จารึกลบ
เลือน ยากต่อการอ่าน
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

ว.ศ.ด.ค.
๓๒๒

พระพุทธรูปนี้สร้างในปีเต่าสันเพื่อค้ําชู อักษรธรรมล้านนา พระพุทธศาสนา
ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๓

ว.ศ.ด.ค.
๓๒๓
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๓๒๔ ๒๔๓๓

มีบุคคลถวายพระพุทธรูป

ไม้

๒

๓

ไม้

๑

๔

ระบุถึงศักราชและผู้ถวายพระพุทธรูป
คือ อ้ายเธบและครอบครัว

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

๒๔๘

วัตถุ

ตัวเลข

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๓๒๕ ๒๔๓๓
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๓๒๖ ๒๔๖๕
ว.ศ.ด.ค.
๓๒๗
ว.ศ.ด.ค.
๓๒๘

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

หนานสุรยิ พงศ์ถวายพระพุทธรูป ใน
วันยี่เป็ง
ย่าฅํามาถวายพระพุทธรูปอุทิศให้พ่อ
อุบลและแม่ธา

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา,
เลขธรรม
เลขโหรา

ไม้

๑

๔

ไม้

๑

๖

มีบุคคลถวายพระพุทธรูปในวันยี่เป็ง

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๔

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือน ยากต่อการอ่าน
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือน ยากต่อการอ่าน

ไม้

๑

๖

พ.ศ. พระไชยวุทธิถวายพระพุทธรูปอุทิศบุญ อักษรธรรมล้านนา ๒๔๑๗ ไปหาแม่ ในวันยี่เป็ง
ภาษาไทยถิ่นเหนือ
ประมาณ พ.ศ. ๒๔๐๙ มีการถวาย
พระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๕

ว.ศ.ด.ค.
๓๓๐

จารึกอ่านได้เพียงถวายพระพุทธรูป
องค์ ๑

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๓

๒๔๙

ว.ศ.ด.ค.
๓๒๙

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกแตกหักด้านล่าง ตัวอักษรลบ
เลือน มีการทาสีแดงทับ และมีการ
เขียนเลขทะเบียนทับ
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือนไม่สามารถอ่านได้

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๓๓๑ ๒๔๒๓

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๗

ว.ศ.ด.ค.
๓๓๒
ว.ศ.ด.ค.
๓๓๓
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๓๓๔ ๒๔๔๙

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
มีผู้ถวายพระพุทธรูปพร้อมภรรยาและ อักษรธรรมล้านนา บุตร
ภาษาไทยถิ่นเหนือ
มีบุคคลถวายพระพุทธรูป
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๓

เลขโหรา

ไม้

๖

๒

ไม้

๑

๓

ว.ศ.ด.ค.
๓๓๕
ว.ศ.ด.ค.
๓๓๖

มีบุคคลถวายพระพุทธรูปองค์นี้

ไม้

๑

๒

ไม้

๑

๓

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกชํารุดตรงกลางทําให้ไม่สามารถ
อ่านข้อความได้ครบ
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือนมาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับ ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
รูปอักษรลบเลือนมาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกมีการเขียนเลขทะเบียนเก่าทับ
ทําให้อ่านได้ยาก นอกจากนี้รปู อักษร
ลบเลือนเนื่องจากทองคําเปลวหลุด
ลอก

อักษร - ภาษา

มีผู้ถวายพระพุทธรูปพร้อมครอบครัว

มีผู้ถวายพระพุทธรูปองค์ ๑

มีบุคคลถวายพระพุทธรูปในปีเต่าสัน

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

๒๕๐

ตัวเลข

เนื้อหาโดยสรุป

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๓๓๗

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก
บันทึกที่ด้านหน้าและด้านหลังของฐาน
พระพุทธรูป จารึกส่วนล่างชํารุด
เล็กน้อย อักษรลบเลือน ทําให้ยากต่อ
การอ่าน
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือน ยากต่อการอ่าน
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือน ยากต่อการอ่าน
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับ ทําให้อ่าน
ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกเสียหายหนัก รูปอักษรลบเลือน
ไม่สามารถอ่านได้ และมีการเขียนเลข
ทะเบียนเก่าทับ
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๒

๔

ว.ศ.ด.ค.
๓๓๘
ว.ศ.ด.ค.
๓๓๙
ว.ศ.ด.ค.
๓๔๐

บุคคลนามสกุลสุรยิ แก้วถวาย
พระพุทธรูปในวันยี่เป็ง
มีบุคคลพร้อมภริยาและบุตรถวาย
พระพุทธรูปองค์นี้
เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๕

ไม้

๑

๑

ไม้

๑

๒

ว.ศ.ด.ค.
๓๔๑

ระบุคําว่า กิติกา (เดือนยี่เหนือ)

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๘

ว.ศ.ด.ค.
๓๔๒

มีบุคคลถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๔

๒

๒๕๑

วัตถุ

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ว.ศ.ด.ค.
๓๔๓

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๑

ว.ศ.ด.ค.
๓๔๔
ว.ศ.ด.ค.
๓๔๕

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้
เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๓

ไม้

๑

๑

ว.ศ.ด.ค.
๓๔๖

มีพระภิกษุและครอบครัวถวาย
พระพุทธรูปเพื่ออุทิศส่วนกุศล

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๒

๕

ว.ศ.ด.ค.
๓๔๗

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๓

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
ตัวจารึกชํารุดเสียหาย อ่านได้เล็กน้อย
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าและด้านข้างของฐาน
พระพุทธรูป จารึกชํารุด และมีการ
เขียนเลขทะเบียนเก่าทับ ทําให้อ่านได้
ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

๒๕๒

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๓๔๘ ๒๔๖๐

เนื้อหาโดยสรุป
วันยี่เป็ง มีบุคคลถวายพระพุทธรูป

อักษร - ภาษา
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

มีบุคคลและภรรยาพุทธภิเษกพระพุทธ อักษรธรรมล้านนา รูป
ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๓๕๐

มีพระภิกษุถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๓๕๑
ว.ศ.ด.ค.
๓๕๒

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้
มีบุคคลถวายพระพุทธรูปในวันยี่เป็ง

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๓๕๓ ๒๔๐๙

วันยี่เป็ง วันพฤหัสบดี มีบุคคลและ
อักษรธรรมล้านนา –
ครอบครัวอุทิศส่วนกุศลไปหาแม่หลวง ภาษาไทยถิ่นเหนือ

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

เลขโหรา

ไม้

๑

๓

ไม้

๓

๒

ไม้

๔

๑

ไม้

๒

๔

เลขโหรา

ไม้

๑

๓

เลขโหรา

ไม้

๑

๖

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าและด้านข้างทั้ง ๒
ด้านของฐานพระพุทธรูป จารึกมีความ
ชํารุดและมีการเขียนเลขทะเบียนเก่า
ทับไว้ด้านหน้า
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป จารึกลบ
เลือน
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือน

เลขโหรา

๒๕๓

ว.ศ.ด.ค.
๓๔๙

ตัวเลข

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๓๕๔ ๒๔๔๗

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๖

๓

ว.ศ.ด.ค.
๓๕๕

มีบุคคลถวายพระพุทธรู)

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๔

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๓๕๖ ๒๔๘๓

มีบุคคลถวายพระพุทธรูปชะตา

อักษรไทย ภาษาไทย

เลขไทย

ไม้

๑

๔

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๓๕๗ ๒๔๖๔

วันยี่เป็ง วันศุกร์ นางสมบูรณ์ถวาย
พระพุทธรูปชะตา ๑ องค์

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๖

ว.ศ.ด.ค.
๓๕๘
ว.ศ.ด.ค.
๓๕๙

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้
เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๒

ไม้

๑

๒

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือนมาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือนมาก

๒๕๔

เดือนเชษฐ์ หนานมัณณิรและภรรยา
ถวายพระพุทธรูป

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๓๖๐ ๒๔๓๑
ว.ศ.ด.ค.
๓๖๑

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

เลขโหรา

ไม้

๑

๒

ไม้

๑

๔

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือนมาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้
มีกลุ่มบุคคลถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๓๖๒

มีบุคคลถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๒

ว.ศ.ด.ค.
๓๖๓

มีบุคคลถวายพระพุทธรูปเพื่ออุทิศบุญ อักษรธรรมล้านนา ไปหาพ่อ
ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๗

ว.ศ.ด.ค.
๓๖๔

ทุหลวงพรหมจักสร้างพระพุทธรูปองค์ อักษรธรรมล้านนา นี้ไว้กับพระศาสนา
ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๒

๑

ไม้

๘

๒

ว.ศ.ด.ค.
๓๖๕

พ.ศ. อ้ายบุญมาและครอบครัวถวาย
๒๔๖๑ พระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

๒๕๕

ตัวเลข

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๓๖๖

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกชํารุดเสียหาย ทําให้ข้อความ
หายไปบางส่วน
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกชํารุดเสียหายบางส่วน
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกชํารุดเสียหาย ไม่สามารถอ่านได้
ครบ
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป จารึกลบ
เลือน
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกมีรปู อักษรชัดเจน แต่ฐานด้านล่าง
ชํารุด ทําให้รูปอักษรลบเลือน

นางเขียวถวายพระพุทธรูปเพื่ออุทศิ
บุญให้แม่ชื่อแก้วภา

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๖

ปู่มนถวายพระพุทธรูปทันใจเพื่อขอให้
หายป่วยจากโรคทางการมองเห็น
พ.ศ. ๒๔๖๕ มีผู้มาถวายพระพุทธรูป
ในวันยี่เป็ง (๑๕ ค่ํา เดือน ๑๒)

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๔

เลขโหรา

ไม้

๑

๔

พ.ศ. เทบถวายพระพุทธรูปชะตา ที่ผ่านพิธี
๒๔๔๑ พุทาภิเษกแล้ว ในวันจันทร์ พ.ศ.
๒๔๔๑
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
หนานเทนและครอบครัวถวาย
๓๗๐ ๒๓๔๗ พระพุทธรูปเพื่ออุทิศให้บุคคลผู้หนึ่ง
ว.ศ.ด.ค.
ทุนารทถวายพระพุทธรูปเพื่ออุทิศบุญ
๓๗๑
ให้พ่อชื่อ ขนานอัทธิ

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๕

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา,
เลขธรรม

ไม้

๒

๕

ไม้

๑

๕

ว.ศ.ด.ค.
๓๖๗
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๓๖๘ ๒๔๖๕
ว.ศ.ด.ค.
๓๖๙

๒๕๖

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๓๗๒
ว.ศ.ด.ค.
๓๗๓
ว.ศ.ด.ค.
๓๗๔
ว.ศ.ด.ค.
๓๗๕

ว.ศ.ด.ค.
๓๗๖
ว.ศ.ด.ค.
๓๗๗

อายุ
พ.ศ.
๒๔๔๘

เนื้อหาโดยสรุป
มีบุคคลถวายพระพุทธรูป
ขนานจันทะสร้างพระพุทธรูปองค์นี้

พ.ศ.
๒๓๕๕
พ.ศ.
๒๔๑๗

ย่าจําปาและปู่เหล็กถวายพระพุทธรูป
พ.ศ. ๒๔๑๗ วันจันทร์ ยี่เป็ง ( ๑๕ ค่ํา
เดือน ๑๒) มีคณะศรัทธาบวช
พระพุทธรูปองค์นี้ คือ ปู่หนานเสา
พร้อมด้วยภริยาลูกเต้า แม่เฒ่าบุญมา
อ้ายสีจันท์
พระปัญญาถวายพระพุทธรูป

พ.ศ. มีบุคคลถวายพระพุทธรูป
๒๔๔๙

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๔

ไม้

๑

๓

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือนมาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกบางส่วนลบเลือน
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือน
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกบางส่วนแตกหักและลบเลือน

เลขโหรา,
เลขธรรม
เลขโหรา

ไม้

๑

๑

ไม้

๑

๖

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๗

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๖

๒๕๗

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๓๗๘
ว.ศ.ด.ค.
๓๗๙
ว.ศ.ด.ค.
๓๘๐
ว.ศ.ด.ค.
๓๘๑
ว.ศ.ด.ค.
๓๘๒
ว.ศ.ด.ค.
๓๘๓
ว.ศ.ด.ค.
๓๘๔

อายุ
พ.ศ.
๒๔๖๕
พ.ศ.
๒๔๓๙
พ.ศ.
๒๔๑๕

พ.ศ.
๒๔๔๐

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก
บันทึกที่ด้านหน้าและด้านหลังของฐาน
พระพุทธรูป จารึกลบเลือน
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกมีความสมบูรณ์
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือน
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกบางส่วนหักหายไป
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกบางส่วนหักหายไป
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก

นางมาพร้อมกับพ่อและพี่น้องถวาย
พระพุทธรูปอุทิศบุญไปหาแม่
ทุขนานอินทวิไชถวายพระพุทธรูป
เกสรดอกไม้
เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้
นางจันทาถวายพระชะตาเพื่ออุทิศ
ส่วนกุศลให้ปู่แถนย่าแถน
มีบุคคลถวายพระพุทธรูปในวันยี่เป็ง
(ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๒)
วันยี่เป็ง วันอังคาร ปู่อ่อนถวาย
พระพุทธรูปอุทิศบุญให้ลูก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๒

๕

เลขโหรา

ไม้

๑

๖

เลขโหรา

ไม้

๑

๔

ไม้

๑

๓

ไม้

๑

๓

เลขโหรา

ไม้

๑

๖

มีบุคคลถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๔

๒

๒๕๘

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๓๘๕

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

ไม้

๑

๒

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น

มีบุคคลถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๓๘๖ ๒๔๔๒

วันยี่เป็ง วันศุกร์ มีบุคคลถวาย
พระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๖

๓

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๓๘๗ ๒๔๔๓

เลขโหรา

ไม้

๑

๕

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๓๘๘ ๒๔๔๔

ทุหลวงพรหมจักสร้างพระพุทธรูป
อักษรธรรมล้านนา เกสรดอกไม้อุทิศให้มารดาชื่อนางหน่อ ภาษาไทยถิ่นเหนือ
แก้ว
ทุหลวงพรหมจักถวายพระพุทธรูป
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๔

๒

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๓๘๙ ๒๔๑๑

ขนานกรรณิการ์และภรรยาถวาย
พระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๓

ว.ศ.ด.ค.
๓๙๐

มีเนื้อความระบุชื่อ สีวิไชย

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๒

๒๕๙

วัตถุ

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ว.ศ.ด.ค.
๓๙๑

ผู้สร้างเป็นผู้หญิงต้องการสร้าง
พระพุทธรูปถวายเพื่ออานิสงส์ไปเกิด
ในสวรรค์และมีพระนิพพานเป็นทีพ่ ึ่ง

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๒

๔

ว.ศ.ด.ค.
๓๙๒
ว.ศ.ด.ค.
๓๙๓
ว.ศ.ด.ค.
๓๙๔
ว.ศ.ด.ค.
๓๙๕

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้
พระชุมพูเป็นประธานการถวาย
พระพุทธรูป พร้อมด้วยญาติพี่น้อง
นางเหมือนคําถวายพระพุทธรูปอุทิศ
ส่วนกุศลให้ย่าอินผู้เป็นแม่
มีผู้อุทิศส่วนกุศลให้เอื้อยเขียว

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๓

ไม้

๑

๓

ไม้

๑

๕

ไม้

๑

๒

ว.ศ.ด.ค.
๓๙๖

วันยี่เป็ง วันศุกร์ มีบุคคลถวาย
พระพุทธรูปอุทิศให้บุคคลกลุ่มหนึง่

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

-

๔

เลขโหรา

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าและโค้งไปทางด้าน
ซ้ายของฐานพระพุทธรูป ตัวจารึกใช้
เทคนิคการลงรักปิดทอง ทําให้อักษร
หลุดร่อนในบางส่วน
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือนมาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือนมาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกมีความสมบูรณ์
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป จารึกลบ
เลือน

๒๖๐

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๓๙๗ ๒๔๔๓

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

เลขโหรา

ไม้

๑

๖

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกมีการลงรักปิดทอง และชํารุด
เสียหายบางส่วน

ว.ศ.ด.ค.
๓๙๘

ทุหลวงพรหมจักรได้สร้างพระพุทธรูป อักษรธรรมล้านนา องค์นี้ในวันยี่เป็ง (ขึ้น ๑๕ ค่ํา เดือน
ภาษาไทยถิ่นเหนือ
๑๒) พ.ศ. ๒๔๔๓ ปีหนไท คือ ปีกดไจ้
วันหนไท คือ วันกาบสัน
พ่อไชอุทิศส่วนกุศลให้แม่เฒ่า
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๔

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๓๙๙ ๒๔๕๔

วันอาทิตย์ อ้ายแสนอุทิศส่วนกุศลไป
หาแม่ชื่อขันแก้ว

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๕

ว.ศ.ด.ค.
๔๐๐

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๒

๔

ว.ศ.ด.ค.
๔๐๑

ทุจันทิมาและญาติพี่น้องถวาย
พระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๔

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกชํารุดด้านล่างทําให้ไม่สามารถ
อ่านบรรทัดสุดท้ายได้ รูปอักษรลบ
เลือนเล็กน้อย
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป จารึกชํารุด
และอักษรลบเลือนมาก ยากแก่การ
อ่าน
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

อักษร - ภาษา

๒๖๑

ตัวเลข

เนื้อหาโดยสรุป

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๔๐๒

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป จารึกมี
ความสมบูรณ์ แต่ตัวอักษรลบเลือน ทํา
ให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป จารึกมี
ความสมบูรณ์ แต่มีการเขียนเลข
ทะเบียนเก่าทับ ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือน ทําให้อ่านได้ไม่ครบ
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป จารึกลบ
เลือน ด้านหลังแตกหักชํารุด ทําให้อ่าน
ได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกครึ่งล่างหักหาย ทําให้อ่าน
ข้อความได้ไม่ครบ
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

ทุขนานหลวงถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

-

๑

ว.ศ.ด.ค.
๔๐๓

น้อยจอ ๒ ผัวเมียสร้างพระพุทธรูป
ถวาย ปรารถนาเป็นพระอรหันต์

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

-

๓

ว.ศ.ด.ค.
๔๐๔
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๔๐๕ ๒๔๔๒

ปู่ยอดถวายพระพุทธรูปอุทิศบุญหาไป
พ่อ
มีบุคคลและครอบครัวถวาย
พระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๓

ไม้

๒

๓

ว.ศ.ด.ค.
๔๐๖

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๒

ว.ศ.ด.ค.
๔๐๗

เดือนยี่ มีบุคคลและครอบครัวถวาย
พระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๔

เลขโหรา

๒๖๒

วัตถุ

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๔๐๘
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๔๐๙ ๒๔๔๒
ว.ศ.ด.ค.
๔๑๐

ว.ศ.ด.ค.
๔๑๑
ว.ศ.ด.ค.
๔๑๒

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

ไม้

๑

๑

ไม้

๒

๔

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือน ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าและด้านหลังของฐาน
พระพุทธรูป จารึกบางส่วนชํารุด ทําให้
อ่านได้ไม่ครบ
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป จารึก
บางส่วนลบเลือน แต่สามารถอ่านได้
เกือบทั้งหมด

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้
จันถวายพระพุทธรูปเพื่ออุทิศบุญ

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ปู่ขนานธนัญไชพร้อมครอบครัวและ
ทุขนานสุริถวายพระพุทธรูปเพื่อ
ความสุขในชาตินี้และชาติหน้า และ
ขอให้ถึงพระนิพพาน
มีบุคคลและครอบครัวถวาย
พระพุทธรูป
มีบุคคลถวายพระพุทธรูป ปีรวายสี

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

-

๕

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๒

๑

ไม้

๖

๓

เดชและครอบครัวถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา -

บุ
ตะกั่ว
บุเงิน

๑

๓

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป

เลขโหรา

เลขโหรา

บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป จารึกลบ
เลือน ทําให้อ่านได้ยาก
สันนิษฐานว่าบันทึกรอบฐาน
พระพุทธรูป จารึกชํารุดมาก ทําให้อ่าน
ได้ไม่ครบ
บันทึกที่ฐานพระพุทธรูป จารึกชํารุด
อ่านได้ยาก
บันทึกที่ฐานพระพุทธรูป แต่

๒๖๓

ว.ด.ค.
๔๑๓
ว.ศ.ด.ค.

เนื้อหาโดยสรุป

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
๔๑๔

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

เนื้อความได้

ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๔๑๖ ๒๔๐๔

ทุขนานอธะ ถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๔๑๗
ว.ศ.ด.ค.
๔๑๘

มีบุคคลและครอบครัวถวาย
พระพุทธรูป
เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

บุเงิน

๑

๔

ไม้

๖

๒

ว.ศ.ด.ค.
๔๑๙

มีบุคคลถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๕

๕

ว.ศ.ด.ค.
๔๒๐

วันยี่เป็ง มีบุคคลถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๕

เลขโหรา

เลขโหรา

ไม้

๔

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

๒๖๔

พระพุทธรูปอยู่ในตู้จึงไม่สามารถอ่าน
จารึกครบทั้งองค์ได้ อีกทั้งจารึกมีความ
รางเลือนจึงทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกส่วนกลางแตกหักหายไป
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีการเขียนเลขทะเบียนเก่าทับและ
จารึกบางส่วนแตกหักหายไป ทําให้

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๔๒๑
ว.ศ.ด.ค.
๔๒๒
ว.ศ.ด.ค.
๔๒๔

อายุ

พ.ศ.
๒๔๗๑
พ.ศ.
๒๓๘๒
พ.ศ.
๒๔๑๗

เนื้อหาโดยสรุป

วัน ๔ เป็ง มีบุคคลถวายพระพุทธรูป
มีบุคคลอุทิศบุญไปให้พ่อและพี่น้อง
มีบุคคลถวายพระพุทธรูปอุทิศให้ลกู

อักษร - ภาษา

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

เลขโหรา

ไม้

๑

๔

เลขโหรา

ไม้

๑

๘

เลขโหรา

ไม้

๑

๕

ว.ศ.ด.ค.
๔๒๕

ผู้หญิงสร้างพระพุทธรูปถวาย

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๓

ว.ศ.ด.ค.
๔๒๖

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๔

ว.ศ.ด.ค.
๔๒๗

ไม่สามารถอ่านได้ สันนิษฐานว่าน่าจะ
เป็นการฝึกเขียน

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๒

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

๒๖๕

อ่านได้ยากและไม่ครบ
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกสมบูรณ์ แต่อักษรเลือนราง
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
อักษรในจารึกเลือนรางมาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกมีความสมบูรณ์ แต่มีการเขียนเลข
ทะเบียนเก่าทับ ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกแตกหักหายไปบางส่วน ทําให้
ข้อความบางส่วนหายไป
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกมีความสมบูรณ์ แต่มีการเขียนเลข
ทะเบียนเก่าทับ ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกมีความสมบูรณ์ แต่ไม่สามารถ
อ่านอักษรที่ปรากฏได้

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๔๒๘

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป
มีบุคคลพร้อมภริยาและลูกถวาย
พระพุทธรูป

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

ไม้

๑

๔

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกมีความสมบูรณ์ แต่มีการเขียนเลข
ทะเบียนเก่าทับ ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
อักษรในจารึกลบเลือน ทําให้อ่านได้
ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกมีความสมบูรณ์ แต่มีการเขียนเลข
ทะเบียนเก่าทับ ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกหลุดลอกเกือบทั้งหมด ทําให้อ่าน
ได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกสมบูรณ์ แต่มีการเขียนเลข
ทะเบียนเก่าทับ ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป จารึก
บางส่วนลบเลือน

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๔๒๙ ๒๔๑๗

ขนานอินทวิไชถวายพระพุทธรูปพร้อม อักษรธรรมล้านนา กับภริยาลูกเต้าและพ่อแม่พี่น้อง
ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๙

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๔๓๐ ๒๔๔๓

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๓

ว.ศ.ด.ค.
๔๓๑

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๒

ว.ศ.ด.ค.
๔๓๒

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๒

ว.ศ.ด.ค.
๔๓๓

ทุกาวิระเป็นประธานและพ่อแม่พนี่ ้อง
ภริยาลูกถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

-

๔

๒๖๖

วัตถุ

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๔๓๔
ว.ศ.ด.ค.
๔๓๕

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

ไม้

๑

๑

ไม้

๑

๕

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือนจนอ่านไม่ได้
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๔๓๖
ว.ศ.ด.ค.
๔๓๗

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้
ระบุชื่อครูบาปฐมะ

อักษรไทย ภาษาไทย
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๔

ไม้

๑

๔

ว.ศ.ด.ค.
๔๓๘
ว.ศ.ด.ค.
๔๓๙
ว.ศ.ด.ค.
๔๔๐

มีบุคคลถวายพระพุทธรูปพร้อมญาติพี่
น้อง ปีกัดเปล้า
เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้
มีบุคคลถวายพระพุทธรูป เนื่องจาก
จารึกลบเลือนระบุได้เพียง พ.ศ. ๒๔..

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๓

๑

เลขโหรา

ไม้

๑

๓

เลขโหรา

ไม้

๑

๔

เลขโหรา

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
ตัวอักษรลบเลือน ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป อักษร
บางส่วนชํารุดจนไม่สามารถอ่านได้
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
ตัวจารึกลบเลือน
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น

๒๖๗

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้
พ.ศ. หนานอินทะด้วยครอบครัว สร้าง
๒๔๕๑ พระพุทธรูปไว้เพื่อค้ําชู
พระพุทธศาสนา

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

ว.ศ.ด.ค.
๔๔๑

มีบุคคลและครอบครัวถวาย
พระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๔๔๒

พ.ศ. ย่าอ้นและลูกทุกคนมีศรัทธา
๒๓๔๗

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๔๔๓ ๒๔๒๖
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๔๔๔ ๒๓๙๘
ว.ศ.ด.ค.
๔๔๕

ขนานเตชาและพ่อไชพร้อมญาติถวาย
พระพุทธรูปอุทิศบุญไปให้พ่อและ
พี่ชาย
มีบุคคลถวายพระพุทธรูปเพื่ออุทิศบุญ
ไปหาพ่อและแม่
นางคํามูลพุทธาภิเษกพระพุทธรูป
ชะตาอุทิศบุญให้ปู่แถนย่าแถน

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก

๒

ไม้

๑

๔

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

เลขโหรา

ไม้

-

๔

เลขโหรา,
เลขธรรม
เลขโหรา

ไม้

๑

๙

ไม้

๑

๕

บันทึกรอบฐานของพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือน
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

๒๖๘

๔

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๔๔๖

อายุ

ว.ศ.ด.ค.
๔๔๗
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๔๔๘ ๒๔๖๔
ว.ศ.ด.ค.
๔๔๙
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๔๕๐ ๒๔๓๖
ว.ศ.ด.ค.
๔๕๑

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

มีภิกษุและครอบครัวถวายพระพุทธรูป อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๕

มีผู้หญิงถวายพระพุทธรูป

ไม้

๑

๒

ไม้

๑

๔

ไม้

๑

๔

ไม้

๑

๓

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

-

๓

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๒

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกหลุดลอก ตัวอักษรลบเลือน
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือน
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือนมาก ไม่สามารถอ่านได้
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือน ไม่สามารถอ่านได้

วันยี่เป็ง วันศุกร์ อ้ายคําถวาย
พระพุทธรูปชะตาปีเกิด
เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้
แสนไชชนะอุทิศบุญไปให้บุตรสาวชื่อ
นางชม
ผู้ชายพร้อมด้วยลูกถวายพระพุทธรูป
ปรารถนาให้เกิดในยุคพระศรีอริย
เมตไตรย
เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษร - ภาษา

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ตัวเลข

เลขโหรา

เลขโหรา

๒๖๙

ว.ศ.ด.ค.
๔๕๒

วัตถุ

เนื้อหาโดยสรุป

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๔๕๓
ว.ศ.ด.ค.
๔๕๔
ว.ศ.ด.ค.
๔๕๕
ว.ศ.ด.ค.
๔๕๖
ว.ศ.ด.ค.
๔๕๗
ว.ศ.ด.ค.
๔๕๘

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ปู่หนานพินทาพร้อมภริยาและลูก
ถวายพระพุทธรูปองค์นี้ ปีรวายใจ้
ย่าทวนถวายพระพุทธรูปอุทิศบุญไปให้
พ่อชื่อปู่อินทา

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

พ.ศ. ปีเมิงเม็ด ย่าเรือนหมื่นถวาย
๒๓๓๐ พระพุทธรูปองค์นี้ให้เป็นที่ไหว้และ
บูชา
พ.ศ.
ในวันยี่เป็ง มีบุคคลและครอบครัว
๒๔๒๖ ถวายพระพุทธรูป
เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้
พ.ศ.
น้อยเกสนาพร้อมภริยาและลูกได้ถวาย
๒๔๑๘ พระพุทธรูป ค้ําชูศาสนา ๕,๐๐๐
วัสสา
พ.ศ.
ระบุถึงจุลศักราชที่สร้าง
๒๔๓๕

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

ไม้

-

๒

ไม้

๑

๔

เลขโหรา

ไม้

-

๔

เลขโหรา

ไม้

๑

๕

ไม้

๑

๘

เลขโหรา

ไม้

๑

๖

บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป จารึกลบ
เลือน ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกหลุดลอกทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือน ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือนมาก

เลขโหรา

ไม้

๒

๖

ตัวเลข

บันทึกที่ด้านหน้าและด้านซ้ายของฐาน
พระพุทธรูป จารึกลบเลือน

๒๗๐

ว.ศ.ด.ค.
๔๕๙

อายุ

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๔๖๐

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

ไม้

-

๓

ไม้

-

๓

ไม้

๑

๓

บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหลังของฐานพระพุทธรูป
จารึกสมบูรณ์
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกชํารุดแตกหักตรงกลางฐาน ไม่
สามารถอ่านเนื้อความได้ครบ
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกหลุดลอก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
สันนิษฐานว่าบันทึกรอบฐาน
พระพุทธรูป จารึกเลือนรางมาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกชํารุด ตัวอักษรลบเลือน

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๔๖๑ ๒๓๘๙
ว.ศ.ด.ค.
๔๖๒

ทุขนานอุบาลีและพ่อแม่พี่น้องถวาย
พระพุทธรูป ขอสมดั่งคําปรารถนา
อ้ายบุญมาถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ว.ศ.ด.ค.
๔๖๓
ว.ศ.ด.ค.
๔๖๔

ย่าขันพูถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขธรรม

ไม้

๑

๓

เลขโหรา

ไม้

๑

๔

ไม้

-

ไม้

๑

ว.ศ.ด.ค.
๔๖๕
ว.ศ.ด.ค.
๔๖๖

พ.ศ. นางพลอยพุทธาภิเษกพระพุทธรูป
๒๔๖๗ ชะตา
เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้
เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

๓

๒๗๑

วัตถุ

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๔๖๗
ว.ศ.ด.ค.
๔๖๘
ว.ศ.ด.ค.
๔๖๙
ว.ศ.ด.ค.
๔๗๐
ว.ศ.ด.ค.
๔๗๑
ว.ศ.ด.ค.
๔๗๒
ว.ศ.ด.ค.
๔๗๓

อายุ

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๓

ไม้

-

๔

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

ไม้

๑

๕

เลขโหรา

ไม้

๑

๔

เลขโหรา

ไม้

๑

๔

ไม้

-

๒

ไม้

๑

๕

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกหลุดลอก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าและหลังของฐาน
พระพุทธรูป จารึกชํารุดและตัวอักษร
ลบเลือน ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือน
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือน ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป จารึกลบ
เลือน
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

อักษร - ภาษา

ในปีเมิงเหม้า วันยี่เป็ง มีบคุ คลถวาย
พระพุทธรูป
มีบุคคลถวายพระพุทธรูปอุทิศบุญไปสู่
ญาติ
เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้
ในวันยี่เป็ง วันเสาร์ มีบุคคลได้ถวาย
พระพุทธรูปเพื่อเป็นกุศลปัจจัย
มีบุคคลและครอบครัวถวาย
พระพุทธรูป ไว้ค้ําชูศาสนา และขอให้
สมปรารถนา
มีบุคคลและครอบครัวถวาย
พระพุทธรูป
วันยี่เป็ง วันจันทร์ นางป้อสมโภชพระ
ชะตาปีเกิดอุทิศบุญไปหาปู่แถนย่า
แถน ขอเจริญในอายุ วรรณ สุขะ พละ

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

๒๗๒

ตัวเลข

เนื้อหาโดยสรุป

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๔๗๔
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๔๗๕ ๒๔๗๐

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

ไม้

๑

๔

ไม้

๑

๖

ไม้

-

๓

ไม้

๑

๓

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือนมาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหลังของฐานพระพุทธรูป
ตัวอักษรลบเลือน
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้
นายฟูถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๔๗๖
ว.ศ.ด.ค.
๔๗๗

น้อยกาวินถวายพระพุทธรูปปรารถนา
ในพระนิพพาน
ไชยยะวงอุทิศบุญไปหาพ่อชื่อหนาน
อินกับแม่เฒ่า

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๔๗๘

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๔

ว.ศ.ด.ค.
๔๗๙

ย่าตุ่นอุทิศบุญไปหาพ่อ

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

-

๔

เลขโหรา

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือน อ่านได้เพียงบาง
ตัวอักษรเท่านั้น
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป อักษรลบ
เลือน

๒๗๓

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๔๘๐ ๒๔๘๐

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๔๘๑

ย่าธาอุทิศบุญไปหาญาติ

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๔๘๒ ๒๔๖๕
ว.ศ.ด.ค.
๔๘๓
ว.ศ.ด.ค.
๔๘๔
ว.ศ.ด.ค.
๔๘๕
ว.ศ.ด.ค.
๔๘๗

มีการถวายพระพุทธรูปไม้ยาง

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้
เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้
เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้
เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

เลขโหรา

ไม้

๑

๓

ไม้

๑

๔

ไม้

-

๒

ไม้

๑

๓

ไม้

๑

๔

ไม้

๑

๔

ไม้

๑

๓

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป จารึกมี
ความสมบูรณ์
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือนจนไม่สามารถอ่านได้
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือน อ่านได้ไม่กี่ตัวอักษร
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือนมาก ไม่สามารถอ่านได้
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

เลขไทย

๒๗๔

ตัวเลข

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๔๘๘ ๒๓๕๕

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๔๘๙

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

ว.ศ.ด.ค.
๔๙๐
ว.ศ.ด.ค.
๔๙๑
ว.ศ.ด.ค.
๔๙๒
ว.ศ.ด.ค.
๔๙๔

พ.ศ.
๒๔๑๗
พ.ศ.
๒๔๑๗
พ.ศ.
๒๔๔๗

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

เลขโหรา

ไม้

๑

๕

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๔

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๓

หมื่นคําลือและภริยาลูกเต้าถวาย
พระพุทธรูปไว้ชูศาสนา
มีผู้ถวายพระพุทธรูป พ.ศ. ๒๔๒๘

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขธรรม

ไม้

๑

๗

เลขโหรา

ไม้

๑

๔

เลขโหรา

ไม้

๑

๗

บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
ตัวอักษรลบเลือนเล็กน้อย
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกลบเลือน ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษร - ภาษา

๒๗๕

ตัวเลข

เนื้อหาโดยสรุป

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๔๙๕

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๒

๒

ว.ศ.ด.ค.
๔๙๖

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

๑

๒

ว.ศ.ด.ค.
๔๙๗

มีผู้ชายรวมทั้งภริยาและลูกๆ ได้สร้าง
พระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ไม้

-

๓

ว.ศ.ด.ค.
๔๙๘

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

บุ
ตะกั่ว

๑

๒

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๔๙๙ ๒๔๐๖

ขนานสุวรรณและแม่อินสร้าง
พระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

บุ
ตะกั่ว

๒

๔

บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป มีเลข
ทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็นจารึก
ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป จารึกชํารุด
ด้านหน้า และมีการเขียนเลขทะเบียน
เก่าทับ ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกที่ด้านหลังของฐานพระพุทธรูป
มีเลขทะเบียนเก่าเขียนทับส่วนที่เป็น
จารึก ทําให้อ่านได้ยาก
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป

ว.ศ.ด.ค.
๕๐๐

กล่าวถึงศักราชที่สร้าง

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

บุ
ตะกั่ว

๒

๒

บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป

เลขธรรม,
เลขโหรา

๒๗๖

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๕๐๑
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๕๐๒ ๒๔๑๒
ว.ศ.ด.ค.
๕๐๓
ว.ศ.ด.ค.
๕๐๔

พ.ศ.
๒๔๐๖
พ.ศ.
๒๔๐๖

เนื้อหาโดยสรุป
กล่าวถึงศักราชที่สร้าง
มีบุคคลถวายพระพุทธรูป

อักษร - ภาษา
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๕๒๔
ว.ศ.ด.ค.
๕๒๕

จารึ ก รางเลื อ นมาก อ่ า นได้ เ พี ย งว่ า
ศักราช ๑๒ ..
อาหน่อใหม่และญาติถวายพระพุทธรูป
เงิน

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

จํานวน
บรรทัด

บุ
ตะกั่ว
บุ
ตะกั่ว

๒

๒

บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป

-

๓

บุ
ตะกั่ว
บุ
ตะกั่ว

๒

๓

บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป แผ่นตะกั่ว
ที่หุ้มจารึกหลุดลอก ทําให้อ่านอักษรได้
ไม่ครบ
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป

๒

๔

บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป

บุเงิน

-

๑

เลขโหรา

บุเงิน

-

๔

เลขธรรม,
เลขโหรา

บุเงิน

-

๒

บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป จารึก
บางส่วนหลุดลอก แต่ยังพอคาดเดา
ศัพท์ได้
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป จารึกมี
ความสมบูรณ์
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป จารึก
บางส่วนเลือนราง

เลขโหรา

เลขโหรา
เลขโหรา

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

วัตถุ

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

๒๗๗

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๕๒๓

ระบุจลุ ศักราช ๑๒๒๕ ปีปีก่าใค้ เดือน
ยี่ วันไทยเปิกใจ้
ระบุจลุ ศักราช ๑๒๒๕ ปีก่าใค้
วันยี่เพ็ง และพบรายชื่อบุคคลคือ
อุตตม
ย่าจอยอุทิศบุญไปให้แม่ย่าชื่อจันเอื้อย
กับนายจัก

จํานวน
ด้าน

ตัวเลข

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๕๒๖
ว.ศ.ด.ค.
๕๒๗

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก
บันทึกที่ด้านหน้าและด้านหลังของฐาน
พระพุทธรูป จารึกมีความสมบูรณ์
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป จารึกมี
ความสมบูรณ์

พ.ศ.
๒๓๙๗
พ.ศ.
๒๔๗๗

แสนพ่อเมืองถวายพระพุทธรูปเพือ่
อุทิศบุญให้ภรรยา
แสนพ่อเมืองและบุตรถวาย
พระพุทธรูปเงินอุทิศให้นางจันทิพย์

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

บุเงิน

-

๓

เลขโหรา

บุเงิน

-

๓

พ.ศ.
๒๔๔๑

แสนไชชนะถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

บุเงิน

๒

๔

เลขธรรม

บุเงิน

๑

๒

บุเงิน

๑

๑

เลขโหรา

บุเงิน

๑

๒

เลขโหรา

บุเงิน

-

๑

เลขโหรา

บุเงิน

-

๑

พ.ศ.
๒๔๕๕
พ.ศ.
๒๔๕๕

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้
เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้
เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้
ย่าอุทิศบุญให้แม่ชื่อย่าคํา
อ้ายหัวแก้วอุทิศส่วนกุศลให้พ่อชื่อปู่
เต็มและย่าคํา

บันทึกที่ด้านหน้าและด้านหลังของฐาน
พระพุทธรูป จารึกมีความสมบูรณ์
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกมีความสมบูรณ์
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกหลุดลอก ทําให้อ่านได้ไม่กี่อักษร
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกมีความสมบูรณ์
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป จารึกมี
ความสมบูรณ์
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป จารึกมี
ความสมบูรณ์

๒๗๘

ว.ศ.ด.ค.
๕๒๘
ว.ศ.ด.ค.
๕๒๙
ว.ศ.ด.ค.
๕๓๐
ว.ศ.ด.ค.
๕๓๑
ว.ศ.ด.ค.
๕๓๒
ว.ศ.ด.ค.
๕๓๓

อายุ

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๕๓๔
ว.ศ.ด.ค.
๕๓๕

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป

พ.ศ.
๒๔๔๘
พ.ศ.
๒๔๕๕

หญิงคนหนึ่งอุทิศบุญให้พ่อ

ว.ศ.ด.ค.
๕๓๖
ว.ศ.ด.ค.
๕๓๗

พ.ศ.
๒๔๑๔
พ.ศ.
๒๔๕๐

อ้ายแสนและญาติถวายพระพุทธรูป

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๕๓๘ ๒๔๐๑
ว.ศ.ด.ค.
๕๓๙

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

บุเงิน

-

๒

เลขโหรา

บุเงิน

๑

๑

บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป จารึกหลุด
ลอก ทําให้อ่านได้น้อย
บันทึกที่ด้านหน้าของฐานพระพุทธรูป
จารึกมีความสมบูรณ์

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ
อ้ายคําถวายพระพุทธรูปเพื่ออุทิศส่วน อักษรธรรมล้านนา บุญ
ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

บุเงิน

๒

๒

เลขโหรา

บุเงิน

๒

๓

อ้ายทิพย์และญาติพี่น้องเป็นผู้ถวาย
พระพุทธรูปนี้ และทุเจ้าไชอาจเป็นผู้
จารึกข้อความ
เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

บุเงิน

-

๔

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

บุเงิน

ย่าคํามาอุทิศบุญให้พสี่ าวชื่อย่าพุด

อักษร - ภาษา

บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป จารึกมี
ความสมบูรณ์
บันทึกที่ด้านหน้าและด้านหลังของฐาน
พระพุทธรูป จารึกอักษรเลือนหายบาง
ตัว
บันทึกรอบฐานพระพุทธรูป จารึกมี
ความสมบูรณ์

๒๗๙

บันทึกที่ฐานพระพุทธรูป ไม่สามารถ
อ่านจารึกที่ฐานพระพุทธรูปได้ทั้งหมด
เนื่องจากอยู่ในตู้กระจก ไม่สามารถนํา
ออกมาอ่านได้

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๕๔๐

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

วัตถุ

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

บุเงิน

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๕๔๑ ๒๔๔๖

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

บุเงิน

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๕๔๒ ๒๔๔๖

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

บุเงิน

ว.ศ.ด.ค.
๕๔๓

นางบุญถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

บุเงิน

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก
บันทึกที่ฐานพระพุทธรูป ไม่สามารถ
อ่านจารึกที่ฐานพระพุทธรูปได้ทั้งหมด
เนื่องจากอยู่ในตู้กระจก ไม่สามารถนํา
ออกมาอ่านได้
บันทึกที่ฐานพระพุทธรูป ไม่สามารถ
อ่านจารึกที่ฐานพระพุทธรูปได้ทั้งหมด
เนื่องจากอยู่ในตู้กระจก ไม่สามารถนํา
ออกมาอ่านได้
บันทึกที่ฐานพระพุทธรูป ไม่สามารถ
อ่านจารึกที่ฐานพระพุทธรูปได้ทั้งหมด
เนื่องจากอยู่ในตู้กระจก ไม่สามารถนํา
ออกมาอ่านได้
บันทึกที่ฐานพระพุทธรูป ไม่สามารถ
อ่านจารึกที่ฐานพระพุทธรูปได้ทั้งหมด
เนื่องจากอยู่ในตู้กระจก ไม่สามารถนํา
ออกมาอ่านได้

๒๘๐

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๕๔๔ ๒๔๓๐

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

เลขโหรา

บุเงิน

บันทึกที่ฐานพระพุทธรูป ไม่สามารถ
อ่านจารึกที่ฐานพระพุทธรูปได้ทั้งหมด
เนื่องจากอยู่ในตู้กระจก ไม่สามารถนํา
ออกมาอ่านได้
บันทึกที่ฐานพระพุทธรูป ไม่สามารถ
อ่านจารึกที่ฐานพระพุทธรูปได้ทั้งหมด
เนื่องจากอยู่ในตู้กระจก ไม่สามารถนํา
ออกมาอ่านได้
บันทึกที่ฐานพระพุทธรูป ไม่สามารถ
อ่านจารึกที่ฐานพระพุทธรูปได้ทั้งหมด
เนื่องจากอยู่ในตู้กระจก ไม่สามารถนํา
ออกมาอ่านได้
บันทึกที่ฐานพระพุทธรูป ไม่สามารถ
อ่านจารึกที่ฐานพระพุทธรูปได้ทั้งหมด
เนื่องจากอยู่ในตู้กระจก ไม่สามารถนํา
ออกมาอ่านได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๕๔๕

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

บุเงิน

ว.ศ.ด.ค.
๕๔๖

หนานสิธีและญาติได้ถวายพระพุทธรูป อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

บุเงิน

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๕๔๗ ๒๔๔๖

อ้ายโมถวายพระพุทธรูป

เลขโหรา

บุเงิน

๒๘๑

วัตถุ

อ้ายอินทาถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

จํานวน
ด้าน

ตัวเลข

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๕๔๘ ๒๔๔๕

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

ว.ศ.ด.ค.
๕๔๙

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

วัตถุ

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

บุเงิน

บันทึกที่ฐานพระพุทธรูป ไม่สามารถ
อ่านจารึกที่ฐานพระพุทธรูปได้ทั้งหมด
เนื่องจากอยู่ในตู้กระจก ไม่สามารถนํา
ออกมาอ่านได้

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

บุเงิน

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๕๕๐ ๒๔๒๑

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขธรรม

บุเงิน

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๕๕๑ ๒๔๓๐

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

บุเงิน

บันทึกที่ฐานพระพุทธรูป ไม่สามารถ
อ่านจารึกที่ฐานพระพุทธรูปได้ทั้งหมด
เนื่องจากอยู่ในตู้กระจก ไม่สามารถนํา
ออกมาอ่านได้
บันทึกที่ฐานพระพุทธรูป ไม่สามารถ
อ่านจารึกที่ฐานพระพุทธรูปได้ทั้งหมด
เนื่องจากอยู่ในตู้กระจก ไม่สามารถนํา
ออกมาอ่านได้
บันทึกที่ฐานพระพุทธรูป ไม่สามารถ
อ่านจารึกที่ฐานพระพุทธรูปได้ทั้งหมด
เนื่องจากอยู่ในตู้กระจก ไม่สามารถนํา
ออกมาอ่านได้

๒๘๒

ตัวเลข

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๕๕๒

อายุ

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

อักษร - ภาษา

มีบุคคลถวายพระพุทธรูปร่วมกับบิดา

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

บุเงิน

บันทึกที่ฐานพระพุทธรูป ไม่สามารถ
อ่านจารึกที่ฐานพระพุทธรูปได้ทั้งหมด
เนื่องจากอยู่ในตู้กระจก ไม่สามารถนํา
ออกมาอ่านได้

ว.ศ.ด.ค.
๕๕๓

อ้ายคําอุทิศส่วนกุศลไปให้พ่อ

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

บุเงิน

ว.ศ.ด.ค.
๕๕๔

มีบุคคลและญาติพี่น้องถวาย
พระพุทธรูปวันยี่เป็ง

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

บุเงิน

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๕๕๕ ๒๔๔๑

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

บุเงิน

บันทึกที่ฐานพระพุทธรูป ไม่สามารถ
อ่านจารึกที่ฐานพระพุทธรูปได้ทั้งหมด
เนื่องจากอยู่ในตู้กระจก ไม่สามารถนํา
ออกมาอ่านได้
บันทึกที่ฐานพระพุทธรูป ไม่สามารถ
อ่านจารึกที่ฐานพระพุทธรูปได้ทั้งหมด
เนื่องจากอยู่ในตู้กระจก ไม่สามารถนํา
ออกมาอ่านได้
บันทึกที่ฐานพระพุทธรูป ไม่สามารถ
อ่านจารึกที่ฐานพระพุทธรูปได้ทั้งหมด
เนื่องจากอยู่ในตู้กระจก ไม่สามารถนํา
ออกมาอ่านได้

๒๘๓

เนื้อหาโดยสรุป

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๕๕๖

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

บุเงิน

บันทึกที่ฐานพระพุทธรูป ไม่สามารถ
อ่านจารึกที่ฐานพระพุทธรูปได้ทั้งหมด
เนื่องจากอยู่ในตู้กระจก ไม่สามารถนํา
ออกมาอ่านได้

ว.ศ.ด.ค.
๕๕๗

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

บุเงิน

ว.ศ.ด.ค.
๕๕๘

มีบุคคลถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

ว.ศ.ด.ค.
๕๕๙

มีบุคคลถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

บันทึกที่ฐานพระพุทธรูป ไม่สามารถ
อ่านจารึกที่ฐานพระพุทธรูปได้ทั้งหมด
เนื่องจากอยู่ในตู้กระจก ไม่สามารถนํา
ออกมาอ่านได้
บันทึกที่ฐานพระพุทธรูป ไม่สามารถ
อ่านจารึกที่ฐานพระพุทธรูปได้ทั้งหมด
เนื่องจากอยู่ในตู้กระจก ไม่สามารถนํา
ออกมาอ่านได้
บันทึกที่ฐานพระพุทธรูป ไม่สามารถ
อ่านจารึกที่ฐานพระพุทธรูปได้ทั้งหมด
เนื่องจากอยู่ในตู้กระจก ไม่สามารถนํา
ออกมาอ่านได้

เลขโหรา

บุเงิน

บุเงิน

๒๘๔

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๕๖๐ ๒๔๔๘

เนื้อหาโดยสรุป

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

ตัวเลข

วัตถุ

ย่าจันถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขธรรม,
เลขโหรา

บุเงิน

บันทึกที่ฐานพระพุทธรูป ไม่สามารถ
อ่านจารึกที่ฐานพระพุทธรูปได้ทั้งหมด
เนื่องจากอยู่ในตู้กระจก ไม่สามารถนํา
ออกมาอ่านได้

ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๕๖๑ ๒๔๒๖

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

บุเงิน

ว.ศ.ด.ค.
๕๖๒

มีบุคคลถวายพระพุทธรูปเงิน

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

บุเงิน

ว.ศ.ด.ค.
๕๖๓

มีบุคคลการถวายพระพุทธรูปเงิน

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

บุเงิน

บันทึกที่ฐานพระพุทธรูป ไม่สามารถ
อ่านจารึกที่ฐานพระพุทธรูปได้ทั้งหมด
เนื่องจากอยู่ในตู้กระจก ไม่สามารถนํา
ออกมาอ่านได้
บันทึกที่ฐานพระพุทธรูป ไม่สามารถ
อ่านจารึกที่ฐานพระพุทธรูปได้ทั้งหมด
เนื่องจากอยู่ในตู้กระจก ไม่สามารถนํา
ออกมาอ่านได้
บันทึกที่ฐานพระพุทธรูป ไม่สามารถ
อ่านจารึกที่ฐานพระพุทธรูปได้ทั้งหมด
เนื่องจากอยู่ในตู้กระจก ไม่สามารถนํา
ออกมาอ่านได้

๒๘๕

อักษร - ภาษา

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน
จารึก
ว.ศ.ด.ค.
๕๖๔

อายุ

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

บุเงิน

บันทึกที่ฐานพระพุทธรูป ไม่สามารถ
อ่านจารึกที่ฐานพระพุทธรูปได้ทั้งหมด
เนื่องจากอยู่ในตู้กระจก ไม่สามารถนํา
ออกมาอ่านได้

ว.ศ.ด.ค.
๕๖๕

แสนธานีถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

บุเงิน

ว.ศ.ด.ค.
๕๖๖

ทุจันธิมาและญาติพี่น้องถวาย
พระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

บุเงิน

ว.ศ.ด.ค.
๕๖๗

มีอุบาสกถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

บุเงิน

บันทึกที่ฐานพระพุทธรูป ไม่สามารถ
อ่านจารึกที่ฐานพระพุทธรูปได้ทั้งหมด
เนื่องจากอยู่ในตู้กระจก ไม่สามารถนํา
ออกมาอ่านได้
บันทึกที่ฐานพระพุทธรูป ไม่สามารถ
อ่านจารึกที่ฐานพระพุทธรูปได้ทั้งหมด
เนื่องจากอยู่ในตู้กระจก ไม่สามารถนํา
ออกมาอ่านได้
บันทึกที่ฐานพระพุทธรูป ไม่สามารถ
อ่านจารึกที่ฐานพระพุทธรูปได้ทั้งหมด
เนื่องจากอยู่ในตู้กระจก ไม่สามารถนํา
ออกมาอ่านได้

๒๘๖

พระขนานเสนถวายพระพุทธรูป

ตารางที่ ๑๘ ทะเบียนจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา อําเภอลอง จังหวัดแพร่ (ต่อ)
เลข
ทะเบียน อายุ
จารึก
ว.ศ.ด.ค. พ.ศ.
๕๖๘ ๒๔๒๘

เนื้อหาโดยสรุป

อักษร - ภาษา

ตัวเลข

วัตถุ

จํานวน
ด้าน

จํานวน
บรรทัด

ตําแหน่งการจารึก
และลักษณะการบันทึก

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

บุเงิน

บันทึกที่ฐานพระพุทธรูป ไม่สามารถ
อ่านจารึกที่ฐานพระพุทธรูปได้ทั้งหมด
เนื่องจากอยู่ในตู้กระจก ไม่สามารถนํา
ออกมาอ่านได้

ว.ศ.ด.ค.
๕๖๙

มีบุคคลถวายพระพุทธรูป

อักษรธรรมล้านนา ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

บุเงิน

ว.ศ.ด.ค.
๕๗๐

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา –
ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

บุเงิน

ว.ศ.ด.ค.
๕๗๑

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

อักษรธรรมล้านนา –
ภาษาไทยถิ่นเหนือ

เลขโหรา

บุเงิน

บันทึกที่ฐานพระพุทธรูป ไม่สามารถ
อ่านจารึกที่ฐานพระพุทธรูปได้ทั้งหมด
เนื่องจากอยู่ในตู้กระจก ไม่สามารถนํา
ออกมาอ่านได้
บันทึกที่ฐานพระพุทธรูป ไม่สามารถ
อ่านจารึกที่ฐานพระพุทธรูปได้ทั้งหมด
เนื่องจากอยู่ในตู้กระจก ไม่สามารถนํา
ออกมาอ่านได้
บันทึกที่ฐานพระพุทธรูป ไม่สามารถ
อ่านจารึกที่ฐานพระพุทธรูปได้ทั้งหมด
เนื่องจากอยู่ในตู้กระจก ไม่สามารถนํา
ออกมาอ่านได้

๒๘๗

เนื้อความไม่ครบ ไม่สามารถสรุป
เนื้อความได้

๒๘๘

ภาคผนวก ข
ตัวอย่างภาพถ่ายของจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา
อําเภอลอง จังหวัดแพร่

๒๘๙

ตัวอย่างภาพถ่ายของจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา
ช่วงที่ ๑ (พ.ศ. ๒๓๐๑ – ๒๓๕๐)

๒๙๐
ว.ศ.ด.ค. ๐๑๕ (ว.ด.๐๖๘๗)
จ.ศ. ๑๑๖๖ (พ.ศ. ๒๓๔๗)

๑. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๑๕ ด้านหน้า
๒. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๑๕ ด้านขวา

จารึกที่ฐานพระพุทธรูป หมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๑๕

๒๙๑
คําปริวรรต
๑. สัขัา̣ฑไฑั๑๑๖ .
๒. ต̣ว฿ปีกา̣บไจ .
๓. ฑิฺนเชมุกมมู
๔. ล̣ลสทฺธาปูเถฺนแล

คําอ่าน
๑. ศักราชได้ ๑๒๖ <๖>
๒. ตัว ปีกาบใจ้ (เ)
๓. ดือนเช <ษฐ์> มู ๔. ลศรัทธาปู่เถนแล

๒๙๒
ว.ศ.ด.ค. ๐๔๐(ว.ด.๑๓๖๒)
จ.ศ. ๑๑๖๖ (พ.ศ. ๒๓๔๗)

๑. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๔๐ ด้านหน้า
๒. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๔๐ ด้านซ้าย
๓. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๔๐ ด้านหลัง
๔. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๔๐ ด้านขวา

๒๙๓

จารึกที่ฐานพระพุทธรูป หมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๔๐ (๑)

จารึกที่ฐานพระพุทธรูป หมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๔๐ (๒)

๒๙๔

จารึกที่ฐานพระพุทธรูป หมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๔๐ (๓)

จารึกที่ฐานพระพุทธรูป หมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๔๐ (๔)

๒๙๕

จารึกที่ฐานพระพุทธรูป หมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๔๐ (๕)
คําปริวรรต
๑. ส͘ขงาฺฑไฑั๑๑๖๖ตฺว฿ปีฺลกฺลาฺบไจัไฑัสัาฺงสา
๒. รฺบูพฺรเปฺนเจัาไนเเฑิฺนเชตฺถมุลฺลสทฺธา
๓. อาฺยธากฺทําพฺยัฺนสัาฺงขํฺอเอานิพฺพาฺน

คําอ่าน
๑. ศักราชได้ ๑๑๖๖ ตัว ปีกาบใจ้ ได้สร้างสา
๒. รูปพระเป็นเจ้าในเดือนเชษฐ์ มูลศรัทธา
๓. อ้ายธาได้กระทําเพียรสร้าง ขอเอานิพพาน

๒๙๖
ว.ศ.ด.ค. ๒๘๘ (ว.ด. ๐๗๖๘)
จ.ศ. ๑๑๖๖ (พ.ศ. ๒๓๔๗)

๑. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๘๘ ด้านหน้า
๒. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๘๘ ด้านซ้าย
๓. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๘๘ ด้านหลัง
๔. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๘๘ ด้านขวา

๒๙๗

จารึกด้านหน้าที่ฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๘๘

จารึกด้านซ้ายที่ฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๘๘

๒๙๘
คําปริวรรต
ด้านหน้า
๑. สขาฺฑไฑั
๒. ๑๑๖๖ตฺว฿ปี
๓. (ก) าฺบไจ

คําอ่าน
ด้านซ้าย

๑. สทฺธา

ด้านหน้า
๑. ศักราชได้

ด้านซ้าย
๑. ศรัทธา

๒. นฺอฺยฅํา

๒. ๑๑๖๖ ตัว ปี

๒. น้อยคํา

๓. กาบใจ้

๒๙๙
ว.ศ.ด.ค. ๔๔๒ (ว.ด. ๐๔๐๗)
จ.ศ. ๑๑๖๖ (พ.ศ. ๒๓๔๗)

๑. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๔๔๒ ด้านหน้า
๒. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๔๔๒ ด้านซ้าย
๓. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๔๔๒ ด้านหลัง
๔. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๔๔๒ ด้านขวา

๓๐๐

จารึกด้านหน้าที่ฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๔๔๒
คําปริวรรต
๑. สขัาฺฑไฑั๑๑๖๖ตฺว฿ปี
๒. กาฺบไจเฑิฺนเชตฺถมุลฺล
๓. สทฺธาย่าอฺน฿ลุัชูฅฺน฿
๔. เปฺนสทฺธา

คําอ่าน
๑. ศักราชได้ ๑๑๖๖ ตัว ปี
๒. กาบใจ้ เดือนเชษฐ์ มูล๓. ศรัทธาย่าอนลูกชู่คน
๔. เป็นศรัทธา

๓๐๑

ตัวอย่างภาพถ่ายของจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา
ช่วงที่ ๒ (พ.ศ. ๒๓๕๑ – ๒๔๐๐)

๓๐๒
ว.ศ.ด.ค. ๓๗๔
จ.ศ. ๑๑๗๔ พ.ศ. ๒๓๕๕

๑. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๓๗๔ ด้านหน้า
๒. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๓๗๔ ด้านซ้าย
๓. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๓๗๔ ด้านหลัง
๔. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๓๗๔ ด้านขวา

๓๐๓

จารึกรอบฐานพระพุทธรูป หมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๓๗๔ (๑)

จารึกรอบฐานพระพุทธรูป หมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๓๗๔ (๒)

จารึกรอบฐานพระพุทธรูป หมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๓๗๔ (๓)

๓๐๔

จารึกรอบฐานพระพุทธรูป หมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๓๗๔ (๔)

คําปริวรรต
๑. จุฑศก̣ลฑไฑั๑๑๗๔ต̣ว฿ปี̣ลเตัาสันยาจม̣บา
แลปูเหั̣ลไฑสัา̣งขํ̣อสุั3บ̣รกา̣น

คําอ่าน
๑. จุลศักราช ๑๑๗๔ ตัว ปีเต่าสัน ย่าจําปา
แลปู่เหล็กได้สร้าง ขอหื้อสุข ๓ ประการ

๓๐๕
ว.ศ.ด.ค. ๐๑๖ (ว.ด. ๐๗๕๗)
จ.ศ. ๑๑๗๗ (พ.ศ. ๒๓๕๘)

๑

๒

๓

๔

๑. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๑๖ ด้านหน้า
๒. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๑๖ ด้านซ้าย
๓. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๑๖ ด้านหลัง
๔. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๑๖ ด้านขวา

๓๐๖

จารึกที่ฐานพระพุทธรูป หมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๑๖
คําปริวรรต
๑. จุฑพท̣ทไฑั๑๑๐๐ ร̣อ̣ย
๒. ๗ส̣ิบ๗บฐมมุล̣ล
๓. สท̣ธาแมเถัา
๔. ... ลูัห̣ลา̣นชุฅ̣น฿
๕. ไฑัสา̣งพุท̣ธร̣บูเจัา
๖. อฺ ฿(ง) นิ

คําอ่าน
๑.จุลพัทธได้ ๑๑๐๐ร้อย
๒. ๗ สิบ ๗ ปฐมมูล
๓. ศรัทธาแม่เฒ่า
๔. ... ลูกหลานชูคน
๕. ได้สร้างพุทธรูปเจ้า
๖. องค์นี้

๓๐๗
ว.ศ.ด.ค. ๐๙๖ (ว.ด. ๐๔๒๒)
จ.ศ. ๑๑๘๙ (พ.ศ. ๒๓๗๐)

๑. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๙๖ ด้านหน้า
๒. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๙๖ ด้านซ้าย
๓. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๙๖ ด้านหลัง
๔. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๙๖ ด้านขวา

๓๐๘

จารึกที่ฐานพระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๙๖

๒. ปีฺลเปฺนเฑิฺนยีเพฺงคฺูรบาเจัา

คําอ่าน
๑. จุลศักราชะได้ ๑๑๘๙ ตัว
๒.ปีเป็น เดือนยี่เพ็ง ครูบาเจ้า

๓. ไผรฺอมไฑสาฺงพุ . รฺบูอฺง฿
๔. . ไวัเปฺนทีไหัฺวแก่ . ทฺลัา
๕. (หื) ไฑัเถิฺงแดฺนนิพฺพาฺนแ
๖. ฑ่เทิฺ (อะ)

๓. ไผ่ล้อมได้สร้างพุทธรูปองค์
๔. [๑] ไว้เป็นที่ไหว้แก่คนทั้งหลาย
๕. หื้อได้เถิงแดนนิพพานแ ๖. ด่เทอะ

คําปริวรรต
๑. จุฬศกฺกราชไฑั๑๑๘๙ตฺว฿

๓๐๙
ว.ศ.ด.ค. ๐๗๐ (ว.ด. ๐๓๕๓)
จ.ศ. ๑๒๐๖ (พ.ศ. ๒๓๘๗)

๑. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๗๐ ด้านหน้า
๒. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๗๐ ด้านซ้าย
๓. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๗๐ ด้านหลัง
๔. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๗๐ ด้านขวา

๓๑๐

จารึกที่ฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๗๐
คําปริวรรต
๑. จุฬสกฺ̣กพฺ̣ทไฑั ๑๒๐๖ ตฺ̣ว฿ปี̣ล
๒. กา̣บสีเฑิ̣นกีติกาวั̣นเพฺงเ
๓. มฺ̣งวั̣น๒หฺนา̣นยาชฺฌยฺอฑภ
๔. ริยาลูเตัาชุฅฺนไ฿ ฑัสฺงา
๕. ยั̣งพุทฺธรฺบุเจัาอฺง๑ไวฺย
๖. คฺลําชุสฺนาขํอเอาสุั3
๗. (บฺร) กา̣นมินิพฺพ̣านเปฺนยฺอฑ

คําอ่าน
๑. จุลศักพัทได้ ๑๒๐๖ ตัว ปี
๒. กาบสี เดือนกิตติกา วันเพ็ง เ ๓. ม็งวัน ๒ หนาน ยาชฌยอด ภ ๔. ริยาลูกเต้าชุคนได้สร้าง
๕. ยังพุทธรูปเจ้าองค์ ๑ ไว้
๖. ค้ําชูศาสนาขอเอาสุข ๓
๗. ประการ มีนิพพานเป็นยอด

๓๑๑
ว.ศ.ด.ค. ๐๘๘ (ว.ด.๐๓๘๗)
จ.ศ. ๑๒๐๙ (พ.ศ. ๒๓๙๐)

๑. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๘๘ ด้านหน้า
๒. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๘๘ ด้านซ้าย
๓. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๘๘ ด้านหลัง
๔. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๘๘ ด้านขวา

๓๑๒

จารึกที่ฐานพระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๘๘
คําปริวรรต
๑. จุฬสกฺกราฺชไฑั๑๒๐๙
๒. ตฺว฿ปี̣ลเมิ̣งเม̣ฑเฑิ̣นยีเพ̣ง
๓. เม̣งวั̣น๕มูลสท̣ธามี
๔. ทุห̣นา̣นญาวิเชย̣̣รยเป̣น
๕. เคั̣ลาแลพํ̣อแมพี̣น̣องชู
๖. ฅ̣น฿คํเป̣นสท̣ธา

คําอ่าน
๑. จุลศักราชได้ ๑๒๐๙
๒. ตัว ปีเมิงเม็ด เดือนยี่เพ็ง
๓. เม็งวัน ๕ มูลศรัทธามี
๔. ทุหนานญาวิไชยเป็น
๕. เค้าแลพ่อแม่พี่น้องชุ
๖. คนก็เป็นศรัทธา

๓๑๓
ว.ศ.ด.ค. ๒๙๓ (ว.ด. ๐๙๒๗)
จ.ศ. ๑๒๑๒ (พ.ศ. ๒๓๙๓)

๑. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๙๓ ด้านหน้า
๒. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๙๓ ด้านซ้าย
๓. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๙๓ ด้านหลัง
๔. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๙๓ ด้านขวา

๓๑๔

จารึกรอบฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๙๓ (๑)

จารึกรอบฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๙๓ (๒)

๓๑๕

จารึกรอบฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๙๓ (๓)

จารึกรอบฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๙๓ (๔)

จารึกรอบฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๙๓ (๕)

๓๑๖

จารึกรอบฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๙๓ (๖)

จารึกรอบฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๙๓ (๗)

๓๑๗

จารึกรอบฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๙๓ (๘)
คําปริวรรต

คําอ่าน

๑. ͘กงราชไฑั๑๒๑๒ต̣ว฿ปี̣ลก̣ฏ฿เส̣ฑเฑี̣นยีเพ̣งเม̣งวั̣น ๑. ศักราชได้ ๑๒๑๒ ตัว ปีกดเส็ด เดือนยี่เพ็ง
๓สท̣ธาข̣นา̣นยาวิไชั
เม็งวัน ๓ ศรัทธาขนานยาวิไชย
๒. เป̣นเคัฺลาติ̣ฑกั̣บฑ̣ว̣ยภริยาพํ̣อแมพีน̣องชุฅ̣นไ฿ ฑ้ ๒. เป็นเค้า ติดกับด้วยภรยาพ่อแม่พี่น้องชุคน ได้
สา̣งพุท̣ธร̣บูจุิอฺง฿
สร้างพุทธรูปเจ้าองค์
๓. นีคํเพี̣อวาจทา̣นไพัหาลัขํ̣อนาบุรอั̣นนีไพั
ร̣อฑไพ้เ (ทิง) ต̣น̣฿วมั̣นท̣ย
๔. . ี... ี.. ี....___________________________

๓. นี้ ก็เพื่อว่าจักทานไปหาลูก ขอนาบุญอันนี้ไป
รอดไปเทิงตนตัวมัน [ทวย]
๔. ี... ี.. ี....____________________________

๓๑๘
ว.ศ.ด.ค. ๕๒๖
จ.ศ. ๑๒๑๖ (พ.ศ. ๒๓๙๗)

๑

๒

๓

๔

๑. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๕๒๖ ด้านหน้า
๒. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๕๒๖ ด้านซ้าย
๓. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๕๒๖ ด้านหลัง
๔. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๕๒๖ ด้านขวา

๓๑๙

จารึกที่ฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๕๒๖ (๑)

จารึกที่ฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๕๒๖ (๒)

๓๒๐

จารึกที่ฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๕๒๖ (๓)

จารึกที่ฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๕๒๖ (๔)
คําจารึก
๑. จุฬสก̣กราไฑั๑๒๑๖ต̣ว฿ปี̣ลกา̣บยีมีคําเขัาแส̣น
๒. พํ̣อเมิ̣งแลลูัเตัาชุฅ̣นไ฿ ฑับูพุท̣ธร̣บู
เจั้าอ̣ง฿นีแล
๓. คํเพิ̣อวาจัทา̣นไพหาภริยาผูชืวานา งจั̣นทิ̣บ

คําอ่าน
๑. จุลศักกะ ๑๒๑๖ ตัว ปีกาบยี มื้อค่ําเข้า แสน
๒. พ่อเมืองแลลูกเต้าชุคนได้บู <ชา> พุทธรูป
เจ้าองค์นี้แล
๓. ก็เพื่อว่าจักทานไปหาภริยาผู้ชื่อว่านางจันทิบ

๓๒๑
ว.ศ.ด.ค. ๑๐๐(ว.ด. ๐๔๓๘)
จ.ศ. ๑๒๑๘ (พ.ศ. ๒๓๙๙)

๑. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๐๐ ด้านหน้า
๒. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๐๐ ด้านซ้าย
๓. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๐๐ ด้านหลัง
๔. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๐๐ ด้านขวา

๓๒๒

จารึกรอบฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๐๐ (๑)

จารึกรอบฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๐๐ (๒)

จารึกรอบฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๐๐ (๓)

๓๒๓

จารึกรอบฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๐๐ (๔)

จารึกรอบฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๐๐ (๕)
คําปริวรรต

คําอ่าน

๑. จุฬสกฺกราฺชไฑั ๑ (๒) ๑๘ตฺว฿ปีฺลรฺวาฺยสี

๑. จุลศักราชได้ ๑๒๑๘ ตัว ปีรวายสี

เฑิฺอรกิติกาเพฺงเมฺงวัฺน
๒. ๔ไทฺลกัฺฑไคัทุขฺนาฺนอุxมฺตแลแมพีฺอง

เดือนกิติกาเพ็ง เม็งวัน
๒. ๔ ไทยกัดใค้ ทุขนานอุตม แลแม่พี่ <น้> อง

ชุฅฺนไ฿ ฑับฺวฑพุทฺธรฺบูเจัา

ชุคนได้บวชพุทธรูปเจ้า

๓. อฺง฿1เ (พิฺ) อจัทาฺนไพัหาพํฺอชืฺวาปูกาวีฺน

๓. องค์ ๑ เพื่อจักทานไปหาพ่อชื่อว่าปู่กาวิน

ขํฺอหื นา บุรอัฺนนิไพัรฺอฑ
๔. เพิฺอรแทเทิฺอะ

ขอหื้อนาบุญอันนี้ไปรอด
๔. เพื่อนแท้เทอะ

๓๒๔

ตัวอย่างภาพถ่ายของจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา
ช่วงที่ ๓ (พ.ศ. ๒๔๐๑ – ๒๔๕๐)

๓๒๕
ว.ศ.ด.ค. ๐๒๑ (ว.ด. ๐๘๑๖)
จ.ศ. ๑๒๒๐ (พ.ศ. ๒๔๐๑)

๑. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๒๑ ด้านหน้า
๒. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๒๑ ด้านซ้าย
๓. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๒๑ ด้านหลัง
๔. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๒๑ ด้านขวา

๓๒๖

จารึกหลังฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๒๑ (๑)

จารึกหลังฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๒๑ (๒)

๓๒๗

จารึกหลังฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๒๑ (๓)

จารึกหลังฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๒๑ (๔)
คําปริวรรต
๑. จุฬสก̣กพ̣ทะไฑั๑๒๒๐ต̣ว฿ปี̣ลเปิกส̣งา
เฑิ̣นกิติกาเพ̣งเมิ̣งวั̣น๗
๒. สท̣ธานางฑั̣วงเป̣นเคัาติ̣ฑกั̣บฑ̣ว̣ยสามิก
ลูัเ (ตัาไ) ฑ
๓. พุท̣ธล̣บูจุั ...

คําอ่าน
๑. จุลศักพทะได้ ๑๒๒๐ ตัว ปีเปิกสะง้า
เดือนกิตติกาเพ็ง เม็งวัน ๗
๒. ศรัทธานางด้วงเป็นเค้าติดกับด้วยสามิกะ
ลูกเต้าได้
๓. พุทธรูปเจ้า ...

๓๒๘
ว.ศ.ด.ค. ๐๒๘ (ว.ด.๑๑๖๖)
จ.ศ. ๑๒๒๒ (พ.ศ. ๒๔๐๓)

๑. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๒๘ ด้านหน้า
๒. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๒๘ ด้านซ้าย
๓. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๒๘ ด้านหลัง
๔. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๒๘ ด้านขวา

๓๒๙

จารึกที่ฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๒๘
คําปริวรรต
๑. ศก̣รา̣ชไฑั๑๒๒๒ต̣ว฿ปี̣ลก̣ฑ฿สั̣น
๒. เฑิ̣อรยีเพ̣งวั̣น๑บถม
๓. มุล̣ลสัท̣ธาห̣นา̣นฅําภีร
๔. ไฑัสัา̣งพุท̣ธร̣บูอ̣ง฿1ไวั
๕. คําชุสาสนา ๕๐๐๐ภ
๖. วสาเหาน̣ตุเมนิจํฑั̣ง
๗. นิชุผูชุฅ̣น฿ท̣ยรแท
๘. เทิ̣อะ

คําอ่าน
๑. ศักราชได้ ๑๒๒๒ ตัว ปีกดสัน
๒. เดือนยี่เพ็ง เม็งวัน ๑ ปฐม
๓. มูลศรัทธาหนานคัมภีระ
๔. ได้สร้างพุทธรูปองค์ ๑ ไว้
๕. ค้ําชูศาสนา ๕,๐๐๐ พระ
๖. วัสสา โหนตุเมนิจํ ดั่ง
๗. นี้ชุผู้ชุคน [เที่ยง] แท้
๘. เทอะ

๓๓๐
ว.ศ.ด.ค. ๐๕๖ (ว.ด.๑๓๙๑)
จ.ศ. ๑๒๒๒ (พ.ศ. ๒๔๐๓)

๑. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๕๖ ด้านหน้า
๒. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๕๖ ด้านซ้าย
๓. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๕๖ ด้านหลัง
๔. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๕๖ ด้านขวา

๓๓๑

จารึกที่ฐานพระพุทธรูป หมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๕๖

๓. ปีกาฺบสีสทฺฺธาทุ

คําอ่าน
๑. ณ วัน ๓ เดือ <น> ยี่เพ็ง ไทย
๒. กดสัน ศักราช ๑๒๒๒ ตัว
๓. ปีกาบสี ศรัทธาทุ

๔. บญาทาฺนไพฺฺหานฺฺองชื

๔. ปัญญาทานไปหาน้องชื่อ

๕. วายาจ นาฺ ทแทฑีฺล

๕. ว่า ย่าจันทาแท้ดีหลี

คําปริวรรต
๑. นวัฺน๓เฑิฺอยีเพฺฺงไท
๒. กฺฺฑ฿สัฺนสขาฺฑ๑๒22ตฺว฿

๓๓๒
ว.ศ.ด.ค. ๐๕๘ (ว.ด.๐๒๙๙)
จ.ศ. ๑๒๒๔ (พ.ศ. ๒๔๐๕)

๑. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๕๘ ด้านหน้า
๒. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๕๘ ด้านซ้าย
๓. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๕๘ ด้านหลัง
๔. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๕๘ ด้านขวา

๓๓๓

จารึกรอบฐานพระพุทธรูป หมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๕๘ (๑)

จารึกรอบฐานพระพุทธรูป หมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๕๘ (๒)

๓๓๔

จารึกรอบฐานพระพุทธรูป หมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๕๘ (๓)

จารึกรอบฐานพระพุทธรูป หมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๕๘ (๔)

จารึกรอบฐานพระพุทธรูป หมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๕๘ (๕)

๓๓๕

จารึกรอบฐานพระพุทธรูป หมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๕๘ (๖)
คําปริวรรต
๑. จุฬสกฺกพทฺทไฑั๑๒๒๓*ตฺว฿ปีฺลจํอสนํา
กเมฺพาซฺชขฺรฺอมภิวาฬฐไหฺงไทัฺยภาสาเรั้าวาปีฺล

คําอ่าน
๑. จุลศักพัททะได้ ๑๒๒๓ ตัว ปีจอฉนํา
กัมโพชขอมภิ <สัย> วารไถง ไทภาษาเราว่าปี

๒. เตฺลัาเสฺตสฺรเฑฺฺฌเขัามาไนเฑิฺนกิติกาเพฺงเมฺงวัฺน ๒. เต่าเส็ด เสด็จเข้ามาในเดือนกฤติกาเพ็ง เม็ง
วัน ๕ ไทยกาบใจ้ มูลศรัทธามีพระสุวรรณเป็นเค้า
๕ ไทัฺยกฺลาฺบไจฺยมูลฺลสทฺธามิภสุวฺนั เปฺนเคัฺลา
๓. รฺยฺงนัฺนลฺง฿มากฺฑ฿หฺมาฺยมีขฺรฺนาฺนนัฺนไชแลแมั
พีฺนฺองชุผูชุฅฺน฿ไฑัสาฺงพุทฺธรฺบูเจัาอฺง฿นีคํ
เพิฺอว่าจัทาฺน
๔. ไพฺ 2หาพํ ฺ อขํ ฺ อโกฏฺ ฐ าฺ ก นา บุ ร อั ฺ น นี ไพั รฺ อฑไพ
เธิฺงตฺน฿ตฺว฿เทฺอะ

*น่าจะเป็นเลข ๔ มากกว่า

๓. เรียงนั้นลงมากดหมายมี ขนานนันชัย และแม่
พี่ น้ อ งชุ ผู้ ชุ ค น ได้ ส ร้ า งพุ ท ธรู ป องค์ ห นึ่ ง ก็
เพื่อว่าจักทาน
๔. ไปหาพ่ อ ขอโกฐากนาบุ ญ อั น นี้ ไ ปรอดไป
เทิงตนตัวเทอะ

๓๓๖
ว.ศ.ด.ค. ๒๖๖ (ว.ด. ๐๒๕)
จ.ศ. ๑๒๓๓ (พ.ศ. ๒๔๑๔)

๑. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๖๖ ด้านหน้า
๒. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๖๖ ด้านซ้าย
๓. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๖๖ ด้านหลัง
๔. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๖๖ ด้านขวา

๓๓๗

จารึกที่ฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๖๖
คําปริวรรต
๑. นมสตุจุณ̣ฑสก̣กพทไฑั๑๒๓๓ต̣ว฿ปี̣ลมแม
๒. สํ̣นากเม̣พาซข̣ร̣อมภิไสัลไทั̣ยภาสาวาปี̣ล
ร้̣วงเม̣ด
๓. ส̣รเด̣ฌเข้ามาไนเดิ̣นกิติกาเพ̣งเม̣งวั̣นไท̣ย
๔. เตัฺลาสั̣นห̣มา̣ยมีปถมมุลลสมีอา̣ยโฅ
ห̣นา̣นมณีวั̣น
๕. อฺ (าย) อิ̣นแก̣วนา̣ งสาแลแม ลัเตัาชุฅ̣น฿ไฑั
สา̣งพุ
๖. ท̣ธร̣บูจัอ̣ง฿๑ทา̣นไพหาพํฺอชื̣วาปูข̣นาน
ภีรสา

คําอ่าน
๑. นมัสตุจุลศักพัทธได้ ๑๒๓๓ ตัว ปีมะแม
๒. ฉนํากัมโพชขอมพิสัย ไทยภาษาว่าปี
ร้วงเม็ด
๓. เสด็จเข้ามาในเดือน กฤติกาเพ็ง เม็งวัน ๑ ไทย
๔. เต่าสัน หมายมีปฐมมูลศ (รัทธา) มีอ้ายโค
หนานมณีวรรณ
๕. อ้ายอิ่นแก้ว นางสา และแม่ลูกเต้าชุคนได้
สร้างพุ
๖. ทธรูปเจ้าองค์ ๑ ทานไปหาพ่อชื่อว่า ปู่ขนาน
ภีรสา

๓๓๘
ว.ศ.ด.ค. ๐๑๙ (ว.ด. ๑๑๑๙)
จ.ศ. ๑๒๔๗ (พ.ศ. ๒๔๒๘)

๑

๒

๓

๔

๑. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๑๙ ด้านหน้า
๒. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๑๙ ด้านซ้าย
๓. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๑๙ ด้านหลัง
๔. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๑๙ ด้านขวา

๓๓๙

จารึกหน้าฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๑๙

จารึกหลังฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๑๙ (๑)

๓๔๐

จารึกหลังฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๑๙ (๒)
ด้านหน้า

คําปริวรรต
ด้านหลัง (๑)

๑. สท̣ธา
๒. ๑๒๔๗ต̣ว฿ปี̣ล ๒. ยาเมิ̣อ
๓. (เฑิ̣น) ยีเพง ๓.
วัน๔
๑. สก̣กราชไฑ

ด้านหลัง
(๒)
๑. ทา̣นหา
๒. แมยา
๓. ตุม

ด้านหน้า
๑. ศักราชะได้

คําอ่าน
ด้านหลัง (๑)
๑. ศรัทธา

๒. ๑๒๔๗ ตัวปี ๒. ย่าเมือ
๓. เดือนยี่เพ็ง ๓.
วัน ๔.

ด้านหลัง
(๒)
๑. ทานหา
๒. แม่ย่า
๓. ตุม

๓๔๑
ว.ศ.ด.ค. ๐๓๑ (ว.ด. ๐๓๑๗)
จ.ศ. ๑๒๕๑ (พ.ศ. ๒๔๓๒)

๑. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๓๑ ด้านหน้า
๒. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๓๑ ด้านซ้าย
๓. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๓๑ ด้านหลัง
๔. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๓๑ ด้านขวา

๓๔๒

จารึกที่ฐานพระพุทธรูป หมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค.๐๓๑
คําปริวรรต
๑. ชุรสก̣กรา̣ชไฑั๑๒๕๑
๒. ต̣ว฿ปี̣ลกั̣ฑเปั̣ลาเฑิ̣อรยีเพ̣ง
๓. เม̣งวั̣น๕สัท̣ธาข̣ร̣นา̣นสุริยว͘สง

คําอ่าน
๑. จุลศักราชได้ ๑๒๕๑
๒. ตัว ปีกัดเปล้า เดือนยี่เพ็ง
๓. เม็งวัน ๕ ศรัทธาขนานสุริยวงส -

๔. าภริ̣ยาลัเตั̣ลาพํ̣อแมพีน̣ัอง

๔. า ภริยาลูกเต้า พ่อแม่พี่น้อง

๕. ชุฅ̣น฿

๕. ชุคน

๓๔๓
ว.ศ.ด.ค. ๒๖๕ (ว.ด. ๐๑๗๑)
จ.ศ. ๑๒๕๒ (พ.ศ. ๒๔๓๓)

๑. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๖๕ ด้านหน้า
๒. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๖๕ ด้านซ้าย
๓. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๖๕ ด้านหลัง
๔. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๖๕ ด้านขวา

๓๔๔

จารึกที่ฐานพระพุทธรูป เลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๖๕
คําปริวรรต
๑. จุฬสก̣กรา̣ชไฑั๑๒๕๒ปี̣ลก̣ฏ฿ยี
๒. อา̣ยอ̣น฿กั̣บภริ̣ยาลัเตัาชุฅ̣น฿
๓. ไฑัทา̣นพุท̣ธร̣บุอ̣ง฿1

คําอ่าน
๑. จุลศักราชได้ ๑๒๕๒ ปีกดยี
๒. อ้ายอ้นกับภริยาลูกเต้าชุคน
๓. ได้ทานพุทธรูปองค์ ๑

๓๔๕
ว.ศ.ด.ค. ๓๗๙
จ.ศ. ๑๒๕๘ (พ.ศ. ๒๔๓๙)

๑

๒

๓

๔

๑. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๓๗๙ ด้านหน้า
๒. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๓๗๙ ด้านซ้าย
๓. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๓๗๙ ด้านหลัง
๔. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๓๗๙ ด้านขวา

๓๔๖

จารึกที่ฐานพระพุทธรูป หมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๓๗๙
คําปริวรรต
๑. สก̣กรา̣ช๑๒๕๘ปี̣ลวั̣อ
๒. อต̣ถส̣กเฑิฺอรยีเพง
๓. เม̣งวั̣น๖สท̣ธาทุขฺ̣นา̣นอิ
๔. น̣ทวิไชทา̣นเอาพุท̣ธร̣บู
๕. ไก̣ลส̣อรฑั̣อไมัอ̣ง฿๑ถ̣ว
๖. า̣ยเป̣นทา̣น

คําอ่าน
๑. ศักราช ๑๒๕๘ ปีวอก
๒. อัฐศก เดือนยี่เพ็ง
๓. เม็งวัน ๖ ศรัทธาทุขนานอิ ๔. นทวิไชทานเอาพุทธรูป
๕. ไกสรดอกไม้องค์ ๑ ถว ๖. ายเป็นทาน

๓๔๗
ว.ศ.ด.ค. ๐๒๔ (ว.ด.๐๖๐๓)
จ.ศ. ๑๒๖๗ (พ.ศ. ๒๔๔๘)

๑

๒

๓

๔

๑. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๒๔ ด้านหน้า
๒. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๒๔ ด้านซ้าย
๓. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๒๔ ด้านหลัง
๔. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๒๔ ด้านขวา

๓๔๘

จารึกฐานพระพุทธรูปด้านหน้า หมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๒๔ (ด้านหน้า)

จารึกฐานพระพุทธรูปด้านหลัง หมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๒๔ (ด้านหลัง)
คําปริวรรต
ด้านหน้า
๑. สก̣กราช
๒. ไฑ๑๒๖๗ต̣ว฿ปี
๓. เฑิ̣นยีเพ̣งเม̣งวั̣น
๔. ๔สท̣ธาปูท̣บ

ด้านหลัง
๑. ทา̣นแผ
๒. ผา̣ย

คําอ่าน
ด้านหน้า
๑. ศักราชะ
๒. ได้ ๑๒๖๙ ตัวปี
๓. เดือนยี่เพ็ง เม็งวัน
๔. ๔ ศรัทธา ปู่ทับ

ด้านหลัง
๑. ทานแผ่
๒. ผาย

๓๔๙
ว.ศ.ด.ค. ๒๕๔ (ว.ด. ๐๕๕)
จ.ศ. ๑๒๖๙ (พ.ศ. ๒๔๕๐)

๑. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๕๔ ด้านหน้า
๒. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๕๔ ด้านซ้าย
๓. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๕๔ ด้านหลัง
๔. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๕๔ ด้านขวา

๓๕๐

จารึกรอบฐานพระพุทธรูป หมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๕๔ (๑)

จารึกรอบฐานพระพุทธรูป หมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๕๔ (๒)

๓๕๑

จารึกรอบฐานพระพุทธรูป หมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๒๕๔ (๓)
คําปริวรรต
๑. จุฬสกฺกราชไฑั๑๒๖๙ ตวปลีเมิง
๒. เมฺฑะสทฺธาทุเชยฺรยวฺง฿เปฺนเคั้าภฺอมx
๓. อยู̣ลุร̣ม̣า กัฺบฑัฺวยพํฺอแมพีนฺองชุฅฺน฿คํไฑัสาฺง

คําอ่าน
๑. จุลศักราชได้ ๑๒๖๙ ตัว ปีเมิง
๒. เม็ด ศรัทธาทุไชยวงศ์เป็นเค้า พร้อม
๓. อยู่ลูนมากับด้วยพ่อแม่พี่น้องชุคนได้สร้าง

๔. พุทธรุบอฺง฿๑จัทาฺนไพฺหาทาฺวจตุโลฺก฿ค
๕. บาฺนทัฺง๔ นา̣ งนา̣ ช ไธัธํฺอรณีแลเทวบุดเท
๖. วดาทฺลัา

๔. พุทธรูปองค์ ๑ จักทานไปหาท้าวจตุโลก๕. บาล ทั้ง ๔ นางนาฏไท้ธรณีแลเทวบุตรเท๖. วดาทั้งหลาย

๓๕๒

ตัวอย่างภาพถ่ายของจารึกที่ฐานพระพุทธรูปในพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุศรีดอนคํา
ช่วงที่ ๔ (พ.ศ. ๒๔๕๑ – ๒๕๐๐)

๓๕๓
ว.ศ.ด.ค. ๐๐๓ (ว.ด. ๐๘๘๑)
จ.ศ. ๑๒๗๓ (พ.ศ. ๒๔๕๔)

๑. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๐๓ ด้านหน้า
๒. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๐๓ ด้านซ้าย
๓. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๐๓ ด้านหลัง
๔. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๐๓ ด้านขวา

๓๕๔

จารึกที่ฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๐๓
คําจารึก
๑. สัก̣กรา̣ชไฑั๑๒๗๓ต̣ว฿
๒. ล̣วงไค̣ลเฑิ̣อรยีเพ̣งเ
๓. ม̣งวั̣น๑สัท̣ธาเอยิ̣ยจนาทคํ
๔. หาไฑัพุท̣ธร̣บูอ̣ง฿1จัอุทิท
๕. สบุรไพหาพํ̣อแมพํ̣อ
๖. ชื̣วาแส̣นธนูแมชื̣วายาเ
๗. อิ̣ยขํ̣อหืนา บุรไพล̣อฑพํ̣อ
๘. แมขาแทฑี̣ลเทิ̣อ

คําอ่าน
๑. ศักราชได้ ๑๒๗๓ ตัว
๒. ร้วงใค้เดือนยี่เพงเ
๓. ม็งวัน ๑ ศรัทธา เอื้อยจันทาก็
๔. หาได้พุทธรูปองค์ ๑ จักอุทิศ
๕. ศะ บุญไปหาพ่อแม่ พ่อ
๖. ชื่อว่าแสนธนู แม่ช่อว่าย่าเ๗. อื้อยขอหื้อนาบุญไปรอดพ่อ
๘. แม่ข้าแท้ดีหลีเทอะ

๓๕๕
ว.ศ.ด.ค. ๕๓๒
พ.ศ. ๒๔๕๕

๑. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๕๓๒ ด้านหน้า
๒. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๕๓๒ ด้านซ้าย
๓. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๕๓๒ ด้านหลัง
๔. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๕๓๒ ด้านขวา

๓๕๖

จารึกที่ฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๕๓๒ (๑)

จารึกที่ฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๕๓๒ (๒)

จารึกที่ฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๕๓๒ (๓)

จารึกที่ฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๕๓๒ (๔)
คําอ่าน
คําปริวรรต
๑. สก̣ก ๑๒๗๔ต̣ว ฿ ปี ต ๋ ไ จสท̣ธ ายาขั ̣ย ทา̣น ๑. ศักกะ ๑๒๗๔ ตัว ปีเต่าใจ้ ศรัทธาย่าขัยทาน
หาแม่ชื่อย่าคําแล
หาแมชืยาฅําแล

๓๕๗
ว.ศ.ด.ค. ๕๓๓
พ.ศ. ๒๔๕๕

๑. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๕๓๓ ด้านหน้า
๒. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๕๓๓ ด้านซ้าย
๓. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๕๓๓ ด้านหลัง
๔. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๕๓๓ ด้านขวา

๓๕๘

จารึกรอบฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๕๓๓ (๑)

จารึกรอบฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๕๓๓ (๒)

จารึกรอบฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๕๓๓ (๓)

จารึกรอบฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๕๓๓ (๔)

๓๕๙

จารึกรอบฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๕๓๓ (๕)
คําปริวรรต
๑. สก̣กะ๑๒๗๔ต̣ว฿ปี̣ลตไ๋ จอา̣ยห̣ว฿แก̣ว
ทา̣นหาพํ̣อชืปูเต̣มแลยาฅํา

คําอ่าน
๑. ศักกะ ๑๒๗๔ ตัว ปีเต่าใจ้อ้ายหัวแก้ว
ทานหาพ่อชื่อปู่เต็มแลย่าคํา

๓๖๐
ว.ศ.ด.ค. ๑๘๖ (ว.ด. ๑๐๑๗)
จ.ศ. ๑๒๗๙ (พ.ศ. ๒๔๖๐)

๑

๒

๓

๔

๑. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๘๖ ด้านหน้า
๒. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๘๖ ด้านซ้าย
๓. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๘๖ ด้านหลัง
๔. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๘๖ ด้านขวา

๓๖๑

จารึกที่ฐานพระพุทธรูป หมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๘๖
คําปริวรรต
๑. สก̣กรา̣ช๑๒๗๙ห̣นา̣น นา
๒. มว̣ง฿ทา̣นไพ̣หาพํ̣อชืแส̣น
๓. ไชชน

คําอ่าน
๑. ศักราช ๑๒๗๙ หนานนา๒. มวงศ์ ทานไพหาพ่อชื่อแสน
๓. ไชชนะ

๓๖๒
ว.ศ.ด.ค. ๐๐๔ (ว.ด. ๐๙๐๙)
จ.ศ. ๑๒๘๑ (พ.ศ. ๒๔๖๒)

๑. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๐๔ ด้านหน้า
๒. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๐๔ ด้านซ้าย
๓. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๐๔ ด้านหลัง
๔. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๐๔ ด้านขวา

๓๖๓

จารึกที่ฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๐๔
คําปริวรรต
๑. สก̣รา̣ฑ๑๒๘๑ต̣ว฿
๒. ปีกัฺฑสเม̣ตเฑิ̣อรยี
๓. เพ̣งเม̣งวั̣น๖ .. ๑๓น
๔. นจัทา̣นหพํ̣อ

คําอ่าน
๑. ศักราช ๑๒๘๑ ตัว
๒. ปีกัดเม็ดเดือนยี่
๓. เพงเมงวัน ๖ .. ๑๓ น
๔. น จักทานหาพ่อ

๓๖๔
ว.ศ.ด.ค. ๐๙๙ (ว.ด.๐๓๖๐)
พ.ศ. ๒๔๖๗

๑. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๙๙ ด้านหน้า
๒. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๙๙ ด้านซ้าย
๓. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๙๙ ด้านหลัง
๔. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๙๙ ด้านขวา

๓๖๕

จารึกฐานพระพุทธรูป หมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๙๙
คําปริวรรต
๑. สัท̣ธาPia Mim
๒. สุริ̣ยะแกั̣วไฑับ̣วฑ
๓. พ̣รเจั้าชาตาไน
๔. เฑิ̣อรยีเพ̣งวั̣น๒ภ.ส.
๕. ๒๔๖๗

คําอ่าน
๑. ศรัทธา Pia Mim
๒. สุริยแก้วได้บวช
๓. พระเจ้าชาตาใน
๔. เดือนยี่เพง วัน ๒ พ.ศ.
๕. ๒๔๖๗

๓๖๖
ว.ศ.ด.ค. ๐๐๕ (ว.ด.๐๙๒๐)
จ.ศ. ๑๒๘๗ (พ.ศ. ๒๔๖๘)

๑

๒

๓

๔

๑. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๐๕ ด้านหน้า
๒. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๐๕ ด้านซ้าย
๓. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๐๕ ด้านหลัง
๔. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๐๕ ด้านขวา

๓๖๗

จารึกที่ฐานพระพุทธรูป หมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๐๕
คําปริวรรต
๑. จุฬสก̣กรา̣ช๑๒๘7นิ
๒. สท̣ธาขัาภ̣ละเจั้านา̣ งปํ̣อไฑัส
๓. า̣งภ̣ละพุท̣ธร̣บูเจัาชาตาปี
๔. คํานา̣ มปีเกิ̣ฏนีถั̣ว̣ยหืเป̣นทา̣น
๕. ไนฑ̣ยรยีเพ̣งเม̣งวั̣น๗นี
๖. ขํ̣อหืส̣มน฿ ึ̣กแห̣งขาชุ
๗. บ̣รกา̣นเน̣อะ

คําอ่าน
๑. จุลศักราช ๑๒๘๗ นี้
๒. ศรัทธาข้าพเจ้า นางป้อได้สร้ ๓. างพระพุทธรูปเจ้าชาตาปี
๔. ค้ํานามปีเกิดนี้ถวายหื้อเป็นทาน
๕. ในเดือนยี่ เม็งวัน ๗ นี้
๖. ขอหื้อสมนึกแห่งข้าชุ
๗. ประการเนอ

๓๖๘
ว.ศ.ด.ค. ๑๐๑ (ว.ด.๐๓๗๑)
จ.ศ. ๑๒๘๘ (พ.ศ. ๒๔๖๙)

๑. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๐๑ ด้านหน้า
๒. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๐๑ ด้านซ้าย
๓. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๐๑ ด้านหลัง
๔. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๐๑ ด้านขวา

๓๖๙

จารึกที่ฐานพระพุทธรูป เลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๐๑
คําปริวรรต
๑. สกฺฅาฺฑ๑๒๘๘๗ตฺว฿ปีกัฺฑยีเฑีฺอรยีเ
๒. พ̣งเม̣งวั̣น๔ภ̣ละเมิ̣องไจไฑับว̣ฑพุ
๓. ท̣ธร̣บูอ̣ง฿จอุทิสสหาพํ̣อห̣นา̣นคน̣ธ
๔. ขํ̣อหืไฑับั̣งเกิ̣อฑคําชุต̣ว฿ธ่า̣น
๕. แฑเธิอะ

คําอ่าน
๑. ศักราช ๑๒๘๘ ปีกัดยี เดือนยี่เ ๒. พ็ง เม็งวัน ๔ พระเมืองใจได้บวชพุ ๓. ทธรูปองค์จักอุทิศะหาพ่อหนานคันธะ
๔. ขอหื้อได้บังเกิดค้ําชูตัวท่าน
๕. แด่เทอะ

๓๗๐
ว.ศ.ด.ค. ๐๐๖ (ว.ด. ๐๗๔๖)
พ.ศ. ๒๔๖๙

๑. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๐๖ ด้านหน้า
๒. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๐๖ ด้านซ้าย
๓. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๐๖ ด้านหลัง
๔. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๐๖ ด้านขวา

๓๗๑

จารึกที่ฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๐๖
คําปริวรรต
๑. ภ.ส๒๔๖๙ฑ̣ยรยีเพ̣ง
๒. สัทธายัาปุหาไฑั
๓. พ̣รพุท̣ธร̣บูจัทา̣นหาพํ̣อ
๔. แมแล

คําอ่าน
๑. พ.ศ. ๒๔๖๙ เดือนยี่เพง
๒. ศรัทธาย่าปุ หาได้
๓. พระพุทธรูปไว้ทานหาพ่อ
๔. แม่แล

๓๗๒
ว.ศ.ด.ค. ๐๓๐ (ว.ด. ๐๔๓๓)
จ.ศ. ๑๒๘๒ (พ.ศ. ๒๔๗๐)

๑

๒

๓

๔

๑. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๓๐ ด้านหน้า
๒. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๓๐ ด้านซ้าย
๓. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๓๐ ด้านหลัง
๔. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๓๐ ด้านขวา

๓๗๓

จารึกที่ฐานพระพุทธรูป หมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๐๓๐
คําปริวรรต
๑. สก̣กรา̣ชไฑั
๒. ๑๒๘๒ต̣ว฿ปี̣ล

คําอ่าน
๑. ศักราชได้
๒. ๑๒๘๒ ตัวปี

๓๗๔
ว.ศ.ด.ค. ๑๙๑ (ว.ด.๑๐๑๘)
จ.ศ. ๑๒๘๙ (พ.ศ. ๒๔๗๐)

๑. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๙๑ ด้านหน้า
๒. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๙๑ ด้านซ้าย
๓. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๙๑ ด้านหลัง
๔. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๙๑ ด้านขวา

๓๗๕

จารึกที่ฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๙๑
คําจารึก
๑. สฅา̣ฑ๑๒๘๙ต̣ว฿ปี
๒. เหั̣มาสท̣ธานา̣ ยเสิ̣ล
๓.เก̣ตุธาว̣อรไฑัพุท̣ธ
๔. ร̣บุชาตาปีเลั้า

คําอ่าน
๑. ศักราช ๑๒๘๙ ตัว ปี
๒. เหม้า ศรัทธานายเสิล
๓.เกตุธาวร ได้พุทธ ๔. รูปชะตาปีเล้า

๓๗๖
ว.ศ.ด.ค. ๑๓๐ (ว.ด.๑๐๘๕)
พ.ศ. ๒๔๙๒

๑. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๓๐ ด้านหน้า
๒. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๓๐ ด้านซ้าย
๓. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๓๐ ด้านหลัง
๔. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๓๐ ด้านขวา

๓๗๗

จารึกที่ฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๓๐
คําปริวรรต
๑. ภํฺอสํฺอ๒๐๐๔๙๒สทฺธานา̣ ยปัฺนนา̣ งฮฺยร
๒. ภัฺอมกัฺบฑัฺวฺยพํฺอแมพีนัฺองไฑ

คําอ่าน
๑. ภอสอ ๒๔๙๒ สัทธานายปัน นางเฮียน
๒. พร้อมกับด้วยพ่อแม่พี่น้อง {ได้}

๓. ไฑับฺวฑภเจัาทาฺนพํฺอชืพํฺอนฺอฺยทา
๔. (แมชื) ฅํา (พัฺน)
๕. หื นา บุรไพรฺอฑแท
๖. .... ปีเปัาเฑิฺนยีเพฺงเม (ง) .

๓. ได้บวชพระเจ้าทานพ่อชื่อพ่อน้อยทา
๔. แม่ชื่อฅําพัน
๕. ขอหื้อนาบุญไปรอดแท้
๖. .... ปีเปล้า เดือนยี่เพ็ง เม็ง .

๓๗๘
ว.ศ.ด.ค. ๑๔๔ (ว.ด.๑๐๔๔)
พ.ศ. ๒๔๙๔

๑. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๔๔ ด้านหน้า
๒. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๔๔ ด้านซ้าย
๓. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๔๔ ด้านหลัง
๔. พระพุทธรูปหมายเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๔๔ ด้านขวา

๓๗๙

จารึกที่ฐานพระพุทธรูปเลขทะเบียน ว.ศ.ด.ค. ๑๔๔
คําปริวรรต
๑. ภํฺอสํฺอ๒๔๙๔
๒. สัทฺธานายนัฺอฺย
๓. เหัฺลา

คําอ่าน
๑. พ.ศ. ๒๔๙๔
๒. ศรัทธานา̣ ยน้อย
๓. เหลา

๓๘๐

๓๘๐
ประวัติผู้วิจัย
ชื่อ - สกุล
ที่อยู่
ที่ทํางาน
ประวัติการศึกษา
พ.ศ. ๒๕๕๐
พ.ศ. ๒๕๕๕
ประวัติการทํางาน
พ.ศ. ๒๕๕๖

นายชัยสิทธิ์ ปะนันวงค์
๑๙๙/๖๕ หมู่ ๓ ตําบลบางขนุน อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี
สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร
สําเร็จการศึกษาศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาโบราณคดี
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจารึกศึกษา
ภาควิชาภาษาตะวันออก บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
นักอักษรศาสตร์ปฏิบัติการ กลุ่มประวัติศาสตร์
สํานักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร

