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บทคัดย่อ 
	 บทความวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาการเขา้มาของเอกสารสยามทีป่รากฏ
ในเอกสารใบลานวัดมณีวนาราม	และเพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปอักษรและรูปแบบ
การเขียนที่เกิดจากการรับเอกสารสยาม	 โดยวิธีการสังเกตเอกสารจากภาษา	 สำานวน	
อักษรและอักขรวิธี	 การศึกษาพบว่ามีการเปลี่ยนแปลงโดยการนำาอักษรจากสยาม 
มาปรับใช้	 คือ	 พยัญชนะ	ษ	 ศ	ฟ	 ฤ	ญ	 รร	 (ร	 หัน)	 และการปรับเปลี่ยนรูปแบบสระ 
ออ+ย	(สระออสะกดดว้ย	ย)	และมกีารใชอ้กัษรขอมเขยีนแทรกในระบบ	การใชพ้ยญัชนะ
ตัวสะกดเพิ่มมากขึ้น	 ในด้านสระพบการใช้อักษรขอมคือ	 สระโอลอย	 สระเอาลอย	 
ส่วนสระจมพบว่ามีเครื่องหมายอักษรธรรมหายไป	 และเพิ่มองค์ประกอบของสระเอีย	
สระอือ	 สระออ	 และสระเออ	 มีเครื่องหมายไม้ไต่คู้	 ทัณฑฆาต	 และไม้ยมก	 การเขียน 
คำาพิเศษมีจำานวนน้อยและนิยมเขียนตรงกับรากศัพท์มากขึ้น	

คำาสำาคัญ:	 อักษรธรรม,	รูปแบบการเขียน,	วัดมณีวนาราม,	อิทธิพลการเขียนจากสยาม

Abstract 
 This study aimed to find incoming of Siam documents appeared 
in palm-leaf manuscripts in Wat Maneewanaram and changes of alphabets 
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with writing styles infl uenced from the incoming by observation of language, 
idioms, alphabets, and orthography. The fi ndings indicated that there were 
some changes from application of Siamese alphabets such as ษ, ศ, ฟ, ฤ, 
ญ, and รร (double ร). Also, ออ with ย sound, or “au” with “ng” sound, using 
of some Khmer alphabets, more fi nal consonants, and vowels such as “o loi” 
and “ao loi” were found. It was demonstrated that Tham alphabets presented 
in “Jom” vowel were missing, yielded to “ie”, “ue”, “au”, and “er” vowels. 
Employing of ็ (the short vowel marker of Thai writing system),  (mark dictate 
in a silent letter), andๆ (the repeat symbol of Thai writing style) were more 
found. Lastly, there were less special words since new words established 
from its root words were more favored.

Keywords: Thama Alphabet, Writing Styles, Wat Maneewanaram, Infl uences of Siamese 
Writing Styles 

บทนำา 
		 วัดมณีวนาราม	หรือวัดปาน้อย	
ตั้งอยู่ในอำาเภอเมืองอุบลราชธานี	จังหวัด
อบุลราชธาน	ีถอืวา่เปน็วดัทีม่คีวามสำาคญั
ในช่วงต้นรัตนโกสินทร์	 กล่าวคือ	 หลัง
จากตั้งเมืองอุบลราชธานีแล้ว	 เจ้าเมือง
ได้สร้างวัดหลวง	 วัดมหาวนาราม	 (วัดปา
ใหญ่)	 และวัดมณีวนาราม	 (วัดปาน้อย)	
จากนั้นมีพระสงฆ์	คือพระอริยวงศาจารย์	
(สุ้ย)	 ซึ่งเป็นชาวอุบลได้เดินทางไปเรียน
ที่วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร	 หลังจาก
กลับจากวัดสระเกศวรมหาวิหารแล้ว	
ได้มาดำารงตำาแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัด
มณีวนาราม	 โดยนำาธรรมเนียมไทยมาตั้ง
และถ่ายทอดในเมืองอุบลราชธานี	 จน
กระทัง่ถอืวา่เปน็ธรรมเนยีม	(คอง)	หนึง่ใน
อุบล	เรียกว่า	คองไทย	หรือ	พระคองไทย	

		 นอกจากความเปน็คองไทยหรอื
ธรรมเนียมแบบไทยของวัดมณีวนาราม
แล้ว	 วัดมณีวนารามยังเป็นสำานักเรียน
พระปริยัติธรรมที่ใหญ่แห่งหนึ่งของเมือง
อบุลราชธาน	ีซ่ึงพบเอกสารใบลานจำานวน
มากถึง	398	มัด	ซึ่งพบการว่ามีการเขียน
ทั้งอักษรธรรม	อักษรไทยน้อย	อักษรขอม	
และอกัษรไทยปจัจบุนั	ซึง่พบวา่มเีอกสาร
ตัง้แต	่พ.ศ.2112	เปน็ตน้มา	ถงึ	พ.ศ.2533	
และช่วงที่สำาคัญก็คือ	ช่วงพุทธศตวรรษที่	
25	(พ.ศ.2400-2499)	เพราะเป็นช่วงที่มี
การเปลี่ยนแปลงด้านเน้ือหาและรูปแบบ
การเขียนของเอกสารใบลานที่ปรากฏใน
วัดมณีวนาราม	 ทั้งนี้เพราะเป็นช่วงที่ได้
รับอิทธิพลสูงสุดจากสยาม	 ดังนั้น	 การ
ศึกษาในครั้งนี้	 จึงเป็นการศึกษาเอกสาร
วัดมณีวนารามในพุทธศตวรรษที่	25	ที่ได้
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รับอิทธิพลจากสยาม	 โดยศึกษารูปแบบ
อักษร	และการประสมอักษร	(อักขรวิธี)	

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
	 1.	ศึกษาการเข้ามาของเอกสาร
สยามที่ปรากฏในเอกสารใบลานวัดมณี
วนาราม	

		 2.	ศกึษารูปแบบการเขียนอกัษร
ธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากสยาม	

วิธีดำาเนินการวิจัย 
	 การวจิยัเร่ืองนีใ้ช้ระเบยีบวธิวีจิยั
เชงิคณุภาพ	โดยศกึษาจากเอกสารใบลาน
วัดมณีวนาราม	 อำาเภอเมืองอุบลราชธานี	
จังหวัดอุบลราชธานี	 โดยศึกษาจาก
เอกสารหลักจำานวน	7	ฉบับ	ดังต่อไปนี้	

	 1.	ทานขันธ์	พ.ศ.2471	

		 2.	 อานิสงส์สร้างศาลา	 พ.ศ.
2474

		 3.	 วิหารทานานิสังสกถา	 พ.ศ.
2474

		 4.	 พระธัมมปทัฏฐกถา	 พ.ศ.
2484

		 5.	สารัตถสังคหะ	พ.ศ.2499

	 6.	เทวทตูสตูร	ไมป่รากฏปทีีจ่าร	

	 7.	 สังคายนาพระไตรปฎก	 ไม่
ปรากฏปีที่จาร	(ไม่ปรากฏปีจาร	ผู้วิจัยจะ
ใช้อักษรย่อ	ม.ป.ป.)

	 การวิจัยนี้ศึกษาจากเอกสารใบ
ลานปรากฏศักราชชัดเจนว่าสร้างขึ้นใน
พุทธศตวรรษที่	25	จำานวน	5	ฉบับ	และ
เอกสารไม่ปรากฏศักราช	 ซึ่งสันนิษฐาน
จากสัณฐานและรูปแบบการเขียนน่าจะ
สร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่	 25	จำานวน	2	
ฉบับ	 โดยเมื่อมีการศึกษาแล้วจะนำาเสนอ
ผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์

ผลการวิจัย 
 1. การเข้ามาของเอกสาร
สยามท่ีปรากฏในเอกสารใบลานวัดมณี
วนาราม 

	 1.1	 ที่มาของใบลานวัดมณี
วนาราม	

	 เอกสารใบลานวัดมณีวนาราม	
มีความหลากหลายด้านแหล่งที่มาของ
เอกสาร	 เพราะมีเอกสารเก่าก่อนการ
ตั้งเมืองอุบลราชธานี	 ตั้งแต่	 พ.ศ.2112	
เปน็ตน้มา	ดงันัน้ในลำาดบัแรกจงึวเิคราะห์
ที่มาของเอกสารก่อน	ดังนี้	

	 	 1.1.1	 เอกสารใบลานจาก
อาณาจักรล้านช้างโดยตรง

		 	 เอกสารใบลานวัดมณี
วนารามพบว่ามีเอกสารที่ออกพระนาม
ของพระมหากษัตริย์ล้านช้าง	2	พระองค์	
คือ	 พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช	 (พ.ศ.
2182-2238)	 และเจ้าอนุวงศ์	 (2347-
2370)	 โดยเอกสารใบลานที่สร้างโดย
พระเจ้าสุริยวงศาธรรมิกราช	พบ	2	ฉบับ	
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คือ	 ฎีกาอภิธาน	 (พ.ศ.2212)	 และนิสสัย
สังเขป	 (พ.ศ.2219)	 โดยออกพระนาม
สมเด็จพระมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้าบน
ใบหลบหลัง	 ตรงกับรัชสมัยของพระเจ้า
สุริยวงศาธรรมิกราช	 (พ.ศ.2181-2238)	
ซึ่ งสอดคล้องกับ เอกสารใบจุ้ มพระ
ราชโองการในช่วงเวลาดังกล่าวที่นิยม
ออกพระนามว่า	 “สมเด็จบรมบพิตร
พระมหาธรรมิกราชาธิราชเจ้า”	 (สุรศักดิ์	
ศรีสำาอาง,	2545:	194-194)	

	 ส่วนเอกสารใบลานที่สร้างโดย
เจ้าอนุวงศ์นั้น	 พบว่าเอกสารใบลานพ
ระนามสมเด็จพระบรมสีหตนุราชาธิราช	
พบเอกสารใบลานในวัดมณีวนาราม
จำานวน	6	มัด	 โดยออกพระนามเดียวกัน	
คือ	สมเด็จบรมบพิตรสีหตนุราชาธิปติภูมิ
นทราธิราชเจ้า

	 1.1.2	 เอกสารที่สืบทอดจาก
วัฒนธรรมของล้านช้าง-อุบล

		 เอกสารที่สืบทอดจากเอกสาร
ของอาณาจักรล้านช้าง	 ทั้ งนี้พบว่า
เอกสารที่จารขึ้นในพุทธศตวรรษที่	 24	
ซึ่งเป็นช่วงที่มีการเริ่มสร้างบ้านแปงเมือง
อุบลราชธานี	 พบว่ามีเอกสารออกนาม
พระมหาเถระชาวเมืองอุบล	 คือ	 พระ
มหาราชครูศรีสัทธรรมวงศา	 ซ่ึงเป็น
พระมหาเถระทีป่รากฏในจารกึวดัปาใหญ	่
กล่าวถึงพระมหาเถระเป็นผู้นำาในการ
สร้างวัดมหาวนาราม	(วัดปาใหญ่)	รวมถึง
สร้างพระเจ้าใหญ่อินแปง	โดยพบเอกสาร

ใบลานจำานวน	4	ฉบับ	คือ	

	 1.	บาลีโยชนาอัตถสาลินี	(พ.ศ.
2346)

		 2.	 พระมหาปัญญาวิเสส	 (พ.ศ.
2347)

		 3.	ศัพท์นิยาส	(พ.ศ.2348)

		 4.	โยชนาปาจิตตีย์	(พ.ศ.2250)

	 นอกจากนี้	 วัดมณีวณารามใน
สมัยพระธรรมบาล	(ผุย	ธมฺมปาโล)	มีการ
เกบ็รวบรวมเอกสารใบลานตา่งๆ	“หากวา่
บา้นใดเปน็แอง่แหง่การเลา่เรยีนอรรถบาล	ี
เมือ่ทา่นอาจารยว์ดับา้นนัน้มรณภาพแลว้	
ท่านให้ศิษย์ไปรวบรวมตำารามาเก็บไว้	
จนได้สร้างตู้ใส่เพิ่มขึ้นอีก”	 (พระเทพ
มงคลเมธี,	2538:	63)	จึงพบว่ามีเอกสาร
ใบลานท่ีระบุว่าเป็นใบลานของวัดต่างๆ	
ปรากฏอยู่	คือ	วัดปาใหญ่	วัดศรีเชียงใหม่	
วัดนาคำาไฮ	วัดบ้านเจี่ย	วัดหนองยาง	และ
วัดสีเกิดบุบผาลา	ซึ่งลักษณะของเอกสาร
ใบลานเป็นการสืบทอดการเขียนเป็น
ลักษณะท้องถิ่น

	 	 1.1.3	เอกสารทีม่กีารแปล
จากล้านนา

		 	 เอกสารจากล้านนามีเป็น
ส่วนน้อย	 ซ่ึงในวัดมณีวนารามได้พบ	 2	
ฉบับ	 ฉบับท่ี	 1	 กล่าวอย่างชัดเจนว่าได้
ปริวรรตจากอักษรธรรมล้านนามาเป็น
อกัษรธรรมอสีาน	มเีนือ้หากล่าววา่	“อนันี้
ศัพท์ยวนแปงเป็นลาวให้พิจารณาดูให้
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ถี่ให้ถ้วนผู้ข้าเทอญ”	(กังขาวิตรณี	ผูก	17,	
ม.ป.ป.)	ดังข้อความจาร	

ผู้วิจัยสันนิษฐานว่าเอกสารดังกล่าวน่า
จะสร้างขึ้นในพุทธศตวรรษที่	 25	 ดัง
กล่าวนี้	 ส่วนหนึ่งถ้าเป็นสำานวนไทยจะมี
การเขียนว่า	 “เทศน์ไทย”	 ดังอักษรจาร	

 1.1.4 เอกสารที่แปลจากเอกสารจาก

กรุงเทพฯ 

  เอกสารที่รับมาจากกรุงเทพฯ พบหลักฐาน

เขามาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 24 ดังจะพบวามีเขียนคํา

นําที่ใบหลบหนาวาเอกสารดังกลาวปรับเปล่ียนจาก

ภาษาไทยมาเปนภาษาลาว หรือแปลงความไทยเปน

ความลาว โดยขาราชการผูใหญเปนผูจายเงินเพื่อจาง

ชางใหเขียนเปนจํานวนมาก (พระคุยหทีปนี, 2357; 

อรรถกถา จุลวรรค ผูก 3, 2357) 

  ในพุทธศตวรรษที่ 25 เอกสารที่มาจาก

สวนกลางของประเทศไทยไมไดถูกระบุวาแปลงมา 

แตเม่ืออานสํานวนและรูปแบบการเขียนสะกด

การันตจะพบวามีรูปแบบอักขรวิธีอักษรขอมและไทย

เขามาปะปนในระบบการเขียน 

    นอกจากน้ียังพบเอกสารใบลานจํานวน

หน่ึงที่ไมไดระบุศักราช และไมไดระบุวาเขียนมาจาก

กรุงเทพ แตสํานวนก็บอกวาเปนของกรุงเทพฯ ซ่ึง

ผูวิจัยสันนิษฐานวาเอกสารดังกลาวนาจะสรางขึ้นใน

พุทธศตวรรษที่ 25 ดังกลาวน้ี สวนหน่ึงถาเปนสํานวน

ไทยจะมีการเขียนวา “เทศนไทย” ดังอักษรจาร  

-เทวทูตสูตร เทศนไทย 

(เทวทูตสูตร, ม.ป.ป.) ซ่ึงคําวาเทศนไทย นาจะ

หมายถึง การแสดงธรรมเทศนาแบบไทยสยาม  

 

  1.2 ก า ร รั บ เ อ ก ส า ร จ า ก ส ย า ม สู

อุบลราชธานี 

 พุทธศาสนาในเมืองอุบลเม่ือแรกตั้งเมือง 

เปนการสืบทอดวัฒนธรรมจากเวียงจันทน รวมถึง

รูปแบบการเขียนหนังสือ พบวาสัณฐานและอักขรวิธี

อักษรธรรม ยังมีความเหมือนกันระหวางอุบลกับ

เวียงจันทนภายหลังจากที่พระมหาเถรศรีสัทธรรม

วงศามรณภาพ ไดมีการนิมนตพระอริยวงศาจารย 

(สุย) เปรียญธรรม 3 ประโยค ซ่ึงไดเลาเรียนที่วัดสระ

เกศ กรุงเทพฯ ใหกลับมาเปนหลักคําเมืองอุบล และ

เปนเจาอาวาสวัดปานอยมณีวัน จึงมีลัทธิธรรมเนียม

คลายกับพระสงฆกรุงเทพฯ เรียกวา พระคองไทย 

(คนึงนิตย  จันทะบุตร, 2533: 16)  

  การเดินทางกลับมาเมืองอุบลและดํารง

ตําแหนงหลักคําเมืองอุบลราชธานี นาจะเกิดขึ้นหลัง

การมรณภาพของพระมหาศรีสัทธรรมวงศา ซ่ึงสืบ

ทอดคองลาวมา ซ่ึงหลักฐานออกนามของพระมหา

เถรศรีสัทธรรมวงศาพบระหวางป พ.ศ. 2346-2350 

และพบหลักฐานการเขามาของคองไทย พ.ศ. 2357 

โดยพบเอกสารที่ระบุวาเปนการปริวรรตจาก

อักษรไทยมาเปนอักษรลาว (อักษรธรรม) โดย

กรมการเมืองเปนผูอุปถัมภ (พระคุยหทีปนี 

พ.ศ.2357)  

 ในปเดียวกันก็พบวามีเสนาผูใหญ คือ เมือง

แสน ไดจางชางจารใหปริวรรตจากเอกสารไทยมา

เปนตัวอักษรลาว (อักษรธรรมอีสาน) ดังตอไปน้ี 

 

 
ภาพประกอบที่ 2 อักษรภาพผูจารใบลานอรรถกถา 

จุลวรรค 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

-เทวทตูสตูร	เทศนไ์ทย	
(เทวทูตสูตร,	 ม.ป.ป.)	 ซึ่งคำาว่าเทศน์ไทย	
น่าจะหมายถึง	 การแสดงธรรมเทศนา
แบบไทยสยาม	

	 1.2	 การรับเอกสารจากสยาม
สู่อุบลราชธานี

	 พุทธศาสนาในเมืองอุบลเมื่อ
แรกตั้งเมือง	 เป็นการสืบทอดวัฒนธรรม
จากเวียงจันทน์	 รวมถึงรูปแบบการเขียน
หนังสือ	พบว่าสัณฐานและอักขรวิธีอักษร
ธรรม	 ยังมีความเหมือนกันระหว่างอุบล
กบัเวยีงจนัทนภ์ายหลังจากทีพ่ระมหาเถร
ศรสีทัธรรมวงศามรณภาพ	ไดม้กีารนมินต์
พระอริยวงศาจารย์	 (สุ้ย)	 เปรียญธรรม	
3	 ประโยค	 ซ่ึงได้เล่าเรียนที่วัดสระเกศ	
กรุงเทพฯ	 ให้กลับมาเป็นหลักคำาเมือง
อุบล	 และเป็นเจ้าอาวาสวัดปาน้อยมณี
วัน	จึงมีลัทธิธรรมเนียมคล้ายกับพระสงฆ์
กรงุเทพฯ	เรยีกวา่	พระคองไทย	(คนงึนติย	์
จันทะบุตร,	2533:	16)	

		 การเดินทางกลับมาเมืองอุบล
และดำารงตำาแหน่งหลักคำาเมืองอุบล
ราชธานี	 น่าจะเกิดขึ้นหลังการมรณภาพ
ของพระมหาศรีสัทธรรมวงศา	ซึ่งสืบทอด
คองลาวมา	 ซึ่งหลักฐานออกนามของ
พระมหาเถรศรีสัทธรรมวงศาพบระหว่าง

  1. การเขามาของเอกสารสยามที่ปรากฏ

ในเอกสารใบลานวัดมณีวนาราม  

      1.1 ที่มาของใบลานวัดมณีวนาราม  

 เอกสารใบลานวัดมณีวนาราม มีความ

หลากหลายดานแหลงที่มาของเอกสาร เพราะมี

เอกสารเกากอนการตั้งเมืองอุบลราชธานี ตั้งแต พ.ศ. 

2112 เปนตนมา ดังน้ันในลําดับแรกจึงวิเคราะหที่มา

ของเอกสารกอน ดังน้ี  

 

            1.1.1 เอกสารใบลานจาก

อาณาจักรลานชางโดยตรง 

  เอกสารใบลานวัดมณีวนารามพบวามี

เอกสารที่ออกพระนามของพระมหากษัตริยลานชาง 

2 พระองค คือ พระเจาสุริยวงศาธรรมิกราช 

(พ.ศ.2182-2238) และเจาอนุวงศ (2347-2370) โดย

เอกสารใบลานที่สรางโดยพระเจาสุริยวงศาธรรมิก

ราช พบ 2 ฉบับ คือ ฎีกาอภิธาน (พ.ศ. 2212) และ

นิสสัยสังเขป (พ.ศ. 2219) โดยออกพระนามสมเด็จ

พระมหาธรรมิกราชาธิราชเจาบนใบหลบหลัง ตรงกับ

รัชสมัยของพระเจาสุริยวงศาธรรมิกราช (พ.ศ. 2181-

2238) ซ่ึงสอดคลองกับเอกสารใบจุมพระราชโองการ

ในชวงเวลาดังกลาวที่นิยมออกพระนามวา “สมเด็จ

บรมบพิตรพระมหาธรรมิกราชาธิราชเจา” (สุรศักดิ์  

ศรีสําอาง, 2545: 194-194)  

  สวนเอกสารใบลานที่สรางโดยเจาอนุวงศ

น้ัน พบวาเอกสารใบลานพระนามสมเด็จพระบรม

สีหตนุราชาธิราช พบเอกสารใบลานในวัดมณีวนา

รามจํานวน 6 มัด โดยออกพระนามเดียวกัน คือ 

สมเด็จบรมบพิตรสีหตนุราชาธิปติภูมินทราธิราชเจา 

 

 1.1.2 เอกสารที่สืบทอดจากวัฒนธรรม

ของลานชาง-อุบล 

   เอกสารที่สืบทอดจากเอกสารของ

อาณาจักรลานชาง ทั้งน้ีพบวาเอกสารที่จารขึ้นใน

พุทธศตวรรษที่ 24 ซ่ึงเปนชวงที่มีการเริ่มสรางบาน

แปงเมืองอุบลราชธานี พบวามีเอกสารออกนามพระ

มหาเถระชาวเมืองอุบล คือ พระมหาราชครูศรี

สัทธรรมวงศา ซ่ึงเปนพระมหาเถระที่ปรากฏในจารึก

วัดปาใหญ กลาวถึงพระมหาเถระเปนผูนําในการ

สรางวัดมหาวนาราม (วัดปาใหญ) รวมถึงสรางพระ

เจาใหญอินแปง โดยพบเอกสารใบลานจํานวน 4 

ฉบับ คือ   

 1. บาลีโยชนาอัตถสาลินี (พ.ศ. 2346) 

  2. พระมหาปญญาวิเสส (พ.ศ. 2347) 

  3. ศัพทนิยาส (พ.ศ. 2348) 

  4. โยชนาปาจิตตีย (พ.ศ. 2250) 

 นอกจากน้ี วัดมณีวณารามในสมัยพระ

ธรรมบาล (ผุย  ธมฺมปาโล) มีการเก็บรวบรวมเอกสาร

ใบลานตาง ๆ “หากวาบานใดเปนแองแหงการเลา

เรียนอรรถบาลี เม่ือทานอาจารยวัดบานน้ันมรณภาพ

แลว ทานใหศิษยไปรวบรวมตํารามาเก็บไว จนได

สรางตูใสเพิ่มขึ้นอีก” (พระเทพมงคลเมธี, 2538: 63) 

จึงพบวามีเอกสารใบลานที่ระบุวาเปนใบลานของวัด

ตาง ๆ ปรากฏอยู คือ วัดปาใหญ วัดศรีเชียงใหม วัด

นาคําไฮ วัดบานเจ่ีย วัดหนองยาง และวัดสีเกิดบุบ

ผาลา ซ่ึงลักษณะของเอกสารใบลานเปนการสืบทอด

การเขียนเปนลักษณะทองถิ่น 

 

 1.1.3 เอกสารที่มีการแปลจากลานนา 

    เอกสารจากลานนามีเปนสวนนอย ซ่ึงในวัด

มณีวนารามไดพบ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 กลาวอยางชัดเจน

วาไดปริวรรตจากอักษรธรรมลานนามาเปนอักษร

ธรรมอีสาน มีเน้ือหากลาววา “อันน้ีศัพทยวนแปง

เปนลาวใหพิจารณาดูใหถี่ใหถวนผูขาเทอญ” (กังขาวิ

ตรณี ผูก 17, ม.ป.ป.) ดังขอความจาร  

ภาพประกอบที่ 1 อักษรภาพผูจารใบลานเรื่องกังขาวิ

ตรณี ผูก 17 ม.ป.ป. 

 

 

  
ภาพประกอบที่ 1	อักษรภาพผู้จารใบลานเรื่อง

กังขาวิตรณี	ผูก	17	ม.ป.ป.

	 	 1.1.4	 เอกสารที่แปลจาก
เอกสารจากกรุงเทพฯ

		 	 เ อ ก ส า ร ที่ รั บ ม า จ า ก
กรุงเทพฯ	 พบหลักฐานเข้ามาตั้ งแต่
พทุธศตวรรษที	่24	ดงัจะพบวา่มเีขยีนคำานำา
ที่ใบหลบหน้าว่าเอกสารดังกล่าวปรับ
เปลี่ยนจากภาษาไทยมาเป็นภาษาลาว	
หรือแปลงความไทยเป็นความลาว	 โดย
ขา้ราชการผูใ้หญเ่ปน็ผูจ้า่ยเงนิเพือ่จา้งชา่ง
ให้เขียนเป็นจำานวนมาก	 (พระคุยหทีปนี,	
2357	;	อรรถกถา	จุลวรรค	ผูก	3,	2357)

		 	 ในพุทธศตวรรษที่ 	 25	
เ อ ก ส า ร ที่ ม า จ า ก ส่ ว น ก ล า ง ข อ ง
ประเทศไทยไม่ได้ถูกระบุว่าแปลงมา	 แต่
เมื่ออ่านสำานวนและรูปแบบการเขียน
สะกดการันต์จะพบว่ามีรูปแบบอักขรวิธี
อักษรขอมและไทยเข้ามาปะปนในระบบ
การเขียน

	 	 นอกจากน้ี	 ยังพบเอกสาร
ใบลานจำานวนหนึ่งที่ไม่ได้ระบุศักราช	
และไม่ได้ระบุว่าเขียนมาจากกรุงเทพ	แต่
สำานวนก็บอกว่าเป็นของกรุงเทพฯ	 ซ่ึง
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ปี	 พ.ศ.2346-2350	 และพบหลักฐาน
การเข้ามาของคองไทย	 พ.ศ.2357	 โดย
พบเอกสารที่ระบุว่าเป็นการปริวรรต
จากอักษรไทยมาเป็นอักษรลาว	 (อักษร
ธรรม)	 โดยกรมการเมืองเป็นผู้อุปถัมภ์	
(พระคุยหทีปนี	พ.ศ.2357)	

	 	 ในปี เดียว กันก็พบว่ า มี
เสนาผู้ใหญ่	คือ	เมืองแสน	ได้จ้างช่างจาร
ให้ปริ วรรตจากเอกสารไทยมาเป็น
ตัวอักษรลาว	 (อักษรธรรมอีสาน)	 ดัง
ต่อไปนี้

	 (บ.2)		 2357	พระวสัสาปจีอ	
ฉศก	เจ้า(พระ)ยา

	 (บ.3)	 เมืองแสนมีศรัทธา
บำารุงพระศาสนาให้

	 (บ.4)	 ทรพัยแ์กช่า่งจารเปน็	
อันมาก	สร้างอรรถกถา

	 (บ.5)	 จุลวรรคฉบับไทยให้
จำาลองออกเป็นลาว

	 (บ.6)	 จงสิ้นฉบับไทย	 ให้
เรืองพระศาสนา	

	 (บ.7)	 อุทิศพระกุศลนี้ ให้
เป็นสุข

	 (บ.8)	 แ ก่ ส ร ร พ สั ต ว์ ใ น
อนันตจักรวาลเพื่อให้

	 (บ.9)	 เป็นปัจจัยสำาเร็จแก่
พระนิพพาน

	 (บ.10)	 นั้นเถิด	

(อรรถกถา	จุลวรรค	ผูก	3,	2357)

	 ดงันัน้	ในป	ีพ.ศ.2357	เปน็ตน้มา	
เมืองอุบลจึงพบหลักฐานว่ามีการนำา
เอกสารไทยเข้าสู่ เมืองอุบล	 โดยการ
อุปถัมภ์ของฝายการเมือง	 และพบว่า
อีสานเริ่มที่จะรับจารีตทางพุทธศาสนา
จากกรุงเทพฯ	 หลังจากเกิดกรณีกบฏ
เจ้าอนุวงศ์	(กิติรัตน์	สีหบัณฑ์,	2533:	23)	
ซึง่ลกัษณะการรบัจารตีจากรงุเทพฯ	กอ่น	
พ.ศ.2434	 เกิดจากการเดินทางเข้าไป
กรุงเทพฯของพระท้องถิ่นแล้วเดินทาง

 1.1.4 เอกสารที่แปลจากเอกสารจาก

กรุงเทพฯ 

  เอกสารที่รับมาจากกรุงเทพฯ พบหลักฐาน

เขามาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ 24 ดังจะพบวามีเขียนคํา

นําที่ใบหลบหนาวาเอกสารดังกลาวปรับเปล่ียนจาก

ภาษาไทยมาเปนภาษาลาว หรือแปลงความไทยเปน

ความลาว โดยขาราชการผูใหญเปนผูจายเงินเพื่อจาง

ชางใหเขียนเปนจํานวนมาก (พระคุยหทีปนี, 2357; 

อรรถกถา จุลวรรค ผูก 3, 2357) 

  ในพุทธศตวรรษที่ 25 เอกสารที่มาจาก

สวนกลางของประเทศไทยไมไดถูกระบุวาแปลงมา 

แตเม่ืออานสํานวนและรูปแบบการเขียนสะกด

การันตจะพบวามีรูปแบบอักขรวิธีอักษรขอมและไทย

เขามาปะปนในระบบการเขียน 

    นอกจากน้ียังพบเอกสารใบลานจํานวน

หน่ึงที่ไมไดระบุศักราช และไมไดระบุวาเขียนมาจาก

กรุงเทพ แตสํานวนก็บอกวาเปนของกรุงเทพฯ ซ่ึง

ผูวิจัยสันนิษฐานวาเอกสารดังกลาวนาจะสรางขึ้นใน

พุทธศตวรรษที่ 25 ดังกลาวน้ี สวนหน่ึงถาเปนสํานวน

ไทยจะมีการเขียนวา “เทศนไทย” ดังอักษรจาร  

-เทวทูตสูตร เทศนไทย 

(เทวทูตสูตร, ม.ป.ป.) ซ่ึงคําวาเทศนไทย นาจะ

หมายถึง การแสดงธรรมเทศนาแบบไทยสยาม  

 

  1.2 ก า ร รั บ เ อ ก ส า ร จ า ก ส ย า ม สู

อุบลราชธาน ี

 พุทธศาสนาในเมืองอุบลเม่ือแรกตั้งเมือง 

เปนการสืบทอดวัฒนธรรมจากเวียงจันทน รวมถึง

รูปแบบการเขียนหนังสือ พบวาสัณฐานและอักขรวิธี

อักษรธรรม ยังมีความเหมือนกันระหวางอุบลกับ

เวียงจันทนภายหลังจากที่พระมหาเถรศรีสัทธรรม

วงศามรณภาพ ไดมีการนิมนตพระอริยวงศาจารย 

(สุย) เปรียญธรรม 3 ประโยค ซ่ึงไดเลาเรียนที่วัดสระ

เกศ กรุงเทพฯ ใหกลับมาเปนหลักคําเมืองอุบล และ

เปนเจาอาวาสวัดปานอยมณีวัน จึงมีลัทธิธรรมเนียม

คลายกับพระสงฆกรุงเทพฯ เรียกวา พระคองไทย 

(คนึงนิตย  จันทะบุตร, 2533: 16)  

  การเดินทางกลับมาเมืองอุบลและดํารง

ตําแหนงหลักคําเมืองอุบลราชธานี นาจะเกิดขึ้นหลัง

การมรณภาพของพระมหาศรีสัทธรรมวงศา ซ่ึงสืบ

ทอดคองลาวมา ซ่ึงหลักฐานออกนามของพระมหา

เถรศรีสัทธรรมวงศาพบระหวางป พ.ศ. 2346-2350 

และพบหลักฐานการเขามาของคองไทย พ.ศ. 2357 

โดยพบเอกสารที่ระบุวาเปนการปริวรรตจาก

อักษรไทยมาเปนอักษรลาว (อักษรธรรม) โดย

กรมการเมืองเปนผูอุปถัมภ (พระคุยหทีปนี 

พ.ศ.2357)  

 ในปเดียวกันก็พบวามีเสนาผูใหญ คือ เมือง

แสน ไดจางชางจารใหปริวรรตจากเอกสารไทยมา

เปนตัวอักษรลาว (อักษรธรรมอีสาน) ดังตอไปน้ี 

 

 
ภาพประกอบที่ 2 อักษรภาพผูจารใบลานอรรถกถา 

จุลวรรค 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

ภาพประกอบที่ 2	อักษรภาพผู้จารใบลาน
อรรถกถา	จุลวรรค

	 คำาปริวรรต:	

	 (บ.1)		 ศุ ภมั สดุ พ ระพุ ทธ
ศักราชล่วงแล้วได้	
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กลับมาปกครองในภูมิลำาเนาของตน	
(กิติรัตน์	สีหบัณฑ์,	2533:	28)	แต่ในกรณี
ของเมืองอุบลมีการรับวัฒนธรรมสยาม
มาก่อนกรณีเจ้าอนุวงศ์แล้ว

3. ความเป็นไทยในเอกสาร
ใบลานวัดมณีวนาราม

	 จากการที่เคยสืบทอดคองลาว
มาจนกระทั่งมีการเปลี่ยนแปลงเป็น
คองไทย	 การสืบทอดเอกสารใบลาน
ก็มีผลกระทบอย่างมาก	 ทั้งนี้ เพราะ
เอกสารจากกรุงเทพฯ	 ได้หลั่งไหลเข้ามา
สู่เมืองอุบลจำานวนมาก	 ไม่เฉพาะในตัว
เมืองอุบลเท่านั้น	 ในเมืองพนามีการนำา
พระไตรปฎก	 หนังสือต่างๆ	 เข้ามาเป็น
จำานวนมาก	(คะนงึนติย	์จนัทะบตุร,	2533:	
17)	 แต่กระแสการสร้างใบลานจำาเป็น
ต้องมีการประยุกต์	 ซึ่ งจากหลักฐาน
พบว่าการสร้างเอกสารใบลานของวัด
มณีวนาราม	มี	 2	 รูปแบบ	คือ	การสร้าง
เอกสารแบบเดิมและการสร้างเอกสาร
แบบใหม่

		 รูปแบบที่	 1	 เป็นการสืบทอด
รูปแบบการเขียนจากคองลาว	 โดยใน
ช่วงที่พระมหาเถรศรีสัทธรรมวงศา	
ดำารงตำาแหน่งเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม	
(รวมทั้งวัดมณีวราราม)	 รูปอักษรและ
อักขรวิ ธียั งมีลักษณะที่คล้ ายกันกับ
เอกสารใบลานทีส่รา้งโดยเจา้อนวุงศ	์และ
มีลักษณะร่วมกันของเอกสารอยู่	

	 ตอ่มาพทุธศตวรรษที	่25	จงึเริม่
มีการเขียนตามเสียงมากขึ้น	 ตัวอย่างเช่น
พระสรุพลชยากรสรา้งเอกสารใบลานเรือ่ง
สลองธุงเผิ้ง	(พ.ศ.2451)	มีการใช้อักขรวิธี
แบบเดิม	ดังต่อไปนี้

คําปริวรรต :  

(บ.1)  ศุภมัสดุพระพุทธศักราชลวงแลวได  

(บ.2)  2357 พระวัสสาปจอ ฉศก เจา

(พระ)ยา 

(บ.3) เมืองแสนมีศรัทธาบํารุงพระ

ศาสนาให 

(บ.4) ทรัพยแกชางจารเปน  อันมาก 

สรางอรรถกถา 

(บ.5) จุลวรรคฉบับไทยใหจําลอง

ออกเปนลาว 

(บ.6) จงส้ินฉบับไทย ใหเรืองพระศาสนา  

(บ.7) อุทิศพระกุศลน้ีใหเปนสุข 

(บ.8) แกสรรพสัตวในอนันตจักรวาล

เพื่อให 

(บ.9) เปนปจจัยสําเร็จแกพระนิพพาน 

(บ.10) น้ันเถิด  

  (อรรถกถา จุลวรรค ผูก 3, 2357) 

 ดังน้ัน ในป พ.ศ. 2357 เปนตนมา เมือง

อุบลจึงพบหลักฐานวามีการนําเอกสารไทยเขาสูเมือง

อุบล โดยการอุปถัมภของฝายการเมือง และพบวา

อีสานเริ่มที่จะรับจารีตทางพุทธศาสนาจากกรุงเทพฯ 

หลังจากเกิดกรณีกบฏเจาอนุวงศ  (กิติรัตน  สีหบัณฑ

, 2533: 23) ซ่ึงลักษณะการรับจารีตจากรุงเทพฯ 

กอน พ.ศ. 2434 เกิดจากการเดินทางเขาไปกรุงเทพฯ

ของพระทองถิ่นแลวเดินทางกลับมาปกครองใน

ภูมิลําเนาของตน (กิติรัตน  สีหบัณฑ, 2533 : 28) แต

ในกรณีของเมืองอุบลมีการรับวัฒนธรรมสยามมา

กอนกรณีเจาอนุวงศแลว 

 

 3. ความเปนไทยในเอกสารใบลานวัดมณี

วนาราม 

 จากการที่เคยสืบทอดคองลาวมา

จนกระทั่งมีการเปล่ียนแปลงเปนคองไทย การสืบ

ทอดเอกสารใบลานก็มีผลกระทบอยางมาก ทั้งน้ี

เพราะเอกสารจากกรุงเทพฯ ไดหล่ังไหลเขามาสูเมือง

อุบลจํานวนมาก ไมเฉพาะในตัวเมืองอุบลเทาน้ัน ใน

เมืองพนามีการนําพระไตรปฎก หนังสือตาง ๆ เขามา

เปนจํานวนมาก (คะนึงนิตย  จันทะบุตร, 2533: 17) 

แตกระแสการสรางใบลานจําเปนตองมีการประยุกต 

ซ่ึงจากหลักฐานพบวาการสรางเอกสารใบลานของวัด

มณีวนาราม มี 2 รูปแบบ คือ การสรางเอกสาร

แบบเดิมและการสรางเอกสารแบบใหม 

  รูปแบบที่ 1 เปนการสืบทอดรูปแบบการ

เขียนจากคองลาว โดยในชวงที่พระมหาเถรศรี

สัทธรรมวงศา ดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดมหาวนา

ราม (รวมทั้งวัดมณีวราราม) รูปอักษรและอักขรวิธียัง

มีลักษณะที่คลายกันกับเอกสารใบลานที่สรางโดยเจา

อนุวงศ และมีลักษณะรวมกันของเอกสารอยู   

 

 
ภาพประกอบที่ 3 อักษรภาพจารใบลาน อักษรสราง

ในสมัยพระมหาราชครูศรีสัทธรรมวงศา เปนเจา

อาวาส พ.ศ. 2347 

 

 
ภาพประกอบที่ 4 อักษรภาพจารใบลานเรื่องนาม

ศัพทติงสนิบาต ผูก 3 สรางสมัยเจาอนุวงศ พ.ศ. 

2350 

 

 

 
  

 
 

คําปริวรรต :  

(บ.1)  ศุภมัสดุพระพุทธศักราชลวงแลวได  

(บ.2)  2357 พระวัสสาปจอ ฉศก เจา

(พระ)ยา 

(บ.3) เมืองแสนมีศรัทธาบํารุงพระ

ศาสนาให 

(บ.4) ทรัพยแกชางจารเปน  อันมาก 

สรางอรรถกถา 

(บ.5) จุลวรรคฉบับไทยใหจําลอง

ออกเปนลาว 

(บ.6) จงส้ินฉบับไทย ใหเรืองพระศาสนา  

(บ.7) อุทิศพระกุศลน้ีใหเปนสุข 

(บ.8) แกสรรพสัตวในอนันตจักรวาล

เพื่อให 

(บ.9) เปนปจจัยสําเร็จแกพระนิพพาน 

(บ.10) น้ันเถิด  

  (อรรถกถา จุลวรรค ผูก 3, 2357) 

 ดังน้ัน ในป พ.ศ. 2357 เปนตนมา เมือง

อุบลจึงพบหลักฐานวามีการนําเอกสารไทยเขาสูเมือง

อุบล โดยการอุปถัมภของฝายการเมือง และพบวา

อีสานเริ่มที่จะรับจารีตทางพุทธศาสนาจากกรุงเทพฯ 

หลังจากเกิดกรณีกบฏเจาอนุวงศ  (กิติรัตน  สีหบัณฑ

, 2533: 23) ซ่ึงลักษณะการรับจารีตจากรุงเทพฯ 

กอน พ.ศ. 2434 เกิดจากการเดินทางเขาไปกรุงเทพฯ

ของพระทองถิ่นแลวเดินทางกลับมาปกครองใน

ภูมิลําเนาของตน (กิติรัตน  สีหบัณฑ, 2533 : 28) แต

ในกรณีของเมืองอุบลมีการรับวัฒนธรรมสยามมา

กอนกรณีเจาอนุวงศแลว 

 

 3. ความเปนไทยในเอกสารใบลานวัดมณี

วนาราม 

 จากการที่เคยสืบทอดคองลาวมา

จนกระทั่งมีการเปล่ียนแปลงเปนคองไทย การสืบ

ทอดเอกสารใบลานก็มีผลกระทบอยางมาก ทั้งน้ี

เพราะเอกสารจากกรุงเทพฯ ไดหล่ังไหลเขามาสูเมือง

อุบลจํานวนมาก ไมเฉพาะในตัวเมืองอุบลเทาน้ัน ใน

เมืองพนามีการนําพระไตรปฎก หนังสือตาง ๆ เขามา

เปนจํานวนมาก (คะนึงนิตย  จันทะบุตร, 2533: 17) 

แตกระแสการสรางใบลานจําเปนตองมีการประยุกต 

ซ่ึงจากหลักฐานพบวาการสรางเอกสารใบลานของวัด

มณีวนาราม มี 2 รูปแบบ คือ การสรางเอกสาร

แบบเดิมและการสรางเอกสารแบบใหม 

  รูปแบบที่ 1 เปนการสืบทอดรูปแบบการ

เขียนจากคองลาว โดยในชวงที่พระมหาเถรศรี

สัทธรรมวงศา ดํารงตําแหนงเจาอาวาสวัดมหาวนา

ราม (รวมทั้งวัดมณีวราราม) รูปอักษรและอักขรวิธียัง

มีลักษณะที่คลายกันกับเอกสารใบลานที่สรางโดยเจา

อนุวงศ และมีลักษณะรวมกันของเอกสารอยู   

 

 
ภาพประกอบที่ 3 อักษรภาพจารใบลาน อักษรสราง

ในสมัยพระมหาราชครูศรีสัทธรรมวงศา เปนเจา

อาวาส พ.ศ. 2347 

 

 
ภาพประกอบที่ 4 อักษรภาพจารใบลานเรื่องนาม

ศัพทติงสนิบาต ผูก 3 สรางสมัยเจาอนุวงศ พ.ศ. 

2350 

 

 

 
  

 
 

ภาพประกอบที่ 3	อักษรภาพจารใบลาน	อักษร
สร้างในสมัยพระมหาราชครูศรีสัทธรรมวงศา	

เป็นเจ้าอาวาส	พ.ศ.2347

ภาพประกอบที่ 4	อักษรภาพจารใบลานเรื่อง
นามศัพท์ติงสนิบาต	ผูก	3	สร้างสมัยเจ้าอนุวงศ์	

พ.ศ.2350
คําปริวรรต :  

(บ.1)  ศุภมัสดุพระพุทธศักราชลวงแลวได  

(บ.2)  2357 พระวัสสาปจอ ฉศก เจา

(พระ)ยา 

(บ.3) เมืองแสนมีศรัทธาบํารุงพระ

ศาสนาให 

(บ.4) ทรัพยแกชางจารเปน  อันมาก 

สรางอรรถกถา 

(บ.5) จุลวรรคฉบับไทยใหจําลอง

ออกเปนลาว 

(บ.6) จงส้ินฉบับไทย ใหเรืองพระศาสนา  

(บ.7) อุทิศพระกุศลน้ีใหเปนสุข 

(บ.8) แกสรรพสัตวในอนันตจักรวาล

เพื่อให 

(บ.9) เปนปจจัยสําเร็จแกพระนิพพาน 

(บ.10) น้ันเถิด  

  (อรรถกถา จุลวรรค ผูก 3, 2357) 

 ดังน้ัน ในป พ.ศ. 2357 เปนตนมา เมือง

อุบลจึงพบหลักฐานวามีการนําเอกสารไทยเขาสูเมือง
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ภาพประกอบที่ 3 อักษรภาพจารใบลาน อักษรสราง
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ภาพประกอบที่ 4 อักษรภาพจารใบลานเรื่องนาม
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ภาพประกอบที่ 5	อักษรภาพจารใบลาน
เรื่องสลองธุงเผิ้ง	(พ.ศ.2451)	
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 ตอมาพุทธศตวรรษที่ 25 จึงเริ่มมีการเขียน

ตามเสียงมากขึ้น ตัวอยางเชนพระสุรพลชยากรสราง

เอกสารใบลานเรื่องสลองธุงเผ้ิง (พ.ศ.2451) มีการใช

อักขรวิธีแบบเดิม ดังตอไปน้ี 

 

 
ภาพประกอบที่ 5 อักษรภาพจารใบลานเรื่องสลองธุง

เผ้ิง (พ.ศ.2451)  

 

 รูปแบบที่ 2 กับการสรางเอกสารแบบใหม 

มีการ “แปลไทยเปนลาว” รวมถึงมีการใชตัวอักษร 

ไทยปะปนในระบบการเขียน การเขียนเอกสาร

ใบลานลักษณะน้ีเปนการคัดลอกจากอักษรขอมหรือ

อักษรไทยมาโดยปรับหรือไมปรับทั้งหมด รวมถึงได

นําเครื่องหมายจากเอกสารตนฉบับเดิมติดมาดวย 

บางฉบับมีการใชตัวเลขไทย และอักษรไทย 

ดังตอไปน้ี   

ภาพประกอบที่ 6 อักษรภาพผูจารใบลานเรื่องสลอง

พระ 

 
คําปริวรรต :  

  (บ.1) พระพุทธสังกาศลวงแลวได 2423   

  (บ.2) พระวัสสา เศษสังขยาเดือนลวง ได 6  

  (บ.3) เดือน วันลวงได 11 วัน   

  (สลองพระ, 2523) 

 

 
ภาพประกอบที่ 7 อักษรภาพจารใบลาเรื่องสลองผา

สาทดอกเผ้ิง 

 

คําปริวรรต :  

  (บ.1) วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.  

  (บ.2) 2469 เดือน 7 ขึ้น 10 ค่ํา วัน 6  

  (บ.3) ปขาลฯ  

  (สลองผาสาทดอกเผ้ิง, 2469) 

 

  ในเบื้องตน พ.ศ. 2423 พบวามีการใชเลข

ไทย คือเลข 1 2 3 4 5 ในการเขียนเอกสาร และ

นอกจากน้ี ยังพบวามีการใชอักษรไทยในการเขียน

บทอวสานพจน ในป พ.ศ. 2469 และนาจะมีเรื่อย

มาก ถึงป พ.ศ. 2471 พระพุม  จิตฺตสุทฺธิ ไดเขียน

เอกสารใบลานอักษรธรรม แตเขียนบทอวสานพจน

เปนภาษาไทย  รวมถึงมีระเบียบการเขียนวันทาง

จันทรคติแบบสยามเขาปะปนดวย คือ  

ภาพประกอบที่ 8 อักษรภาพจารใบลานจารโดยพระ

พุม จิตฺตสุทฺธิ 

 

คําปริวรรต : 

  (บ.1) พระพุม  จิตฺตสุทฺธิ  

  (บ.2) วัดปานอย  2471  

  (มหาชาติ ทานขันธ, 2471)     

  

 ดังน้ัน รูปแบบเอกสารใบลานที่ปรากฏใน

วัดปานอย จึงมีความหลากหลาย เอกสารใบลาน

จํานวนหน่ึงไดนํามาจากลานชาง และสืบทอด

รูปแบบการเขียนในวัดมณีวนาราม จนกระทั่งเม่ือมี

การรับรูปแบบการเขียนจากสยาม จึงมีการปรับ

ประยุกตรูปแบบอักษร รูปแบบการเขียนทั้งจากรูป
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	 รูปแบบที่ 	 2 	 กับการสร้าง
เอกสารแบบใหม่	 มีการ	 “แปลไทยเป็น
ลาว”	รวมถึงมีการใช้ตัวอักษร	ไทยปะปน
ในระบบการเขียน	 การเขียนเอกสาร
ใบลานลักษณะนี้เป็นการคัดลอกจาก
อักษรขอมหรืออักษรไทยมาโดยปรับหรือ
ไม่ปรับทั้งหมด	 รวมถึงได้นำาเครื่องหมาย
จากเอกสารต้นฉบับเดิมติดมาด้วย	 บาง
ฉบับมีการใช้ตัวเลขไทย	 และอักษรไทย	
ดังต่อไปนี้	

	 คำาปริวรรต:	

		 (บ.1)	วันที่	20	พฤษภาคม	พ.ศ.

		 (บ.2)	2469	เดือน	7	ขึ้น	10	ค่ำา	
วัน	6	

		 (บ.3)	ปีขาลฯ	

(สลองผาสาทดอกเผิ้ง,	2469)

		 ในเบื้องต้น	พ.ศ.2423	พบว่ามี
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ภาพประกอบที่ 8	อักษรภาพจารใบลาน
จารโดยพระพุ่ม	จิตฺตสุทฺธิ	

ภาพประกอบที่ 6	อักษรภาพผู้จารใบลาน
เรื่องสลองพระ

ภาพประกอบที่ 7	อักษรภาพจารใบลาเรื่อง
สลองผาสาทดอกเผิ้ง
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การรับรูปแบบการเขียนจากสยาม จึงมีการปรับ

ประยุกตรูปแบบอักษร รูปแบบการเขียนทั้งจากรูป

 

 

 

 

  
 

	 คำาปริวรรต:	

		 (บ.1)	 พระพุทธสังกาศล่วงแล้ว
ได้	2423	

		 (บ.2)	 พระวัสสา	 เศษสังขยา
เดือนล่วง	ได้	6	

		 (บ.3)	เดือน	วันล่วงได้	11	วัน	

(สลองพระ,	2523)
	 คำาปริวรรต:	

		 (บ.1)	พระพุ่ม	จิตฺตสุทฺธิ	

		 (บ.2)	วัดปาน้อย	 	2471	

(มหาชาติ	ทานขันธ์,	2471)	
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	 ดังนั้น	 รูปแบบเอกสารใบลาน
ที่ปรากฏในวัดปาน้อย	 จึงมีความหลาก
หลาย	 เอกสารใบลานจำานวนหนึ่งได้นำา
มาจากล้านช้าง	 และสืบทอดรูปแบบการ
เขียนในวัดมณีวนาราม	 จนกระทั่งเมื่อมี
การรับรูปแบบการเขียนจากสยาม	 จึงมี
การปรับประยุกต์รูปแบบอักษร	 รูปแบบ
การเขียนทั้งจากรูปแบบเดิมและรูปแบบ
ใหม่ผสมกัน	 กลายเป็นเอกสารเฉพาะ
รูปแบบ	ซึ่งมีจำานวนมากพอสมควร	

2. รูปแบบการเขียนอักษร
ธรรมที่ได้รับอิทธิพลจากสยาม 

	 เมื่อมีการรับความรู้	 รูปแบบ
การเขียน	 เอกสารจากสยาม	 แม้ว่าจะมี
การปรบัเปลีย่นรปูแบบเปน็อกัษรทอ้งถิน่
กต็าม	แตย่งัมขีอ้สงัเกตดา้นสำานวน	ภาษา	
อกัษร	และอกัขรวธิทีีป่รากฏอยูใ่นเอกสาร
ที่คัดลอกมา	ดังรายละเอียดต่อไปนี้	

	 2.1	 ข้อสังเกตเอกสารท่ีนำา
เข้ามาใหม่

	 ข้อสังเกตประการที่	1	คือการดู
อักษรและรูปแบบการเขียน	 (ดังจะกล่าว
ต่อไป)	 ข้อสังเกตประการต่อมา	 คือการ
อ่านและสังเกตจากคำาศัพท์และสำานวน
ที่ ไม่ เคยปรากฏในวรรณกรรมอีสาน	
ดังต่อไปนี้	

	อร่อย		 	

(สารัตถสังคหะ,	2499)

	สบประมาท

		 		 (สารัตถสังคหะ,	2499)	

  	ทั้งนี้ก็ด้วย	

(อานิสงส์สร้างศาลา,	2474)

  	ที่กระทำาปะรำา	

(อานิสงส์สร้างศาลา,	2474)

  	อุกฤษฏ์		

(อานิสงส์สร้างศาลา,	2474)

  	ยังมีบ้างหรือ	

(อานิสงส์สร้างศาลา,	2474)

  ปราณปีราศรยั	

(เทวทูตรสูตร,	ม.ป.ป.)

  	คะนองมือ
คะนองเท้า	

(สังคายนาพระไตรปฎก,	ม.ป.ป.)

	 คำาศัพท์เหล่าน้ีเป็นคำาศัพท์ที่
แปลกใหม่ซึ่งไม่นิยมใช้ในวรรณกรรม
อีสาน	 ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเป็นการรับ
คำาศัพท์มาจากต่างถิ่น	 แต่บันทึกด้วย
อักษรท้องถิ่น	เป็นการสันนิษฐานในเบื้อง
ต้นว่าเอกสารดังกล่าวน่าจะรับมาจาก
ภาคกลางของไทย	จากนั้นจึงศึกษาอักษร	
และรูปแบบการเขียนต่อไป	

	 2.2	การเปลีย่นแปลงดา้นอกัษร

	 มีการเพิ่มเข้ามาของตัวอักษร
ที่ไม่ค่อยปรากฏ	 หรือไม่ค่อยใช้ในอีสาน	
หรือขาดช่วงของการใช้แล้ว	 นำากลับเข้า
มาเขียนใหม่อีกครั้ง	 ซ่ึงบางครั้งสัณฐาน
ของอักษรคล้ายคลึงกับอักษรท้องถิ่น	แต่
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บางครัง้สณัฐานมรูีปรา่งทีแ่ตกตา่งออกไป	
ดังจะกล่าวรายละเอียดต่อไปนี้	

		 	 2.2.1	พยัญชนะ	ษ

		 	 ในการศึกษาของ เพ็ญ
พกัตร	์ลิม้สมัพันธ	์(2525)	ไมป่รากฏอกัษร	
ษ	ในการศกึษาอกัษรธรรมอสีาน	สว่นการ
ศึกษาครั้งนี้พบการเขียนด้วยอักษร	ษ	ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้	

	กษัตริย์	

(ธัมมปทัฏฐกถา,	2484)

	ราชบุรุษ	

(ธัมมปทัฏฐกถา,	2484)

	อภัยโทษ	

(สารัตถสังคหะ,	2499)

  	เดียรดาษ		

(อานิสงส์สร้างศาลา,	2474)

	 	 อักษร	 ษ	 ที่ปรากฏใน
เอกสารใบลานวดัมณวีนาราม	สันนษิฐาน
เป็น	 2	 แนวทางด้วยกัน	 คือ	 ผู้เขียนรับรู้
เรื่องอักษร	ษ	จากเอกสารไทยน้อย	อาจ
จะมีการหยิบยืมมาก็ได้	 ส่วนประเด็น
ที่	 2	 รับจากภาคกลางของประเทศ	 ซึ่ง
เมื่อวิเคราะห์จากรูปคำาศัพท์	 แล้วน่าจะ
เป็นการรับมาจากภาคกลางเสียมากกว่า	

	 	 2.2.2	พยัญชนะ	ศ

		 	 จ า ก ก า ร ศึ ก ษ า ข อ ง
เพ็ญพักตร์	 ลิ้มสัมพันธ์	 (2526:	 55)	 พบ

อกัษร	ศ	ในจารึกวดัวชัิยอาราม	(พ.ศ.2171)	
มีรูปร่างเหมือน	ค	( )	ในการเขียนคำาว่า	มีรูปร่างเหมือน	ค	(

-ศรี ภูมมรามาธิบดี 	
(กรรณิการ์	 วิมลเกษม,	 2552:	 261)	
และพบอีกครั้งในปี	 พ.ศ.2462	 มีรูปร่าง
คล้าย	 ศ	 ในปัจจุบัน	 ( )	 (เพ็ญพักตร์	
ลิ้มสัมพันธ์,	2525:	55)

		 	 ปั จ จุ บั นพบจารึ ก ฐ าน
พระพุทธรูปในอำาเภอโขงเจียม	พ.ศ.2413	
ใช้อักษร	ศ	 เขียนคำาว่า	 -
ศักราช	(ภาพอักษรจากชาญชวิศ	ทุ่มโมง)	
จากนัน้มาพบในวดัมณวีนาราม	พ.ศ.2474	
มีรูปเป็น	 	ดังนี้	

  	รัตนมาศ	

(อานิสงส์สร้างศาลา,	2474)

  	ศาสนา

(ธัมมปทัฏฐกถา,	2484)

  	เทศนา

(ธัมมปทัฏฐกถา,	2484)

		 	 2.2.3	พยัญชนะ	ฟ	

	 	 อกัษร	ฟ	ในระบบการเขยีน
อักษรธรรมแบบเดิมมีรูปเป็น	 	 (นิสสัย
ห้าสิบชาติ,	 2347)	 ซึ่งสัณฐานมีส่วนที่
คล้ายกับ	 พ	 เพียงเพิ่มเครื่องหมายคล้าย
กบัสระโอะลดรปูดา้นบนตวัอกัษร	ใชเ้ขยีน
คำาทั่วไป	ดังต่อไปนี้	
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	เมืองฟา	

(นิสสัยห้าสิบชาติ,	2347)

  		ฟา	

(สารัตถสังคหะ,	2499)

		 แต่ก็พบการใช้	ฟ	ที่มีความแตก
ต่างจากรูปร่างเดิม	คือ	เส้นบนที่คล้ายกับ
สระโอะลดรูป	(ไม้กง)	เริ่มเปลี่ยนไปคล้าย
กับไม้ซัด	 ( )	 และเส้นบนได้ขยับลงมา
เป็นเส้นตัดเส้นหลังของอักษร	พ	มีรูปร่าง	เป็นเส้นตัดเส้นหลังของอักษร	พ	มีรูปร่าง	

	ดังการเขียนคำาต่อไปนี้	

  		นางฟา	

(อานิสงส์สร้างศาลา,	2474)

	ฟังเสียง

(ทานขันธ์,	2471)

	ฟังฟาว	

(ทานขันธ์,	2471)

	ได้ฟัง

(เทวทูตรสูตร,	ม.ป.ป.)

		 การใช้อักษร	 ฟ	 ดังกล่าวน่าจะ
เป็นการรับอักษร	 ฟ	 มาจากอักษรขอม	
ซึ่งมีรูปเป็น	 	 โดยนำามาเขียนร่วมกับ
อักษร	 ฟ	 ของท้องถิ่น	 ดังจะเห็นได้จาก
เรื่องสารัตถะสังคหะ	 มีการใช้อักษร	 ฟ	
ทั้ง	2	รูปแบบ	

	 	 2.2.4	พยัญชนะ	ฤ

		 	 การเขียนคำาว่า	 รือ	 ที่เก่า
ที่สุดในวัดปาน้อยมีรูปเป็น	 	 -	
ดังรือ	 (สุโพธาลังการ	ผูก	1,	2112)	จาก
นั้นพบคำาว่า	 	(ศัพท์วิทัคคะ	ผูก	3,	
2347)	 	(ศพัทว์ทิคัคะ	ผกู	3,	2347)	

-ดังรือ	(ศัพท์วิทัคคะ	ผูก	3,	2347)	
ซึ่งคำาว่า	 หรือ/ลือ/		 ในอีสานนิยมใช้
คำาว่า	 รึ	 ซึ่งต่อมาพัฒนามาเป็น	 ฤ	 ใน
คำาว่า	 	/ฑฺังรึ/-ดัง		(นิสสัยสังเขป	
ผูก	7,	2219)

		 	 เอกสารสารใหม่ที่พบ	 จะ
มีระเบียบวิธีในการเขียนที่แปลกออกไป	
คือ	 ใช้รูปของอักษร	 	 ซึ่งเป็นอักษร
ตัวย่อของ			 ( )	 ซึ่งเป็นตัวอักษรขอม
ไทย	ดังตัวอย่างต่อไปนี้	

  	หฤทัย

(ธัมมปทัฏฐกถา,	2484)

  		หรือมา

(ธัมมปทัฏฐกถา,	2484)

  	ประพฤติ	

(ธัมมปทัฏฐกถา,	2484)

  	ประพฤติ	

(อานิสงส์สร้างศาลา,	2474)

  	ราชคฤหร์

(ธัมมปทัฏฐกถา,	2484)

  	 ค ฤหั ส ถ์
บรรพชิต

(วิหารทานานิสังสกถา,	2474)
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	 	 2.2.5	พยัญชนะ	อฺย	

		 	 การใช้	 อฺย	 แม้ว่าจะเป็น
รปูแบบทีเ่คยใชอ้าณาจกัรลา้นชา้งมาแลว้
ก็ตาม	ซึ่งมีใช้มาตั้งแต่พุทธศตวรรษที่	22	
เปน็ตน้มา	เชน่	 	ในคำาวา่	 -อยู	่
(สุโพธาลังการ	ผูก	1,	2112)	 เรื่อยมาจน
กระทั่งสำานักของสำานักวัดปาใหญ่	 โดย
มีพระมหาราชครูศรีสัทธรรมวงศาเป็น
ประธาน	ก็มีการใช้	อย	อยู่	เช่น	
มีพระมหาราชครูศรีสัทธรรมวงศาเป็น

-อยู่	
(ศัพท์วิทัคคะ	ผูก	3,	2347)	และใช้	หยอ
หยาดน้ำาปะปนในการเขียน	เช่น	
(ศัพท์วิทัคคะ	ผูก	3,	2347)	และใช้	หยอ

-ยำา	
(ศัพท์วิทัคคะ	 ผูก	 3,	 2347)	 -ยำา	
(ศัพท์วิทัคคะ	ผูก	1,	2347)	และในขณะ
เดียวกันก็มีการใช้	 หยอหยาดน้ำาปะปน
อยู่ในระบบการเขียนในช่วงเดียวกัน	 เช่น	

-อยู่	(นิสสัยห้าสิบชาติ,	2347)	

		 	 ใ น ก า ร เ ขี ย น ใ น พุ ท ธ
ศตวรรษที่	25	มีการใช้	อฺย	ทั้ง	2	ระบบ	
คือ	หยอหยาดน้ำา	 และ	อฺย	 ซึ่งเอกสารที่
เขยีนโดยไดร้บัอทิธพิลจากภาคกลางนยิม
ใช	้อยฺ	และใช	้หยอหยาดน้ำาปะปนกนั	เชน่	

	อยู่	

(ทานขันธ์,	2471)

	อยู่	

(สารัตถะสังคหะ,	2499)

		อยู่	

(ธัมมปทัฏฐกถา,	2484)

	อย่า

(ธัมมปทัฏฐกถา,	2484)

	 	 2.2.6	พยัญชนะตัวเชิง	ญ	

		 	 การใช้เชิง	 ญ	 ในระบบ
การเขียนอักษรธรรม	 ที่พบในเอกสาร
ใบลานวัดปาน้อย	 พบว่าเมื่อใช้	 ญฺญ	 (ญ	
ซ้อน	ญ)	 มีรูปเป็น	 	 ในการเขียนคำา
ว่า	 -อญฺโญ	 (สุโพธาลังการ	
ผูก	 1,	 2112)	 ต่อมาในพุทธศตวรรษที่	
24	พบว่ามีการใช้เชิง	ญ	มีรูปเป็น	
ในคำาว่า	
24	พบว่ามีการใช้เชิง	ญ	มีรูปเป็น	

-ประหญา	 (ศัพท์วิทัค
คะ	ผูก	1,	2347)	ต่อมาในพุทธศตวรรษ
ที่	 24	พบว่ามีการใช้ใช้เชิง	ญ	ที่แตกต่าง
ออกไป	คอื	มรีปูรา่งเปน็	( )สนันษิฐาน
เป็น	2	แนวทาง	คือ	นำาเชิง	ญ	( )	โดย
เฉพาะส่วนเชิงของ	ญ	( )	มาใช้	และ
นำาเชิงอักษร	ญ	ของอักษรขอมมาใช้	ซึ่งมี
รูปร่างเป็น	 	 โดยกลับด้านของหัว
อักษร	คล้ายกับเชิง	ง	อักษรขอม	( )	

  	บัญญัติ

(ธัมมปทัฏฐกถา,	2484)

  	กัญญา

(ธัมมปทัฏฐกถา,	2484)

  	เจริญ

(ธัมมปทัฏฐกถา,	2484)

	 	 2.2.7	พยัญชนะ	รร

	 	 การใช้	รร	เคยมธีรรมเนยีม
การใช้ในราชสำานักล้านช้างมาก่อน	 เช่น	
พระนามของพระมหาธรรมิกราชา	 ก็ใช้	
รร	ในการเขียน	(ปาลีสังเขป	ผูก	2,	2219:	
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หลบหน้า)	 และสืบทอดมาสู่ท้องถิ่น	 เช่น	
ในเมืองอุบลยังมีการใช้ในช่วงแรก	 คือ	

-บรโภค	(นิสสัยห้าสิบชาติ,	
2347)	แต่ความแพร่หลายได้หยุดไป	และ
ปรากฏในการเขียน	 รร	 ในพุทธศตวรรษ
ที่	 25	 ซึ่งน่าจะเป็นการรับจากราชสำานัก
สยามมา	

	กรรม

(ธัมมปทัฏฐกถา,	2484)

	ทิฏฐธรรม

(ธัมมปทัฏฐกถา,	2484)

	พระธรรม

(สารัตถสังคหะ,	2499)

	พรรณนา

(สารัตถสังคหะ,	2499)

		พ ร ะ
สรรเพชญ

(สารัตถสังคหะ,	2499)

  	พระสัทธรรม

(ธัมมปทัฏฐกถา,	2484)

  	บรรจง

(สารัตถสังคหะ,	2499)

  	บรรพชา

(สารัตถสังคหะ,	2499)

  	อัศจรรย์

(สารัตถสังคหะ,	2499)

	 2 .3 	 การปรับ เป ล่ียนด้ าน
อักขรวิธี

	 	 2.3.1	มาตราตัวสะกด	

		 	 ก า ร ใ ช้ พ ยั ญชนะ เ ป็ น
ตัวสะกดมีจำานวนมากขึ้น	 ทั้งนี้เพราะ
เป็นการเขียนเพื่อรักษารากศัพท์ไว้	 โดย
เฉพาะคำาบาลีสันสกฤต	 และคำาเขมร	 ดัง
น้ันวิธีการเขียนจึงเป็นการเขียนคงการ
สะกดการันต์ตามแบบรากศัพท์	 จึงมี
การนำาเครื่องหมายทัณฑฆาตมาใช้	 ซึ่งมี
ความแตกต่างจากระบบการเขียนแบบ
เดิมท่ีรับจากล้านช้างเวียงจันทน์	 เพราะ
การเขยีนแบบเวยีงจนัทนส์ง่ตอ่มายงัอบุล
นัน้	มวีวิฒันาการมายาวนาน	บางคำาผู้จาร
ผู้เขียนพยายามรักษารูปแบบการเขียนไว้	
แตบ่างคำากห็ายไป	และพฒันารปูแบบการ
เขียนเปน็การเขยีนชาวบา้น	คอื	เขยีนตาม
เสียงมากขึ้น	

	 	 2.3.2	 การใช้อักษรอื่น
ในระบบการเขียน

		 	 การใช้อักษรอื่นๆ	 เขียน
ปะปนในระบบการเขียนอักษรธรรม	
แม้ว่าจะพบบ่อยครั้งในเอกสารท้องถิ่น
อีสาน	 เช่น	 เขียนอักษรไทยแทรกเนื้อหา
วรรณกรรม	 หรืออักษรธรรมแทรกใน
เน้ือหาท่ีเขียนด้วยตัวอักษรไทยน้อย	
และพบอีกประเด็นหนึ่งคือ	 เนื้อเรื่อง
วรรณกรรมเขียนด้วยตัวอักษรชนิดหน่ึง	
แตบ่ทอวสานพจนผู้์เขยีนใหต้วัอกัษรชนดิ
หนึ่ง	
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		 	 ในระบบการเขียนใหม่
ของเอกสารวัดมณีวนาราม	พบว่า	 มีการ
เขียนอักษรขอมแทรกเพียงบางตัว	 เช่น	

  
-กุศลสัมภารการสร้างกุฎี	

(อานิสงส์สร้างศาลา,	2474)	

	 	 คำาว่า	การ	( )	น่าจะ
เขียนด้วยตัวอักษรขอม	 ซึ่งมีรูปร่างเป็น	

	ซึ่งการเขียนแทรกลักษณะนี้น่าจะ
มีการคัดลอกจากต้นฉบับ	 แล้วเกิดความ
พลัง้เผลอเขยีนคดัลอกตามตน้ฉบบัซึง่เปน็
อีกอักษรประเภทหนึ่ง		

	 	 2.3.3	สระลอย	

  	 /โอวาฑ/-โอวาท	
(นิสสัยห้าสิบชาติ,	 2347)	

	 /โอวาฑ/-โอวาท	
 

/โอฬาริก์/-โอฬาริก	 (ธัมมปทัฏฐกถา,	
2484)	
/โอฬาริก์/-โอฬาริก	 (ธัมมปทัฏฐกถา,	

-พระโอษฐ์	 (สารัตถ
สงัคหะ	ผกู	1,	2499)	ซึง่รปูสระโอดงักลา่ว
เป็นสระโอลอยขอม	มีรูปเป็น	 	เช่นคำา
ว่า	 	 (กรรณิการ์	 วิมลเกษม,	
2552:	50)

  -เอา	(ทานขนัธ,์	2471)	
-เอา	(ธัมมปทัฏฐกถา,	2484)	เอา	ซึ่ง

เป็นสระลอยอีสานใช้ไม้โอะลดรูปวางไว้
ด้านบน	ส่วนอักษรขอมมีรูปเป็น	 	เช่น
คำาว่า	 	/เอาฬาร/-	โอฬาร

(กรรณิการ์	วิมลเกษม,	2552:	50)

	 	 2.3.4	การใช้คำาพิเศษ

	 	 คำาพิเศษ	 คือ	 คำาที่ไม่ได้
เขยีนตามระบบการเขยีนตามปกต	ิอาจจะ
มีการตัดพยัญชนะบางตัวออก	 เพื่อเขียน
ง่าย	 กระชับ	 ซ่ึงคำาพิเศษเหล่าน้ีจะพบใน
ระบบการเขียนเก่าของวัดมณีวนาราม	
ซึ่งขอยกตัวอย่าง	3	คำา	ดังนี้	

	 	 ก.	ทั้งหลาย	

		 	 คำ าว่ าทั้ งหลาย	 เดิ มที
เอกสารใบลานพบที่วัดปาน้อยมีรูปเขียน
เป็น	 -ทั้งหลาย	(นิสสัยสังเขป	ผูก	
7,	2219)	ต่อมาพัฒนาการโดยพยัญชนะ
ตัวสะกดเชิง	ย	ออก	มีรูปเป็น	 -ทั้ง
หลาย	 (นิสสัยห้าสิบชาติ,	 2347)	 ในการ
เขียนระบบใหม่พบว่าไม่ใช้รูปแบบอักษร
พิเศษ	แต่เขียนด้วยคำาเต็ม	คือ	 -
ทั้งหลาย	(ธัมมปทัฏฐกถา,	2484)

	 	 ข.	กระทำา

	 	 รูปแบบการเขียนแบบเดิม	
เป็นการซ้อนพยัญชนะ	 ท	 ใต้พยัญชนะ	
ก	มีรูป	
เป็นการซ้อนพยัญชนะ	 ท	 ใต้พยัญชนะ	

	กระทำา	(นิสสัยห้าสิบชาติ,	
2347)	 ระบบการเขียนแบบใหม่มีรูป
เหมือนเดิม	แต่พบว่ามีการซ้อนพยัญชนะ
เชิง	 ร	 เข้ามา	 มีรูปเป็น	
เหมือนเดิม	แต่พบว่ามีการซ้อนพยัญชนะ

-กระทำา	
(ธัมมปทัฏฐกถา,	2484)

	 	 ค.	ดูรา

		 	 คำาว่า	ดูรา	 เดิมทีในระบบ
การเขียนท่ีพบในวัดปาน้อยใช้คำาว่า	

-ดูกรา	 (ศัพท์วิทัคคะ,	 2347)	
กอ่นทีจ่ะมาเปน็ระบบการเขยีนพเิศษ	โดย
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อักษร	ก	ได้หายไป	มีรูปเป็น	 -ดูรา	
(นสิสยัหา้สบิชาต,ิ	2347)	พอมาเปน็ระบบ
การเขียนใหม่	 คำาว่า	 ดูรา	 กลายมาเป็น
คำาวา่	ดกูร	เชน่	 -ดกูร	(ธมัมปทฏัฐ-
กถา,	2484)	 -ดูกร	(เทวทูตรสูตร,	
ม.ป.ป.)

	 	 2.3.5	 การเขียนให้ตรง
รากศัพท์มากขึ้น

	 	 รูปแบบการเขยีนสมยักอ่น
มีข้อจำากัดในการเขียนเพื่อรักษารากศัพท์	
ดงัจะเหน็ไดว้า่	ไมน่ยิมการเขยีนเพือ่รกัษา
ศัพท์ไว้	 โดยจะยกตัวอย่างการเขียนเรื่อง
นสิสยัหา้สบิชาต	ิซึง่พระพรหมวรราชสรุยิ
วงศ์	(ดำารงตำาแหน่งเจ้าเมืองอุบลราชธานี
คนที่	 2	 ระหว่าง	พ.ศ.2338-2383)	 เป็น
เจา้ภาพในการสรา้ง	และยกตวัอยา่ง	4	คำา
ศัพท์	ดังต่อไปนี้

	 	 ก.	กษัตริย์	

		 	 รูปแบบการเขียนแบบ
เดิมพบว่ามีความพยายามรักษารูปแบบ
การเขียนที่คงรากศัพท์ไว้	 เพราะพบ	
คำาวา่	 -กษตัรยิ	์(นสิสยัหา้สบิชาต,ิ	
2347)	และพบในทีอ่ืน่ๆ	ลกัษณะเดยีวกนั	
เช่น	 	(สักบรรพ์,	2329)	โดยการ
เขยีนเชงิ	ร	ผสมกบั	ก	ซึง่เอกสารใบลานใน
พทุธศตวรรษที	่25	พบวา่มกีารนำา	ษ	มาใช	้
และมีการสะกดการันต์คล้ายกับอักขรวิธี
ภาษาไทยในปัจจุบันมาก	ดังนี้	

  	กษัตรีย์	

(ธัมมปทัฏฐกถา,	2484)

  	กษัตริย์

(ธัมมปทัฏฐกถา,	2484)

	 	 ข.	ประเสริฐ

		 	 คำาว่า	ประเสริฐ	เขียนเป็น			 	 คำาว่า	ประเสริฐ	เขียนเป็น	
-ประเสริฐ	 (นิสสัยห้าสิบชาต,	

2347)	และพบรอ่งรอยการพยายามเขยีน
คำาว่าประเสริฐในปี	พ.ศ.2347	ในเอกสาร
ใบลานของมหาราชครูศรีสัทธรรมวงศา	
โดยการเขียนสะกดการันต์ที่แตกต่างกัน
ออกไปในเอกสารฉบับเดียวกัน	ดังนี้	

  	ประเสริฐ	

		 	 (ศพัทว์ทิคัคะ	ผกู	1,	2347)

  	ประเสริฐ	

	 	 (ศพัทว์ทิคัคะ	ผกู	1,	2347)

  	ประเสริฐ

	 	 (ศพัทว์ทิคัคะ	ผกู	1,	2347)

  	ประเสริฐ

	 	 (ศพัทว์ทิคัคะ	ผกู	1,	2347)

	 	 ร่องรอยที่ปรากฏคือ	 การ
แสวงหาความลงตัวของพยัญชนะตัว
สะกดของคำาว่า	 ประเสริฐ	 โดยการใช้ตัว
สะกดทั้ง	 ด	 ส	 ฐ	 ถ	 และยังไม่สามารถดู
ออกว่าเป็นพยัญชนะใด	 คือ	
สะกดทั้ง	 ด	 ส	 ฐ	 ถ	 และยังไม่สามารถดู

-
ประเสริฐ	 (ศัพท์วิทัคคะ	 ผูก	 3,	 2347)	
และมีความพยายามทำาให้เป็นเอกภาพ	
เช่น	 -ประเสริฐ	(ศัพท์วิทัคคะ	
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ผูก	1,	2347)	มีการขีดฆ่าพยัญชนะเชิง	ด	
แล้วสะกดด้วย	ส	แทน

		 	 แต่เมื่อรับองค์ความรู้จาก
สยาม	 การสะกดการันต์มีความแม่นยำา
ในการรักษารากศัพท์มากกว่า	 คำาว่า	
ประเสริฐ	 จึงสะกดด้วย	 ฐ	 เป็นส่วนใหญ่	
เช่น	 -ประเสริฐ	 (สารัตถะ
สังคหะ,	2499)	

	 	 ค.	โพธิสัตว์

		 	 คำาว่า	 โพธิสัตว์	 การเขียน
ในพุทธศตวรรษที่	24	ที่ปรากฏในวัดมณี
วนาราม	มีรูปเป็น	 -โพธิสัตว์	
(นิสสัยห้าสิบชาติ,	 2347)	 ซึ่งมีลักษณะ
เป็นการเขียนแบบชาวบ้าน	 เมื่อมีการรับ
วัฒนธรรมการเขียนจากสยาม	พบว่ามีรูป
เป็น	 -โพธิสัตว์	(สารัตถะ
สังคหะ,	 2499)	 ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้
เครือ่งหมายทณัฑฆาตเพือ่รักษารากศพัท์	

	 	 ง.	พราหมณ์

		 	 คำาว่า	 พราหมณ์	 ในพุทธ
ศตวรรษที่	24	มีรูปเป็น	
		 	 คำาว่า	 พราหมณ์	 ในพุทธ

-พราหมณ์	
(นิสสัยห้าสิบชาติ,	 2347)	 โดยมีความ
พยายามรักษาพยัญชนะควบกล้ำาเชิง	
ร	 ไว้อยู่	 พอมาถึงพุทธศตวรรษที่	 25	 มี
รูปการเขียนเป็น	 -พราหมณ์	
(ธมัมปทฏัฐกถา,	2484)	ซึง่มรีปูแบบคลา้ย
กับอักขรวิธีภาษาไทยปัจจุบัน

	 2.4	เครื่องหมาย

		 	 2.4.1	ไม้ไต่คู้	(		็	)

		 	 รูปแบบการเขียนโดยใช้
ไม้ไต่คู้ไม่ปรากฏในการเขียนก่อน	 พ.ศ.
2357	 สำาหรับในวัดมณีวนาราม	 ทั้งนี้
เพราะมีรูปแบบภูมิปัญญาในการเขียนไว้	
เช่น	
เพราะมีรูปแบบภูมิปัญญาในการเขียนไว้	

	 /สฺมเดจฺัจ/-สมเด็จ	 (ฎีกา
อภิธาน,	 2212)	 และคำาที่ใช้นิคหิต	 เช่น	อภิธาน,	 2212)	 และคำาที่ใช้นิคหิต	 เช่น	

	 /บำรมฺมบำพิตฺร/-บรม
บพิตร	 (ฎีกาอภิธาน,	 2212)	 ต่อมาเม่ือ
รับวัฒนธรรมการเขียนจากสยาม	 รูป
แบบการเขียนเปลี่ยนไป	 โดยการนำาไม้
ไต่คู้มาแทนระบบการเขียนต่าง	คือ	1)	ใช้
แทนเครื่องหมายไม้ซัดเพื่อทำาให้เสียงส้ัน	
เช่น	 -สมเด็จ	 (ธัมมปทัฏฐกถา,	
2484)	 และใช้ไม่ไต่คู้แทนเครื่องหมาย
นิคหิตในกรณีที่พยัญชนะประสมสระ
ออท่ีไม่มีพยัญชนะตัวสะกด	 เช่น	 -ก็	
(ธัมมปทัฏฐกถา,	2484)

	 	 2 . 4 . 2 	 เ ค รื่ อ ง ห ม า ย
ทัณฑฆาต	(		์	)	

		 	 รูปแบบการเขียนโดยใช้
เครื่องหมายทัณฑฆาตไม่พบการใช้ใน
ระบบการเขียนอักษรอีสาน	 ทั้งน้ีก่อน
หน้าที่จะใช้รูปแบบดังกล่าว	 ถ้าผู้จาร
ต้องการรักษารากศัพท์ก็สามารถทำาได้
ด้วยการซ้อนพยัญชนะสะกด	 2	 ตัว	 เช่น	

-อาทิตย์	 (ศัพท์วิทัคคะ	 ผูก	 1,	
2347)	แต่ปัญหาคือ	มีส่วนน้อยที่จะเขียน
แบบรักษารากศัพท์	อาจจะเพื่อเขียนยาก
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อ่านยาก	 และข้อจำากัดด้านองค์ความรู้	
สว่นศพัทท์ีเ่ขา้มาใหมม่กีารใชเ้ครือ่งหมาย
จำานวนมาก	ดังตัวอย่างต่อไปนี้	

	สัตว์

(สารัตถสังคหะ,	2499)

	สิริสวัสดิ์	

(วิหารทานานิสังสกถา,	2474)

		นิมนต์	

(ธัมมปทัฏฐกถา,	2484)

	พระอินทร์	

(ธัมมปทัฏฐกถา,	2484)

	 	 2 .4 .3	 ใช้ เครื่ องหมาย
ไม้ยมก

		 	 การใช้เครื่องหมายไม้ยมก	
เพือ่จะออกเสยีงคำานัน้ซ้ำา	2	ครัง้	กอ่นหนา้
รูปแบบการเขียนใหม่เข้ามา	 ได้ใช้เลข	 2	
( )	 แทน	 แต่มาเม่ือรับวัฒนธรรมการ
เขียนจากสยาม	 จึงใช้ไม้ยมกแทน	 เช่น	

-ต่างๆ	(เทวทูตรสูตร,	ม.ป.ป.)

	 2.5	การหายไปของเครือ่งหมาย

		 ใ น ก า ร เขี ย น รู ป แบบ ใหม่ 	
พบว่ามีการหายไปของเครื่องหมาย	
คือ	 เครื่องหมายสระโอะลดรูป	 หรือ
เครื่องหมายไม้กง	 ซึ่งพบว่าในศตวรรษท่ี	
24	กเ็ริม่ทีจ่ะไมพ่บการเครง่ครดัในรปูการ
เขียน	 แต่การพบมีไม่หลากหลาย	 จึงอยู่

ระหว่างกล้ำากึ่งระหว่างความหลงลืมหรือ
ความตั้งใจของผู้จาร	 เช่น	 /
เลาโลมฺ)-เลา้โลม	(นสิสยัหา้สบิชาต,ิ	2347)	

	/เหฺงา/-เหง้า	(ทานขันธ์,	2471)	
แตก่ย็งัไมช่ดัเจน	จนกระทัง่	พ.ศ.2484	จงึ
ชัดเจนว่าไม่มีการเคร่งครัดในการใช้สระ
โอะลดรูป	ดังต่อไปนี้	

 	ล้มลง

(ธัมมปทัฏฐกถา,	2484)

 	ขบ

(ธัมมปทัฏฐกถา,	2484)

 	เรา	

(ธัมมปทัฏฐกถา,	2484)

  	ห่ม

(สารัตถสังคหะ,	2499)

  	เจ้า

(สารัตถสังคหะ,	2499)

  	เป็นต้น

สารัตถสังคหะ,	2499)

	 	 ก า ร ห า ย ไ ป ข อ ง
เครื่องหมายดังกล่าว	 น่าจะเป็นการรับ
วัฒนธรรมการเขียนจากภาคกลาง	เพราะ
ทัง้ตวัอกัษรไทยและอกัษรขอมไมม่กีารใช้
ไมก้งประกอบในการเขยีนคำาทีม่เีสยีงสระ
โอะลดรูป	หรือคำาที่ใช้ประกอบสระเอา	
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	 2.6	 การเปล่ียนองค์ประกอบ
ของสระ

		 	 2.6.1	สระเอีย	

		 	 สระเอียในกรณีทีไม่มีตัว
สะกด	 อักษรธรรมใช้	 รูป	 	 และใน
กรณีที่มีตัวสะกดใช้	 	ดังต่อไปนี้	

	เมีย

(นิสสัยห้าสิบชาติ,	2347)	

	เที่ยง	

(นิสสัยห้าสิบชาติ,	2347)	

	เคียด	

(นิสสัยห้าสิบชาติ,	2347)	

		 ส่วนในการเขียนที่คัดลอกจาก
ภาคกลางมกีารเขยีนรูปเปน็	เ	ี	ย	ตามแบบ
อักษรไทยอย่างชัดเจน	

		เดียว	

(ธัมมปทัฏฐกถา,	2484)

		เขียว	

(เทวทูตรสูตร,	ม.ป.ป.)

	 	 การใช้สระเอียในรูปแบบ
ดงักลา่ว	สนันษิฐานได	้2	แบบ	คอื	รบัจาก
อักษรไทย	ที่มีการเขียน	เ		ี	ย	หรือรับจาก
การเขยีนอกัษรขอม	ซึง่มลีกัษณะคลา้ยกบั
ภาษาไทย	คือ	 	ซึ่งสามารถเขียนได้ทั้ง
กรณีที่มีตัวสะกดและไม่มีตัวสะกด	 เช่น	

	(กรรณกิาร	์วมิลเกษม,	2552:	52)

	 	 2.6.2	สระอือ	

		 	 องค์ประกอบของสระอึ/
อือ	เปลี่ยนแปลงไป	ซึ่งแต่เดิมนั้นใช้เพียง	

	ต่อมามีการใช้	 	ดังต่อไปนี้	

  		 คือ	

		 	 (นิสสัยห้าสิบชาติ,	2347)	

  		ชื่อ	

		 		 (นิสสัยห้าสิบชาติ,	2347)	

	 	 ส่ วนรู ปแบบสระอื อที่
ปรากฏใหม่	เป็นรูปแบบสระอือ	ที่มีเชิง	อ	
วางไว้ใต้พยัญชนะต้น	ดังนี้	

  		ถือ	

		 		 (ธัมมปทัฏฐกถา,	2484)

  		ชื่อ	

		 		 (ธัมมปทัฏฐกถา,	2484)

  		คือ	

		 		 (สารัตถะสังคหะ,	ม.ป.ป.)	

	 	 2.7.3	สระออ

		 	 การเปล่ียนแปลงของสระ
ออ	มี	3	ลักษณะ	คือ	สระออทั่วไปแต่ปรับ
เปลีย่นองคป์ระกอบ	สระออทีน่ำาเขา้มาใช้
ใหมใ่นระบบการเขยีน	และสระออทีส่ะกด
ด้วย	ย	(ออย)	ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้	
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	 	 ก.	สระออทั่วไป

		 	 สำาหรบัสระออ	อกัษรธรรม
ในกรณีที่ไม่มีตัวสะกดใช้	 	ส่วนกรณีที่มี
ตัวสะกดใช้	 	แต่พบว่าเอกสารกลุ่มที่นำา
มาศึกษาพบสระในรูปของ	 	เพิ่มเติม	ดัง
ต่อไปนี้	

  	สืบต่อ	

(สารัตถสังคหะ,	2499)

  	ก่อสร้าง

(สารัตถสังคหะ,	2499)

  	ขอ	

(สังคายนาพระไตรปฎก,	ม.ป.ป)

  	ขอ	

(ธัมมปทัฏฐกถา,	2484)

	 การพบสระออในรูปดังกล่าว	
น่าจะเป็นการนำาสระอออักษรขอมมาใช้	
ซึ่งอักษรขอมมีสระอออยู่หลายแบ	คือ	1)	

	 2)	 	 อย่างเช่นในการเขียนคำา
ว่า	 -จะขอพบ	 (กรรณิการ์	 วิมล
เกษม,	2552:	75)	เพียงแตก่ารปรบัเปลีย่น
รูปอักษรไม่ให้มีเหลี่ยมเท่านั้น	

	 	 ข.	สระออแบบอักษรขอม
ไทย	

	 	 นอกจากนี้จะพบสระออ
ในรูปแบบใหม่	 คือ	 	 แทนสระออ
ในกรณีที่มีตัวสะกด	 เช่น	 ในการเขียน

ข้อความว่า	

  
 

		 -	ร้องไห้ปริเวทนาการ	

(สังคายนาพระไตรปฎก,	ม.ป.ป:	8/2/1)	

  
 

		 -	แต่ก่อนแต่ไรโยมทั้งปวง	

(สังคายนาพระไตรปฎก,	ม.ป.ป.:	8/2/5)

	 ขอ้ความวา่	 -รอ้งไห	้
และ	 	 -แต่ก่อน	 เป็นการนำา
สระ	ออ	(เ-า)	แบบอักษรขอมมาใช้นั่นเอง	

	 	ค.	สระออ+ย	(ออย)

		 	 สระออ+ย	 เดิมมีรูปเป็น	  
เช่นคำาว่า	
		 	 สระออ+ย	 เดิมมีรูปเป็น	

-	 น้อย	 (ศัพท์วิทัคคะ	
ผูก	 1,	 2347)	 ส่วนรูปแบบในการเขียน
ใหม่	 ไม่ใช้สระออ+ย	แต่เป็นการใช้เชิง	อ
+เชิง	ย	ดังต่อไปนี้	

  	อร่อย

(สารัตถสังคหะ,	2499)	

  	ร้อยปี	

(สารัตถสังคหะ,	2499)

  	น้อย

(สารัตถสังคหะ,	2499)
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	 	 2.7.4	สระเออ

	 	 การใชส้ระเออในระบบการ
เขียนอักษรธรรมมีรูปแบบ	 	ในขณะที่
โดยปกติใช้	 แต่ในระบบการเขียนใหม่	 มี
ใช้สระเออมีรูปแบบที่เปลี่ยนไป	 ซึ่งน่าจะ
เป็นการใช้สระเอออักษรขอม	ซึ่งมีรูปเป็น	

	พบวม่รูีปแบบการเขยีนเปน็	 	/
เธฺอ/-เธอ	(ธัมมปทัฏฐกถา,	2484)	น่าจะ
เปน็การรบัอกัษรขอมมาใช	้แตป่รบัใหม้รีปู
กลมเท่านั้น	

องค์ความรู้ใหม่ 
	 ใบลานวัดมณีวนาราม	 เริ่มจาก
องคค์วามรูด้า้นอกัษรศาสตรท์ีร่บัอทิธพิล
มาจากล้านช้าง	และพัฒนาเป็นแบบฉบับ
ของท้องถิ่น	 เมื่อมีการติดต่อกับสยามมี
การนำาองค์ความรู้ด้านอักษรขอมไทยเข้า
มาปะปนในระบบการเขียนอักษรท้องถ่ิน
ด้วย	ดังแผนภาพต่อไปนี้	

	 ประเดน็ของอกัษรและอกัขรวธิ	ี
อยูใ่นลกัษณะการประสมประสานระหวา่ง
อักษรท้องถิ่นและอักษรและอักขรวิธีของ
อักษรไทย	และอักษรขอม	

อภิปรายผลการวิจัย 
	 การเขยีนใบลานวดัมณวีนาราม	
มรีปูแบบการเขยีนทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากลา้น
ช้างเดิม	 และปรับเป็นท้องถิ่น	 คือ	 มีการ
สะกดการันต์ตามเสียงเป็นส่วนใหญ่	และ
เม่ือมีการติดต่อกับสยาม	 โดยมีการนำา
เข้าความรู้ด้านอักษรศาสตร์จากสยามสู่
อุบลราชธานี	 หลายวิธี	 เช่น	 การส่งพระ
สงฆ์มาศึกษาที่กรุงเทพฯ	 และการนำาเข้า
เอกสารใบลานอักษรขอม	 ทำาให้วัดมณี
วนารามมอีงคค์วามรูด้า้นอกัขรวทิยามาก
ยิ่งขึ้น	 และนำาองค์ความรู้ด้านอักษรขอม
มาเขยีนประสมในอกัขรวธิอีกัษรธรรม	ซึง่
ลักษณะการเขียนดังกล่าวคล้ายกับการ
เขยีนของวดัหนองหลัก	อำาเภอมว่งสามสบิ	
จังหวัดอุบลราชธานี	 ซึ่งมีการติดต่อกับ
พระสงฆ์อยุธยา	 ซ่ึงมีใบลานอักษรขอม
ระบพุทุธศกัราช	2339	และมใีบลานอกัษร
ขอมอื่นๆ	 ปรากฏอยู่ในวัด	 (บุญชู	 ภูศรี,	
2562:	30)	และตอ่มาพระสงฆใ์นวดัมกีาร
เขียนอกัขรวธิอีกัษรขอมปะปนในอกัขรวธิี
อักษรธรรมในช่วงพุทธศตวรรษที่	25

		 จากลักษณะความสอดคล้อง
ของการศึกษาท่ีผ่านมา	 ทำาให้ทราบได้ว่า	
เมือ่มกีารรบัวฒันธรรมการเขยีนจากสยาม	
โดยเฉพาะระบบการเขียนอักษรขอมแล้ว	

    สระออ+ย เดิมมีรูปเปน  เชนคําวา 

- นอย (ศัพทวิทัคคะ ผูก 1, 2347) สวนรูปแบบ

ในการเขียนใหม ไมใชสระออ+ย แตเปนการใชเชิง 

อ+เชิง ย ดังตอไปน้ี  

    อรอย    

   (สารัตถสังคหะ, 2499)  

    รอยป      

     (สารัตถสังคหะ, 2499) 

    นอย     

   (สารัตถสังคหะ, 2499) 

 

  2.7.4 สระเออ 

   การใชสระเออในระบบการเขียนอักษร

ธรรมมีรูปแบบ  ในขณะที่โดยปกติใช แตใน

ระบบการเขียนใหม มีใชสระเออมีรูปแบบที่

เปล่ียนไป ซ่ึงนาจะเปนการใชสระเอออักษรขอม ซ่ึงมี

รูปเปน  พบวมีรูปแบบการเขียนเปน   /

เธฺอ/-เธอ  (ธัมมปทัฏฐกถา, 2484) นาจะเปนการรับ

อักษรขอมมาใช แตปรับใหมีรูปกลมเทาน้ัน  

 

องคความรูใหม  

ใบลานวัดมณีวนาราม เริ่มจากองคความรู

ดานอักษรศาสตรที่รับอิทธิพลมาจากลานชาง และ

พัฒนาเปนแบบฉบับของทองถิ่น เม่ือมีการติดตอกับ

สยามมีการนําองคความรูดานอักษรขอมไทยเขามา

ปะปนในระบบการเขียนอักษรทองถิ่นดวย ดัง

แผนภาพตอไปน้ี  

 
ภาพประกอบที่ 9 แผนภาพการเขามาของรูปแบบ

การเขียนอักษรธรรมที่ไดรับอิทธิพลจากสยาม 

 

 ประเด็นของอักษรและอักขรวิธี อยูใน

ลักษณะการประสมประสานระหวางอักษรทองถิ่น

และอักษรและอักขรวิธีของอักษรไทย และอักษร

ขอม  

 

อภิปรายผลการวิจัย  
 การเขียนใบลานวัดมณีวนาราม มีรูปแบบ

การเขียนที่ไดรับอิทธิพลจากลานชางเดิม และปรับ

เปนทองถิ่น คือ มีการสะกดการันตตามเสียงเปนสวน

ใหญ และเม่ือมีการติดตอกับสยาม โดยมีการนําเขา

ความรูดานอักษรศาสตรจากสยามสูอุบลราชธานี 

หลายวิธี เชน การสงพระสงฆมาศึกษาที่กรุงเทพฯ 

และการนําเขาเอกสารใบลานอักษรขอม ทําใหวัดมณี

วนารามมีองคความรูดานอักขรวิทยามากยิ่งขึ้น และ

นําองคความรูดานอักษรขอมมาเขียนประสมใน

อักขรวิธีอักษรธรรม ซ่ึงลักษณะการเขียนดังกลาว

คลายกับการเขียนของวัดหนองหลัก อําเภอมวง

สามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี ซ่ึงมีการติดตอกับ

พระสงฆอยุธยา ซ่ึงมีใบลานอักษรขอมระบุ

พุทธศักราช 2339 และมีใบลานอักษรขอมอ่ืน ๆ 

ปรากฏอยูในวัด (บุญชู  ภูศร,ี 2562 : 30) และตอมา

พระสงฆในวัดมีการเขียนอักขรวิธีอักษรขอมปะปนใน

อักขรวิธีอักษรธรรมในชวงพุทธศตวรรษที่ 25 

  จากลักษณะความสอดคลองของการศึกษา

ที่ผานมา ทําใหทราบไดวา เม่ือมีการรับวัฒนธรรม

 

ภาพประกอบที่ 9	แผนภาพการเข้ามาของ
รูปแบบการเขียนอักษรธรรมที่ได้รับ

อิทธิพลจากสยาม
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ผู้จารใบลานของอีสานจะนำาอักษรและ
อักขรวิธีอักษรขอมมาประยุกต์ใช้ในการ
เขียนเอกสารใบลานของตน	

สรุป 
	 การใช้อักษรและอักขรวิธี	 เป็น
อักขรวิธีที่เคยใช้มาแล้วในล้านช้าง	 และ
สืบทอดในอุบล	 ซึ่งเรียกว่าคองลาว	 จน
กระทั่งอุบล	 (วัดมณีวนาราม)	 รับเปดรับ
องค์ความรู้อักษรและระบบการเขียน
จากสยาม	จงึมกีารปรบัประยกุตร์ปูอกัษร
และรูปแบบการเขียน	 จากเดิมพยายาม
รักษารูปแบบของเวียงจันทน์และปรับ
เป็นท้องถิ่นอุบลโดยการเขียนตามเสียง
มากขึ้น	เป็นการปรับปรุงอักษรมีการเพิ่ม
พยัญชนะที่นำามาจากสยาม	คือ	ษ	ศ	ฟ	ฤ	
ญ	 รร	 การใช้พยัญชนะตัวสะกดเพิ่มมาก
ขึ้น	 โดยการใช้เครื่องหมายทัณฑฆาตเพื่อ
สามารถเขียนคงรูปรากศัพท์	มีการใช้สระ
โอลอย	สระเอาลอยอกัษรขอม	รวมถงึการ
ปรบัเปลีย่นและเพ่ิมองคป์ระกอบของสระ
เอยี	สระออื	สระออ	และสระเออ	และใชม้ี
เครือ่งหมายไมไ้ตคู่	้ทณัฑฆาต	และไมย้มก	
การเขียนคำาพิเศษมีจำานวนน้อยและนิยม
เขียนตรงกับรากศัพท์มากขึ้น	

	 อย่างไรก็ตามแม้ว่าในปลาย
พุทธศตวรรษที่	 25	 จะมีเอกสารและ
ระบบการเขียนอยู่ก็ตาม	 แต่ก็ได้อ่อนล้า
ลงไปเรื่อยๆ	 อาจจะไม่มีการจารเอกสาร
ใบลานในวัดมณีวนารามเลย	 ท้ังน้ีเพราะ

ในปี	 พ.ศ.2499-2500	 พระธรรมเสนานี	
(กิ่ง	 มหปฺผโล)	 ในขณะดำารงเป็นเจ้าคณะ
จังหวัดอุบลราชธานี	 ในพระราชทินนาม
พระเมธีรัตโนบล	 ได้สร้างเอกสารใบลาน
เรือ่ง	สารตัถะสงัคหะ	ไดว้า่จา้งชา่งทีเ่มอืง
จำาปาศกัดิเ์ปน็ผูจ้ารเอกสารให	้ในชว่งพทุธ
ศตวรรษที	่26	การเขยีนของวดัและระบบ
การเรยีนการสอนทัง้หมดนา่จะเปน็การใช้
อักษรไทย	 และหนังสือภาษาไทยมากยิ่ง
ขึ้น	 การใช้เอกสารใบลานก็จะหายไปใน
ที่สุด	

กิตติกรรมประกาศ 
	 นมสัการขอบพระคุณพระเทพว
ราจารย์	(ศรีพร	วรวิญฺญู)	เจ้าคณะจังหวัด
อุบลราชธานี	 เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม	
ท่ีเมตตานุเคราะห์ให้ ผู้วิจัยได้เข้าวิจัย
เอกสารใบลานทีพ่พิธิภัณฑ์วดัมณวีนาราม	

	 ขอบคุณ	 คุณปกรณ์	 ปุกหุต	
เลขานุการคณะทำางานพิพิธภัณฑ์วัดมณี
วนาราม	ทีอ่ำานวยความสะดวกในระหวา่ง
การวิจัย	

เอกสารอ้างอิง 
เอกสารใบลาน
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