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บทคัดย่ อ
บทความนี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเวลา วัน เดือน ปี จากเอกสารใบลาน
ลาว ที่มีการบันทึกศักราชเป็ นคริ สต์ศกั ราช ระหว่าง พ.ศ.2436 - 2496 โดยศึกษา
เอกสารใบลานจากหอสมุด ดิ จิ ทัลใบลานลาว จ านวน 90 ฉบับ เพื่ อศึกษา
ลักษณะการบันทึกเวลา วัน เดือน ปี จากเอกสารดังกล่าว ผลการศึกษาพบว่า
การบันทึกเวลาแบ่งเป็ น 4 ลักษณะ คือ 1) เวลาหลวง 2) เวลาแบบชาวบ้ าน
3) เวลาสมัยใหม่ และ 4) เวลาประสมประสาน การบันทึกวัน 3 ลักษณะ คือ
1) บันทึกชื่อวันอาทิตย์ - วันเสาร์ 2) บันทึกเป็ นวัน 1 - วัน 7 และ 3) บันทึกเป็ น
วันที่ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 - 31 การบันทึกเดือน มี 3 ลักษณะ คือ 1) การบอกเดือนเป็ น
บาลี 2) บันทึกตามระบบเดิม คือ เดือนเจี ยง ยี่ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 และ
3) บันทึกเป็ นภาษาฝรั่งเศส การบันทึกปี มีการบันทึกเป็ น 1) ปี ขอม 2) ปี ศกั ราช
ซึ่งปี ศกั ราชมีการบันทึกเป็ น 4 ลักษณะ คือ พุทธศักราช จุลศักราช คริ สต์ศกั ราช
และรัตนโกสินทรศก
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คาสาคัญ: การบันทึกเวลา, เอกสารใบลานลาว, วัน เวลา ในเอกสารใบลานลาว

Abstract
This study was conducted to explore formats of A.D. time and date
record stated in Lao palm-leaf manuscripts during 1893 – 1953. To acquire
effective data, 90 Lao palm-leaf manuscripts from E - library were searched
and assembled to scrutinize formats of time and date record. Results
indicated that formats of A.D. time and date record stated in Lao palm-leaf
manuscripts during 1893 – 1953 were divided into four portions: 1) formats
of time record separated into official time format, local time format, modern
time format, and contemporary time format, 2) formats of day and date record
categorized into specification of seven days, i.e. Sunday to Saturday,
indication of Day 1 to Day 7, and signification of date from the 1st to the 31st ,
3) formats of month record shown in Pali language, French language, and
accordance with traditional lunar calendar beginning from October (the first
month) to September (the twelfth month), and 4) formats of year record stated
in Khmer style which era forms, i.e. B.E., A.D., Thai minor era, and Rattanakosin
era were also involved.
Keywords: Time Record, Lao Palm-leaf Manuscripts,
Date and Time in Lao Palm-leaf Manuscripts
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บทนา
เอกสารใบลานที่ปรากฏต้ นฉบับในประเทศสาธารณรัฐประชาธิ ปไตย
ประชาชนลาว มีเป็ นจานวนมาก ซึ่งเป็ นเอกสารใบลานที่สืบทอดจากอาณาจักร
ล้ านช้ าง โดยพบเอกสารใบลานมีอายุตงแต่
ั ้ พุทธศตวรรษที่ 21 เป็ นต้ นมา โดย
การเขี ยนหรื อจารบอกเวลา วัน เดื อน ปี ที่ สร้ างเอกสารใบลานมักจะอยู่ใน
ข้ อความตอนท้ ายของเอกสารใบลาน เรี ยกว่า อวสานพจน์ (Colophon) ในการ
บันทึกเอกสารใบลานของล้ านช้ างโดยทัว่ ไป เมื่อมีการจาร (เขียน) เนื ้อหาจบแล้ ว
ผู้จารมักจะบอกเวลา วัน เดือน ปี ที่ จารแล้ วเสร็ จ และบางฉบับอาจจะบอก
รายชื่อเจ้ าภาพ รายชื่อผู้จาร (ผู้เขียน) วัตถุประสงค์ในการจาร ซึ่งจะเป็ นการ
ทาบุญอุทิศส่วนกุศลเป็ นส่วนใหญ่ ความปรารถนาของผู้สร้ าง/ผู้จาร ข้ อขาดตก
บกพร่องของการจาร รวมถึงขออภัยที่จารตัวอักษรไม่สวย และบางฉบับอาจจะ
มีผญาบรรยายความรู้ สึกระหว่างที่ จารด้ วย แต่ทงั ้ นี อ้ าจจะไม่ ได้ จารบทครบ
อวสานพจน์ทงหมดตามที
ั้
่กล่าวมาข้ างต้ นก็ได้ การบันทึกเอกสารใบลานในช่วง
พุทธศตวรรษที่ 21 - 22 นิยมบันทึกศักราชด้ วยปี จลุ ศักราช (จ.ศ.) ในพุทธศตวรรษ
ที่ 23 - 24 พบว่ามีการบันทึกศักราชทังจุ
้ ลศักราช และพุทธศักราช
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 23 เกิดการเปลี่ยนแปลงในอาณาจักรล้ านช้ าง
จนกระทัง่ ล้ านช้ างได้ แยกออกเป็ น 3 อาณาจักร คือ หลวงพระบาง เวียงจันทน์
และจาปาศักดิ์ ในพุทธศตวรรษที่ 24 อาณาจักรล้ านช้ างทังหมดตกอยู
้
่ภายใต้
อานาจของราชสานักสยาม ในปี พ.ศ.2322 กระทัง่ ถึง พ.ศ.2436 ดินแดนบริ เวณ
ฝั่ งซ้ ายแม่น ้าโขงของอาณาจักรล้ านช้ างได้ ตกเป็ นเมืองในอารักขาของฝรั่งเศส
จนถึง พ.ศ.2446 ตัวเมืองจาปาศักดิ์และพื ้นที่ฝั่งขวาแม่น ้าโขงบางส่วนได้ ตกอยู่
ภายใต้ การปกครองของฝรั่งเศส จนกระทัง่ ถึงปี พ.ศ.2497 พื ้นที่ของประเทศลาว
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ที่เคยตกอยู่ภายใต้ การปกครองของฝรั่งเศสทังหมดได้
้
รับอิสรภาพ และรวมตัวกัน
เป็ นผืนแผ่นดินเดียวกันเรี ยกว่า พระราชอาณาจักรลาว
ในช่วงการเปลี่ ยนผ่ านจากอาณาจักรที่ เป็ นอิ สระ มาสู่การตกเป็ น
เมืองขึ ้นของประเทศอื่นนัน้ การสืบทอดและการสร้ างเอกสารใบลานยังคงมีอยู่
แต่ได้ รับผลกระทบจากอิทธิพลวัฒนธรรมของประเทศที่เข้ ามาปกครอง เช่น การ
คัดลอกวรรณกรรมต่างถิ่นเข้ าสู่อาณาจักรด้ วยตัวอักษรธรรม/ไทยน้ อย และสิ่งที่
สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ วัฒนธรรมของอาณาจักรหรื อประเทศผู้ปกครองได้
แทรกซึมเข้ าสู่ระบบการเขี ยนและการสื บทอดเอกสารใบลาน สิ่งที่ เห็นได้ ชัด
ประการหนึ่งคือ รูปแบบของ “อวสานพจน์” (colophon) โดยเฉพาะในการบอกเวลา
วันเดือนปี ในการจารเอกสารใบลานมีรูปแบบเปลี่ยนไป และช่วงที่มีผลกระทบ
มาก คือช่วงที่ ฝรั่ งเศสเข้ ามาปกครอง ในระหว่ าง พ.ศ.2436 - 2497 ซึ่งส่งผล
กระทบต่อระบบการจารเอกสารใบลานของลาว ดังนัน้ เอกสารใบลานในช่วง
พ.ศ.2436 - 2497 จึงเป็ นช่วงที่ควรแก่การศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รูปแบบการ
บันทึกเวลา วันเดือนปี ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลง และมีอิทธิพลของวัฒนธรรมต่าง
พื ้นที่เข้ ามาเป็ นจานวนมาก โดยผู้ศกึ ษาจะศึกษาเฉพาะเอกสารใบลานที่บนั ทึก
ด้ วยอั ก ษรธรรมและอั ก ษรไทยน้ อย ที่ ต้ นฉบั บ มี ก ารบั น ทึ ก ปี ที่ จ ารเป็ น
คริ สต์ศกั ราชและต้ นฉบับมีการบันทึกศักราชที่มีคริ สต์ศกั ราชปะปนอยู่ในการ
บอกศักราช ซึง่ มีจานวน 90 ฉบับ
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
เพื่อศึกษาเนื ้อหาการบันทึกเวลา วัน เดือน ปี ในเอกสารใบลานลาวที่มี
การบันทึกวันที่จารแล้ วเสร็จเป็ นคริ สต์ศกั ราชในช่วง พ.ศ.2436 - 2497
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ต้ นฉบับที่นามาศึกษา
การศึกษาครัง้ นี ้ ผู้ศกึ ษาได้ รวบรวมเอกสารใบลานที่มีการบันทึกศักราช
เป็ นคริสต์ศกั ราชอย่างเดียว และมีการบันทึกศักราชที่มีคริ สต์ศกั ราชปะปนอยู่ใน
การบอกศักราชด้ วย โดยศึกษาเฉพาะเอกสารโบราณจากหอสมุดดิจิทลั ใบลาน
ลาวระหว่าง พ.ศ.2436 - 2497 ซึ่งจากการสืบค้ นพบเอกสารในช่วงเวลาดังกล่าว
มีจานวนทัง้ หมด 2,460 ฉบับ โดยพบเอกสารที่บนั ทึกศักราชเป็ นคริ สต์ศักราช
จานวน 90 ฉบับ ซึ่งผู้ศึกษาจะอ้ างอิงเอกสารใบลาน ในเอกสารอ้ างอิงท้ ายเล่ม
ทังหมดในรู
้
ปแบบ ดังนี ้
ชื่อ. (พ.ศ.). ชนิดของอักษร. แขวงที่พบ. เลขรหัส PLMP
เชตพน. (2445). ไทยน้ อย. กาแพงนครเวียงจันทน์. 01050317012_00.
โลกนัย. (2485). ธรรม. สะหวันนะเขต. 13091702010_00.
ในการเอกสารอ้ างอิงท้ ายเรื่ องจะเน้ นที่เลขรหัส PLMP จานวน 13 หลัก
ทัง้ นีเ้ พราะสามารถนาไปค้ นหาเอกสารใบลานฉบับนัน้ ๆ ได้ โดยเปิ ดเว็บไซต์
http://www.laomanuscripts.net/ จากนัน้ กรอกเลขรหัส PLMP 13 หลัก ก็ จ ะ
สามารถสืบค้ นเอกสารใบลานที่ต้องการสืบค้ นได้ ดังภาพต่อไปนี ้
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กรอกเลขหัส 13 หลัก

ภาพที ่ 1 - 2 การสืบค้นเอกสารใบลานโดยใช้เลขรหัส PLMP
ทีม่ า: http://www.laomanuscripts.net

อักษรที่ใช้ เขียน
อักษรที่ใช้ เขียนบันทึกวันเดือนปี ในเอกสารที่บนั ทึกเป็ นปี คริ สต์ศกั ราช
ในช่วงดังกล่าว พบว่ามีการใช้ อกั ษร 5 ชนิด คือ อักษรในระบบการเขียนเดิมของ
ลาว 2 ชนิด คือ อักษรไทยน้ อย (ลาวเดิม/ลาวเก่า/ลาวโบราณ) อักษรธรรม และ
อักษรที่เพิ่มเข้ ามาใหม่ในระบบการเขียน คือ อักษรขอม อักษรไทย และอักษร
ละติน โดยอักษรที่นิยมใช้ คือ อักษรธรรมและอักษรไทยน้ อย ส่วนอักษรขอม
อักษรไทย และอักษรละติน เขี ยนปะปนเพี ยงเล็ ก น้ อย ดังตัวอย่างในตาราง
ต่อไปนี ้
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ตารางที่ 1 อักษรที่ใช้ ในการบันทึกศักราชในเอกสารใบลาน พ.ศ.2436 – 2497
ลาดับ

อักษรจาร/คาปริวรรต

อ้ างอิง

พุทธศักราชล่วงแล้ ว 24702 (2472)

ปาลี ปาราชิ กัณฑ์ , 2462: 8 / ใบหลบ
หลัง / 42

1926 จุลสังกาศราชะได้ 1926

ท้ าวกิ่งเจืองหาญ, 2469: 163 / 1 - 2

1
2

จากตารางที่ 1 จะพบว่ า มี ก ารใช้ อั ก ษรขอมในค าว่ า “ล่ ว งแล้ ว”
(
) และตัวเลข 24702 (
) เป็ นตัวเลขไทยทังหมด
้
ยกเว้ น
เลข 0 ซึ่งมี สัณฐานคล้ ายคลึ งกับเลขอักษรธรรมและอักษรไทยน้ อย จนไม่
สามารถแยกได้ ว่าเป็ นตัวเลขไทยหรื อตัวเลขธรรม/ไทยน้ อย ส่วนลาดับที่ 2 พบว่า
มีการใช้ ตวั เลขละตินเขียนปี คริ สต์ศกั ราช
อีกประเด็นหนึง่ คือ การใช้ ตวั เลขไทยเขียนศักราชซึ่งเป็ นปี คริ สต์ศกั ราช
จากจานวน 90 ฉบับ พบว่ามีการใช้ ตวั เลขไทยในการเขียนศักราช จานวน 28
ฉบับ โดยใช้ ตวั เลขไทยล้ วน 14 ฉบับ และใช้ ตวั เลขไทยเขี ยนปะปนกับตัวเลข
อักษรธรรม/อักษรไทยน้ อย 14 ฉบับ3 และพบการใช้ ตวั เลขละติน จานวน 2 ฉบับ
ดังตารางต่อไปนี ้

2

ในการอ้ างอิงเอกสารใบลาน จะใช้ (ชื่อเรื่ อง, ปี ที่จาร: ลาดับผูก(ถ้ ามี)/หน้ าลาน/บรรทัด)
3
ผู้ศกึ ษาจะเขียนเครื่ องหมาย * ตามหลังปี ศกั ราชที่เขียนด้ วยตัวเลขไทยล้ วน
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30
ตารางที่ 2 ตัวเลขไทยที่ใช้ บนั ทึกศักราชในเอกสารใบลานลาว พ.ศ.2436 – 2497
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

อักษรจาร
*
*
*
*
*

*
*
*
*
*
*

ปริวรรต –
(พุทธศักราช)
1907 - (2450)*
1913 - (2456)
1919 - (2462)
1920 - (2463)
1921 - (2464)
1925 - (2468)
1925 - (2468)
1927 - (2470)
1927 - (2470)
1927 - (2470)
1928 - (2471)
1931 - (2474)
1931 - (2474)
1931 - (2474)
1932 - (2475)
1932 - (2475)
1933 - (2476)
1935 - (2478)
1936 - (2479)
1939 - (2482)

เรื่อง
สองตูบกรรม
ลาท้ าวสุวรรณสาม
ชุมพูปติ
สินไช,ปฐมมูล
พุทธเสน
แปดหมื่นสีพ่ นั ขันธ์
มาลัยเยี่ยมเผต
เชตพน
ท้ าวโสวัต
ลากาละนับมื ้อส้ วย
ลาติณบาล
พิมพาพิลาป
เสียวสวาดคัทธนาม
อินทร์ ใช้ ชาติ
นครโสเภณี
พระอสีติมหาสาวก
ท้ าวแบ้
ยอดกะนิกาย
ฏีกาโยโส
คุรุธรรม
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ตารางที่ 2 ตัวเลขไทยที่ใช้ บนั ทึกศักราชในเอกสารใบลานลาว พ.ศ.2436 – 2497
(ต่ อ)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

*
*

*

1939 - (2482)
1939 - (2482)
1942 - (2485)
1943 - (2486)
1943 - (2486)
1946 - (2489)
1946 - (2489)
1953 - (2496)
1926 – (2469)
1948 – (2491)

ธรรมดาสอนโลก
พื ้นสุวตั
โลกนัย
ลาสร้ อยสายคา
ลาอุรังคธาตุ
พระคัมภีร์สงั กุสนิกาย
สัททา
ห้ าสิบชาติ มัดสี่
ท้ าวกิ่งเจืองหาญ
บัวระพันธะฯ

จากจานวนเอกสารใบลานที่มีการใช้ เลขไทยเขียนปี ศกั ราชนัน้ จาแนก
ตามพื ้นที่ที่พบเอกสารใบลาน ในจังหวัดต่างๆ ของ สปป.ลาว ดังนี ้
สะหวันนะเขต
7 ฉบับ
จาปาศักดิ์
6 ฉบับ
นครหลวงเวียงจันทน์ 6 ฉบับ
สาลวัน
3 ฉบับ
คาม่วน
4 ฉบับ
อัตตะปื อ
1 ฉบับ
หลวงพระบาง
1 ฉบับ
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จะสังเกตว่า มีการใช้ ตวั เลขไทยเขี ยนปี ศักราชจ านวนมากในจังหวัด
ที่อยู่บริ เวณภาคกลางลงไปถึงภาคใต้ ของลาว ส่วนการใช้ เลขอารบิกอยู่บริ เวณ
นครหลวงเวียงจันทน์ (ท้ าวกิ่งเจืองหาญ, 2469) และบอริ คาไช (บัวระพันธะฯ,
2491) ซึง่ ไม่นิยมเลขไทยในการเขียน
เลขไทยที่ใช้ ในการเขียนปี คริ สต์ศกั ราช คือ 1 2 3 6 7 8 9 ทังนี
้ ้ เนื่องจาก
เลข 0 4 5 ของไทย มีองค์ประกอบและสัณฐานใกล้ เคียงกับเลขอักษรธรรม/ไทย
น้ อย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
เลข 1 มีวิธีการสังเกต คือ เลข 1 อักษรธรรม/ไทยน้ อย เส้ นปลายจะอยู่
เสมอกับหัวอักษร ส่วน 1 ไทยจะมีวิธีการสังเกตการม้ วนหัวเลข 1 จะอยูใ่ นวงกลม
และเส้ นปลายอักษรจะตวัดลงมาด้ านล่างเลยหัวอักษร
เลข 2 มีวิธีการสังเกต คือ เลข 2 อักษรธรรม/ไทยน้ อย จะตวัดหางโค้ งขึ ้น
ไปด้ านบน แล้ วตวัดไปด้ านขวามือโดยไม่มีการหักเหลี่ยม ส่วนเลข 2 ไทย จะมี
การหักเหลี่ยมอยูฐ่ านล่าง และขีดปลายอักษรเฉียงขึ ้นไปด้ านซ้ ายมือ
เลข 3 มี สัณฐานที่ ต่างกันชัดเจนระหว่างอักษรธรรม/ไทยน้ อยและ
อักษรไทย โดยเลข 3 อักษรธรรม/ไทยน้ อย มีโครงสร้ างและเส้ นอักษรซับซ้ อนกว่า
อักษรไทย ส่วนเลข 3 ไทย มีโครงสร้ างที่ เขี ยนง่ ายกว่า และพบว่ามี การใช้ มา
ตังแต่
้ พ.ศ.2456 และเป็ นที่นิยมใช้ อันดับ 2 ทัง้ นีพ้ บการใช้ เลข 3 ไทยเขี ยนปี
ศักราช จานวน 11 ฉบับ
เลข 6 อักษรธรรม/ไทยน้ อยและอักษรไทย มีรูปร่ างแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน แต่พบว่าผู้จารไม่นิยมใช้ เลข 6 ไทย ทังนี
้ ้อาจจะเป็ นเพราะว่าเลข 6 อักษร
ธรรม/ไทยน้ อย ก็มีสณ
ั ฐานไม่ซบั ซ้ อน เขียนง่าย จึงไม่นิยมใช้ เลข 6 ไทย ทังนี
้ ้พบ
เลข 6 ไทยในการเขียนเอกสารเพียง 2 ฉบับ ใน พ.ศ.2479 และ พ.ศ.2489
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เลข 7 อักษรธรรม/ไทยน้ อย มีรูปร่างต่างกันอย่างชัดเจน ซึ่งพบว่ามีการ
ใช้ เลข 7 อักษรไทยเขียนเอกสารใบลานลาวมาตังแต่
้ พ.ศ.2470
เลข 8 อักษรธรรม/ไทยน้ อย มีสัณฐานที่ สลับซับซ้ อน แต่พบว่าผู้จาร
นิยมจารด้ วยเลข 8 อักษรธรรม/ไทยน้ อยมากกว่าอักษรไทย ทัง้ นี ้ อาจจะเป็ น
เพราะสัณฐานของเลข 8 ไทยมีลกั ษณะคล้ ายคลึงกับสัณฐานของเลข 4 อักษร
ธรรม/ไทยน้ อย หากนาเลข 8 ไทยมาใช้ อาจจะเกิดความสับสนนัน่ เอง
เลข 9 อักษรธรรม/ไทยน้ อยและอักษรไทย มีรูปร่ างแตกต่างกันอย่าง
ชัดเจน ซึ่งพบว่ามีการใช้ เลข 9 อักษรไทยมาตังแต่
้ พ.ศ.2456 และนิยมใช้ มาก
ที่สุด ทังนี
้ ้เพราะพบการใช้ เลข 9 ของอักษรไทยในการเขียนใบลานลาว จานวน
19 ฉบับ
ตารางที่ 3 เปรี ยบเทียบความแตกต่างด้ านสัณฐานของตัวเลขธรรม/ไทยน้ อย
กับตัวเลขไทยในเอกสารใบลานช่วง พ.ศ.2436 – 2497
ตัวเลข
1
2
3
6
7
8
9

ตัวเลขอักษรธรรม/
ไทยน้ อย

ตัวเลขอักษรไทย
,
,
,
,

,
,

,
,

,
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รู ปแบบเวลา วัน เดือน ปี ในเอกสารใบลานลาว พ.ศ.2436-2497
1. เวลา
เวลา หรื อ ยาม ในเอกสารใบลานลาวช่วงดังกล่าว พบว่ามีการใช้ เวลา 4
ระบบ คื อ 1) เวลาหลวง 2) เวลาแบบชาวบ้ าน หรื อยามชาวบ้ าน 3) เวลา
สมัยใหม่ 4) เวลาประสมประสาน ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
1.1 เวลาหลวง เวลาหลวงหรื อยามราชส านั ก คื อ การ
กาหนดเวลาที่ราชสานักล้ านช้ างใช้ อย่างเป็ นทางการ เช่น ใช้ ในการบันทึกศิลา
จารึ ก จารึ กฐานพระพุทธรู ป เป็ นต้ น ซึ่งแบ่งเป็ นช่วงๆ วันหนึ่งแบ่งเป็ น 16 ช่วง
เรี ยกว่า ยาม โดยกลางวันมี 8 ยาม กลางคืนมี 8 ยาม ยามหนึ่งเท่ากับ 1 ชัว่ โมง
30 นาที ยามในเอกสารใบลานที่บนั ทึกเป็ นคริ สต์ศกั ราชในช่วง พ.ศ.2436 - 2497
พบเพียง 4 ยามเท่านัน้ ซึ่งพบเฉพาะยามที่ปรากฏในตอนกลางวัน ทังนี
้ ้อาจจะ
เป็ นเพราะว่าการเขียนเอกสารใบลานนิยมจารในช่วงกลางวันมากกว่ากลางคืน
ยามที่พบมี 4 ยาม คือ 1) ยามกองงาย 2) ยามตุดซ้ าย 3) ยามกองแลง และ 4)
ยามแถใกล้ เที่ยง ซึง่ รายละเอียดช่วงเวลาของยาม ดังตารางที่ 4 หน้ า 35
1.2 เวลาแบบชาวบ้ าน หรื อยามพื ้นบ้ าน คือ ยามที่ประชาชน
ทัว่ ไปใช้ ในการกาหนดเวลา โดยนาเอาวิถีชีวิต กิจวัตรของพระสงฆ์ ธรรมชาติ
ในท้ องถิ่ นของตนมาเป็ นเครื่ องบอกเวลา เช่น ช่วงเวลาฉันภัตตาหารเช้ าของ
พระสงฆ์ (ฉันจังหัน) เวลาเพล เวลามาหาบน ้าที่บ่อน ้า เป็ นต้ น ซึ่งมีรายละเอียด
ชื่อยาม ดังตารางที่ 5 หน้ า 36
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ตารางที่ 4 ยามที่ใช้ ในราชสานักล้ านช้ างช่วงเวลากลางวัน
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8

ชื่อยาม
ยามตุดตัง้
ยามงาย
ยามแถใกล้ เที่ยง
ยามเที่ยง
ยามตุดซ้ าย
ยามแลง (ยามกลองแลง)
ยามแถใกล้ ค่า
ยามพาดลัน่ (ค่า)

ช่ วงเวลา
06.00 น. - 07.30 น.
07.30 น. - 09.00 น.
09.00 น. - 10.30 น.
10.30 น. - 12.00 น.
12.00 น. - 13.30 น.
13.30 น. - 15.00 น.
15.00 น. - 16.30 น.
16.30 น. - 18.00 น.

ทีม่ า: ตารางยามจาก: ธวัช ปุณโณทก, 2530: 184
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ตารางที่ 5 ยามแบบชาวบ้ านที่ ปรากฏในเอกสารใบลานลาวในช่วง พ.ศ.2436
– 2497
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ยามเช้ า - เที่ยง
- ยามเช้ า
- ยามเช้ าก่อนจังหัน
- ยามงายแดดแก่
- ยามงายแก่
- ยามเพลแดดแก่
- ยามเพลใกล้ เที่ยง
- ยามเพล
- ยามเที่ยงมื ้อเว็น
- ยามเพลแม่ออกลงมาฮอด

ยามบ่ าย - ยามเย็น
- ยามสาวลงท่า
- ยามผู้สาวโฮมส่าง
- ยามตีกลองแลง
- ยามแลง
- ยามแลงใกล้ สคิ ่า
- ยามแลงแดดอ่อน ๆ
- ยามกองแลงแดดอ่อน ๆ
- ยามค้ างหม้ อข้ าวแลง
- ยามสาวลงท่า

ยามในตอนเช้ า - เที่ยง ใช้ คาหลัก 3 คา คือ เช้ า งาย และเพล
โดยจะใช้ คาวิเศษณ์ ระบุเวลา คือคาว่า แก่ เช่น งายแก่ เพลแดดแก่ หมายถึง
เวลาสายมาก เวลาสายจนแดดจัด และมีการนากิจกรรมในช่วงเช้ า - เที่ยง มา
ต่อท้ ายเป็ นสร้ อยของเวลา คือ ยามเพลแม่ออกลงมาฮอด ซึง่ หมายถึง ในช่วงเพล
อุบาสิกานาภัตตาหารมาถวายเพลพอดี
ในตอนบ่าย - ค่า ใช้ คาหลัก คือ ยามแลง โดยใช้ คาวิ เศษณ์
ตามหลัง คือ แดดอ่อน ใกล้ จะค่า และเพิ่มกิจกรรมที่ทาในตอนเย็น เช่น หญิง
สาวมาหาบน ้าบริ เวณท่าน ้า (สาวลงท่า) หรื อหญิงสาวมาหาบน ้าที่บอ่ (โฮมส่าง)
ยามตีกลองแลง (เวลาที่พระสงฆ์ตีกลองตอนเย็น เวลาประมาณ 15.00 - 18.00 น)
และเวลาที่นงึ่ ข้ าวเย็น (ค้ างหม้ อข้ าวแลง)
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1.3 เวลาสมั ยใหม่ เวลาสมัยใหม่ คือ ช่วงของเวลาที่ ไม่ได้
บอกตามระบบเดิมของราชส านักและตามเวลาของชาวบ้ าน แต่กาหนดตาม
เครื่ องกาหนดเวลาสมัยใหม่ ดังตารางต่อไปนี ้
ตารางที่ 6 ยามสมัยใหม่ที่ปรากฏในเอกสารใบลานลาวในช่วง พ.ศ.2436 - 2497
ลาดับ
1
2
3
4

ยามเช้ า - เที่ยง
- ยาม 9 โมงเคิ่ง
- 4 โมง 45 นาที
- ยาม 12 โมง 15 นาที
- พอ 9 นาฬิกา เวลาเช้ า

ยามบ่ าย - ยามเย็น
- บ่าย 3 โมง 15 นาที
- ยามบ่าย 5 โมง

จะสังเกตว่า จะใช้ ค าว่า ยาม น าหน้ าทุกครั ง้ ยกเว้ นกรณี
“4 โมง 45 นาที” ไม่ได้ ใช้ คาว่า ยาม นาหน้ า และจะใช้ ตวั เลขในการแสดงเวลา
บางครัง้ มีคาว่า นาที ตามหลัง
1.4 เวลาประสมประสาน เป็ นการประยุกต์ระหว่างสมัยเก่า
และสมัยใหม่ โดยการนาลักษณะการบอกเวลาอย่างน้ อย 2 ประเภท รวมเข้ า
ด้ วยกัน ดังตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ 7 ยามประสมประสานที่ปรากฏในเอกสารใบลานลาว ในช่วง พ.ศ.2436
- 2497
ราชสานัก พืน้ บ้ าน
ยามกองแลง ค้ ายสิค่า
ยามแถ
ยามแลง

สมัยใหม่
บ่าย 4 โมง
บ่าย 3 โมง
ยามบ่าย 2 โมง
เวลาบ่าย 3 โมง

พืน้ บ้ าน
แลง
แลง
แลง

รวม
ยามกองแลงค้ ายสิค่า
ยามแถ บ่าย 4 โมงแลง
ยามแลง บ่าย 3 โมง
ยามบ่าย 2 โมงแลง
เวลาบ่าย 3 โมงแลง

นอกจากยามประสมประสานตามที่ปรากฏในตาราง 7 แล้ ว ยัง
พบว่า มีการใช้ สร้ อยคาเสริ มด้ านหลังของยามราชสานัก แต่เพิ่มเสริ มความให้
ชัดขึ ้น โดยไม่ได้ ประยุกต์กับยามประเภทอื่นๆ คือ “ยามตุดซ้ ายย้ ายย่างไปมา”
(ปาลี ปาราชิ กัณฑ์ , 2462: ใบหลบหลัง) ซึ่งคาว่า “ยามตุดซ้ าย” เป็ นยามราช
สานัก อยู่ในช่วงเวลา 12.00 - 13.30 น. โดยเติมสร้ อยคาว่า “ย้ ายย่างไปมา”
หมายถึง กาลังเคลื่อนไป และคาว่า “ยามแลงใกล้ สิค่าตาวันตกต่าคล้ อยลงแล้ ว
บ่เห็น” (เวสสันดรคากลอนฯ, 2482: 456) คาว่า ยามแลง เป็ นยามราชสานักอยู่ใน
ช่วงเวลา 13.30 - 15.00 น. แต่เมื่อเติมสร้ อยคาว่า “ใกล้ สิค่าตาวันตกต่าคล้ อยลง
แล้ วบ่เห็น” ทาให้ ความหมายคลาดเคลื่อนจากยามราชสานัก เพราะสร้ อยคาสื่อถึง
เวลาค่าจนมองไม่เห็น
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2. วัน วันในการบันทึกเอกสารใบลานลาว พบว่ามีการบันทึกอยู่ 3 ระบบ
ดังต่อไปนี ้
2.1 ขึน้ - แรม วันข้ างขึ ้น ใช้ คาว่า ขึ ้น 1 ค่า ไปจนถึง ขึ ้น 15 ค่า
บางครัง้ ขึ ้น 15 ค่าจะใช้ คาว่า “เพ็ง” แทน เช่น “เดือน 10 เพ็ง” หมายถึง ขึ ้น 15 ค่า
เดือน 10 และพบคาที่ใช้ แทนคาว่า ขึน้ อีกคาหนึ่ง คือ “ออกใหม่ ” พบคาว่า
ออกใหม่ 1 ค่า จนถึงออกใหม่ 13 ค่า ส่วนวันข้ างแรม ใช้ คาว่า แรม 1 ค่าไปจนถึง
แรม 13 ค่า ส่วนวันเดือนมืดใช้ คาว่า “ดับ” เช่น เดือน 8 ดับ หมายถึง เดือน 8
แรม 14 ค่า
2.2 วันอาทิตย์ - วันเสาร์ การเขียนวันอาทิตย์ - วันเสาร์ มี
การเขียน 2 ระบบ คือ ระบบที่ 1 เขียนเป็ นตัวเลข คือ วัน 1 วัน 2 วัน 3 วัน 4 วัน 5
วัน 6 วัน 7 และระบบที่ 2 คือ การเขียนชื่อวันเป็ นตัวอักษร โดยเขียนชื่อวันจันทร์
วันพุธ วันศุกร์ และวันเสาร์ ตามปกติ ทังนี
้ ้อาจจะเป็ นเพราะเป็ นวันที่มีพยางค์
เดียว ส่วนวันอาทิตย์ วันอังคาร และวันพฤหัสบดี มีการเขียนแตกต่างกัน โดยวัน
อาทิตย์ มีการเขียน 2 ลักษณะ คือ วันทิตย์ กับวันอาทิตย์ โดยบางฉบับคาว่า
“ทิตย์” มีการเขียนแบบคงรากศัพท์ไว้ ด้วย คือ คง “ย์” ไว้ วันอังคารมีการเขียน
3 แบบ คือ วันอังคาร วันคาร และวันละคาร ส่วนวันพฤหัสบดี มีการเขียน 3 แบบ
คือ แบบที่ 1 เขียนเป็ น พหัส แบบที่ 2 เขียนควบกลา้ พยางค์แรกเป็ น พละหัส
และแบบที่ 3 มีการเขียนเป็ น “วันพละ 5” ซึ่งเป็ นการเขียนประสมระหว่างการ
บอกวันแบบชื่อวันและการบอกวันแบบตัวเลข
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ตารางที่ 8 การบันทึกวันที่ปรากฏในเอกสารใบลานลาวในช่วง พ.ศ.2436 - 2497
วัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร

พุธ
พฤหัสบดี

ศุกร์
เสาร์

อักษรจาร

ปริวรรต
วันทิตย์
วันอาทิตย์
วันจันทร์
วันละคาร
วันอังคาร
วันคาร
วันพุธ
พะ 5
วันพหัส
วันพหัส
วันศุกร์
วันเสาร์

อ้ างอิง
โลกนัย, 2485: 11/76/3
อุรังคธาตุ, 2494: 7/31/2
สิรสา, 2455: 54/5
นิสสัย นวนิบาต, 2470: 10/17/4
ลาแตงอ่อน, 2491: 5/38/3
สอนโลก, 2482: 4/37/4
นิยายงัวน้ อย, 2479: 7/1
ท้ าวโสวัต, 2470: 521/1
เวสสันดรคากลอนฯ, 2482: 445/1
มูลกึต, 2494: ผูก 37/4
คิริมานนทสูตร, 2495: 13/56/3
ลาสร้ อยสายคา, 2486: 4/29/2

2.3 วันที่ 1 - 30 การบอกวันเป็ น วันที่ พบว่ามีจานวนเอกสาร
ใบลาน 8 ฉบับ เขียนบอกวันเป็ น วันที่ โดยการบอกวันเป็ นวันที่ดงั กล่าว จะตาม
ด้ วยการบอกเดือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นเดือนภาษาฝรั่งเศส มี 2 ฉบับที่บอกวันเป็ น
วันที่ แต่ระบุเดือนเป็ นตัวเลข ดังนี ้
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1) ริ จนาแล้ ว 4 โมง 45 นาที วันพุธ เดือน 12 ออกใหม่ 6 ค่า ปี
กุน 1946 วันที่ 31 พ.ศ. 2489 (พระคัมภีร์สงั กุสนิกาย, 2489: 10/22/4)
2) วันที่ 19 ปี 1920 เดือน 8 (สินไช, ปฐมมูล, 2463: 880/2 - 3)
3. เดือน
การเขียนบอกเดือนในเอกสารใบลานลาวช่วง พ.ศ.2436 - 2497 พบว่า
มีการเขียนบอกเดือน 3 แบบ คือ การบอกเดือนแบบบาลี การบอกเดือนแบบเดิม
ของล้ านช้ าง และการบอกเดือนเป็ นภาษาฝรั่งเศส ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
3.1 การบอกเดือนเป็ นภาษาบาลี
การบอกเดือนแบบบาลี พบเพียง 1 ฉบับ โดยมีการบอกเดือน
บาลีแล้ วแปลบอกเดือนเป็ นตัวเลข คือ “ภัทรมาเส เดือน 10” (ปาลีปาราชิกัณฑ์,
2462: 8/ใบหลบหลัง/10)
3.2 การบอกเดือนตามระบบเดิมของล้ านช้ าง
การบอกเดือนตามระบบเดิม คือ เดือนเจียง (เดือน 1) เดือนยี่
(เดือน 2) เดือน 3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 เดือน 10
เดือน 11 และเดือน 12 เดือนเจียง เดือนยี่ นิยมเขียนด้ วยตัวอักษร ส่วนเดือน 3
- 12 นิยมเขียนด้ วยตัวเลข พบเพียง 1 ฉบับที่เขียนเป็ นตัวอักษร คือ เดือนสิบ
(โลกนัย, 2485: 11/39/3)
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3.3 การบอกเดือนเป็ นภาษาฝรั่ งเศส
การบอกเดือนเป็ นภาษาฝรั่งเศส พบการใช้ ในเอกสารใบลาน
ช่วง พ.ศ.2436 - 2497 โดยพบครัง้ แรกในปี พ.ศ.2461 ซึ่งเป็ นการเขียนด้ วยโคลง
สาร ดังนี ้
วันทีเ่ จ็ดตัง้
วางเหล็กจารเขี ยนขี ด
เฟวิเยยังอยู่ยงั้
บังหน้ามากมาย
(นิทานป่ าเชตวัน, 2461: 84/3 - 4)
ในปี พ.ศ.2481 พบเอกสารใบลานที่ เป็ นคาประกาศของพุทธ
บัณฑิตสภาจันทบุรี เขียนด้ วยตัวอักษรแบบพุทธบัณฑิตสภาจันทบุรี ได้ คดั ลอก
ประกาศข้ อปฏิบตั ิของภิกษุสามเณร พบว่ามีการเขียนเดือนแบบฝรั่งเศสในข้ อ
ประกาศด้ วย
การบอกเดือนเป็ นภาษาฝรั่งเศสที่พบมากที่สุด คือ ในเอกสาร
ที่จารขึ ้นในปี พ.ศ.2485 ซึ่งพบจานวน 4 ฉบับ การเขียนเดือนแบบฝรั่งเศสฉบับ
สุดท้ าย พบในวรรณกรรมเรื่ อง ก้ านชวายและก้ านสาบาน ซึ่งเอกสารใบลานระบุ
ว่าเป็ นของเจ้ าคณะแขวงหลวงพระบาง วัดใหม่สวุ รรณภูมาราม ดังตารางต่อไปนี ้
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ตารางที่ 9 การบันทึกเดือนเป็ นภาษาฝรั่งเศสที่ปรากฏในเอกสารใบลานลาว
ในช่วง พ.ศ.2436 – 2497
เดือน

ภาษาฝรั่งเศส

อักษรจาร

ปริวรรต

กุมภาพันธ์

février

เฟวิเย

มกราคม

Janvier

ชังวิเย

กรกฎาคม

juillet

ชุยเย
ชุยเย

สิงหาคม

août

อาอุตต์
อาอุด

เมษายน

avril

อาวริ น

อ้ างอิง
นิทานป่ าเชตวัน,
2461: 84/3 - 4
ข้ อประกาศของพุทธ
บัณฑิตฯ, 2481: 5/4
นิยายไก่แม่กล้ า,
2485: 1/23/3
สมาสจันทประโชติ,
2485: 1/1
นิยายนกน้ อย,
2485: 1/4/3
นิยายพิมพาฮ่าไฮ,
2485: 1/16/1
ก้ านชวาย และก้ าน
สาบาน, 2489: 16/3

ในการเขียนเดือนเป็ นภาษาฝรั่งเศส พบว่าการเขียนเดือนอาอุต
ผู้ จารน่ า จะน าหลั ก การเขี ย นอั ก ษรธรรมมาประยุ ก ต์ ใช้ และมี การเขี ย น
เครื่ องหมายสมัยใหม่ คือ เครื่ องหมายทัณฑฆาต และสังเกตว่าผู้เขียนเดือนแบบ
ฝรั่งเศสในปี พ.ศ.2485 ทังหมด
้
เป็ นพระสงฆ์ และการเขียนในปี พ.ศ.2489 ก็เป็ น
การเขียนของพระสงฆ์ซงึ่ มีตาแหน่งเป็ นเจ้ าคณะแขวงเมืองหลวงพระบาง
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4. ปี
ในช่วงปี พ.ศ.2436 - 2497 แม้ ว่าโดยเอกสารที่ น ามาศึกษาจะมี การ
บันทึกเป็ น ค.ศ. แต่พบว่ามีการบันทึกปี และปี ศกั ราชในรู ปแบบต่างๆ ผสมอยู่
ด้ วย ซึ่งจากการศึกษาไม่พบว่ามีการใช้ การบอกปี แบบไทยโบราณ (ปี หนไทย) ที่
มีระบบแม่ปี - ลูกปี แต่นิยมใช้ ปีหนขอม (ชวด - กุน) ส่วนปี ศกั ราชมีการใช้ อยู่
4 รู ปแบบ คือ จุลศักราช (จ.ศ.) พุทธศักราช (พ.ศ.) คริ สต์ศักราช (ค.ศ.) และ
รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.)
ศักราชที่เข้ ามาในระบบการเขียนใหม่ คือ ร.ศ. ซึ่งพบเพียงที่เดียวในปี
พ.ศ. 2454 ส่วนการใช้ ปีคริ สต์ศกั ราช พบว่ามีความพยายามของผู้จารที่จะบอก
ว่าเป็ นปี แบบฝรั่ง ซึง่ พบจานวน 2 ฉบับ ดังนี ้

ภาพที ่ 3 การระบุตวั เขี ยนว่าเป็ นปี ฝรัง่ มี ข้อความว่า “ปี มะโรง 1928 ฝรัง่ ”
ทีม่ า: (ลาติ ณบาล, 2471: 47/1); http://www.laomanuscripts.net

ภาพที ่ 4 การระบุตวั เขี ยนว่าเป็ นปี ฝรัง่ มี ข้อความว่า “วัน 2 ปี ฝรัง่ 1945”
ทีม่ า: (ท้าวกาดา, 2488: 4/34/4); http://www.laomanuscripts.net
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ในกรณีการบอกปี เป็ นคริ สต์ศกั ราช ผู้ศกึ ษาได้ สรุปเป็ นข้ อ ตามลักษณะ
การบอกศักราชที่ปรากฏในเอกสารใบลาน ดังนี ้
1) มีการบอกว่าเป็ นปี คริสต์ศกั ราช โดยใช้ ตวั ย่อ ค.ศ. ดังนี ้
“วั น ที่ 8 อาวริ น ค.ศ.
1947” (ก้ านชวายและก้ านสาบาน, 2489: 16/3)
2) ไม่มี การบอกว่ าเป็ นปี ศักราชประเภทใด แต่มี การเขี ยน
เครื่ องหมายทับ ซึง่ เป็ นเครื่ องหมายสมัยใหม่ในการบอกวันเดือนปี คือ
“เดือน 10/5/39/” (สอนโลก, 2482: 4/37/4)
ซึง่ เมื่อคานวณแล้ วเป็ น ปี ค.ศ.1939
3) ไม่ระบุว่าเป็ น จ.ศ., พ.ศ., และ ค.ศ. แต่ระบุว่า “ศักราชได้ ”
จากนันตามด้
้
วยเลขคริ สต์ศกั ราช
4) บอกปี หนขอม ตามด้ วย ค.ศ. (โดยไม่ระบุว่าเป็ น ค.ศ.) เช่น
ปี กนุ 1948, ปี ชวด 1949 เป็ นต้ น
5) บอก ค.ศ. (โดยไม่ระบุกว่าเป็ น ค.ศ.) ตามด้ วยปี หนขอม เช่น
สร้ างปี 1951 ปี เถาะ, 1952 ปี ขาล เป็ นต้ น
6) มีการระบุปีศักราชว่าเป็ นปี จุลศักราช แต่ความจริ งเป็ นปี
คริ สต์ศกั ราช ซึ่งมีจานวนมากถึง 18 ฉบับ เช่น จุลสังกาศราชาได้ พนั 9 ฮ้ อย 11
(ฎีกานโม, 2454: 46/3) แต่เมื่อคานวณเป็ นคริสต์ศกั ราช 1911
7) มี ก ารระบุ ว่ า เป็ นปี พุ ท ธศั ก ราช แต่ ค วามจริ งเป็ นปี
คริ สต์ศกั ราช มีจานวน 5 ฉบับ เช่น “พุทธศักราชได้ 1932 เดือน 5 แรม 12 วัน 7
มื ้อกดสะง้ า ปี มะแม” (นครโสเภณี, 2475: 1/39/1)
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8.1) “ร.ศ.130ฯ ร.ศ.1191ฯ ปี กนุ เป็ นปี สกุ ร” (นิทานธาตุหวั อก
พระเจ้ าฯ, 2454: 8/3)

ภาพที ่ 5 การระบุศกั ราชเป็ น ร.ศ., ค.ศ. และปี หนขอม
ทีม่ า : (นิ ทานธาตุหวั อกพระเจ้าฯ, 2454: 8/3); http://www.laomanuscripts.net

8.2) “ส าเร็ จเดือนสิ บ ขึน้ 11 ค่า วันทิตย์ พ.ศ.2885 II 1942”
(โลกนัย, 2485: 11/39/3)
8.3) “ริ จนาแล้ ว 4 โมง 45 นาที วันพุธ เดือน 12 ออกใหม่ 6 ค่า
ปี กนุ 1946 วันที่ 31 พ.ศ.2489” (พระคัมภีร์สงั กุสนิกาย, 2489: 10/22/4)
จากการศึกษาเอกสารใบลาน พบการบันทึกศักราชเป็ นคริ สต์
ศักราช และพบว่าเมื่อมีการใช้ ตวั เลขในการบันทึกนัน้ นิยมใช้ ตวั เลขไทยปนกับ
ตัวเลขอักษรธรรม/ไทยน้ อยในการบันทึก ทังนี
้ ้เพราะว่าก่อนหน้ าจะมีการเข้ ามา
ของฝรั่ งเศสนัน้ อาณาจักรล้ านช้ างหรื อพื น้ ที่ สปป.ลาวในปั จจุบันได้ ตกเป็ น
เมืองขึ ้นของสยามตังแต่
้ พ.ศ.2322 - 2436 ทาให้ วฒ
ั นธรรมด้ านการเขียนของ
สยามได้ แทรกซึมเข้ าสู่ปั ญญาชนของลาว ผ่านอ านาจทางการเมื อง ระบบ
การศึกษาในแต่ละพืน้ ที่ จนกระทั่งฝรั่งเศสเข้ ามายึดครองลาว จึงได้ มีการนา
วัฒนธรรมของฝรั่งเศสเข้ ามาประสมในระบบการเขียน ดังนันวั
้ ฒนธรรมการเขียน
อักษรธรรม/ไทยน้ อยในช่วงดังกล่าว จึงเป็ นการประสมระหว่าง วัฒนธรรม
ล้ านช้ าง + วัฒนธรรมไทย + วัฒนธรรมฝรั่งเศส
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สรุป
ในช่วงปี พ.ศ.2436 - 2497 แม้ ว่าจะเป็ นช่วงการปกครองของฝรั่ งเศส
แต่ก่อนหน้ าการเข้ ามาของฝรั่งเศสนัน้ สยามได้ ปกครองลาวถึง 114 ปี ดังนัน้
อิทธิพลการเขียนของสยามจึงได้ แทรกซึมในวัฒนธรรมการเขียนของลาวอย่าง
ลึกซึ ้ง เมื่อฝรั่งเศสเข้ ามาปกครองลาว วัฒนธรรมการเขียนของสยามยังฝั งรากอยู่
ไม่ได้ หายไป รวมถึงการเข้ ามาของฝรั่ งเศสนัน้ ไม่ได้ ทาให้ ประชาชนยอมรั บ
เท่าที่ควร ดังนันการรั
้
บวัฒนธรรมฝรั่งเศสจึงเป็ นเรื่ องยาก แต่ก็พบวัฒนธรรมการ
เขียนแทรกซึมในเอกสารใบลานโดยประสมกับวัฒนธรรมไทยอยู่ด้วย
วัฒนธรรมการบอกเวลาที่ ปรากฏในการเขี ยนใบลาน พบว่าการบอก
เวลาตามแบบราชสานักล้ านช้ างลดน้ อยลง และพบการบอกเวลาแบบชาวบ้ าน
เพิ่มมากขึน้ รวมถึงเวลาสมัยใหม่ที่ยึดตัวเลขเป็ นชั่วโมงและนาทีเพิ่มมากขึน้
วันที่จารเอกสารในใบลานลาวพบทัง้ วันตามจันทรคติและสุริยคติ ส่วนเดือน
พบว่ามีจานวนเดือนของฝรั่งเศสเข้ ามาแทรกในเอกสารใบลานจานวน 5 เดือน
แต่ทงั ้ นีไ้ ม่พบเดือนแบบไทย (มกราคม - ธันวาคม) อยู่ในเอกสารใบลานช่วง
ดังกล่าว การบันทึกปี แต่เดิมนัน้ ใช้ ปี หนไทย ปี หนขอม แต่ในช่วง พ.ศ.2436
- 2497 เอกสารที่นามาศึกษาไม่พบปี หนไทย แต่พบปี หนขอม (ชวด - กุน) ส่วนปี
ศักราช พบการใช้ ปี จ.ศ., พ.ศ., ค.ศ. และ ร.ศ. แต่ว่ามีความคลาดเคลื่อนในการ
บอกประเภทศักราช นิยมบอกว่าเป็ นปี พทุ ธศักราช และปี จลุ ศักราช แต่ความจริ ง
เป็ นปี คริสต์ศกั ราช
กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ อาจารย์มิตต์ ทรัพย์ผดุ มิตราจารย์ที่ให้ คาแนะนาและจุด
ประเด็นในการศึกษาค้ นคว้ าในครัง้ นี ้
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