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บุญชู  ภูศรี 1 / Boonchoo Poosri 
 

บทคัดย่อ  
 

บทความนีมี้วตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาเวลา วนั เดือน ปี จากเอกสารใบลาน
ลาว ท่ีมีการบนัทกึศกัราชเป็นคริสต์ศกัราช ระหวา่ง พ.ศ.2436 - 2496 โดยศกึษา
เอกสารใบลานจากหอสมุดดิจิทัลใบลานลาว จ านวน 90 ฉบับ เพ่ือศึกษา
ลกัษณะการบนัทึกเวลา วนั เดือน ปี จากเอกสารดงักล่าว ผลการศึกษาพบว่า 
การบันทึกเวลาแบ่งเป็น 4 ลักษณะ คือ 1) เวลาหลวง 2) เวลาแบบชาวบ้าน  
3) เวลาสมัยใหม่ และ 4) เวลาประสมประสาน การบันทึกวัน 3 ลักษณะ คือ  
1) บนัทึกช่ือวนัอาทิตย์ - วนัเสาร์ 2) บนัทึกเป็นวนั 1 - วนั 7 และ 3) บนัทึกเป็น
วนัท่ี ตัง้แต่วนัท่ี 1 - 31 การบนัทึกเดือน มี 3 ลกัษณะ คือ 1) การบอกเดือนเป็น
บาลี  2) บันทึกตามระบบเดิม คือ เดือนเจียง ย่ี 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  และ  
3) บนัทึกเป็นภาษาฝร่ังเศส การบนัทึกปี มีการบนัทึกเป็น 1) ปีขอม 2) ปีศกัราช 
ซึ่งปีศกัราชมีการบนัทึกเป็น 4 ลกัษณะ คือ พทุธศกัราช จลุศกัราช คริสต์ศกัราช 
และรัตนโกสินทรศก 

                                                   
1 อาจารย์ประจ าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีตะวนัออก คณะศิลปศาสตร์  
มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี  e - mail: b.poosri@hotmail.com 
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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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บทน า 
เอกสารใบลานท่ีปรากฏต้นฉบบัในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว มีเป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นเอกสารใบลานท่ีสืบทอดจากอาณาจกัร
ล้านช้าง โดยพบเอกสารใบลานมีอายุตัง้แต่พุทธศตวรรษท่ี 21 เป็นต้นมา โดย
การเขียนหรือจารบอกเวลา วัน เดือน ปี ท่ีสร้างเอกสารใบลานมักจะอยู่ใน
ข้อความตอนท้ายของเอกสารใบลาน เรียกว่า อวสานพจน์ (Colophon) ในการ
บนัทกึเอกสารใบลานของล้านช้างโดยทัว่ไป เม่ือมีการจาร (เขียน) เนือ้หาจบแล้ว 
ผู้ จารมักจะบอกเวลา วัน เดือน ปี ท่ีจารแล้วเสร็จ และบางฉบับอาจจะบอก
รายช่ือเจ้าภาพ รายช่ือผู้ จาร (ผู้ เขียน) วัตถุประสงค์ในการจาร ซึ่งจะเป็นการ
ท าบญุอทุิศส่วนกุศลเป็นส่วนใหญ่ ความปรารถนาของผู้สร้าง/ผู้จาร ข้อขาดตก
บกพร่องของการจาร รวมถึงขออภัยท่ีจารตวัอกัษรไม่สวย และบางฉบบัอาจจะ
มีผญาบรรยายความรู้สึกระหว่างท่ีจารด้วย แต่ทัง้นีอ้าจจะไม่ได้จารบทครบ
อวสานพจน์ทัง้หมดตามท่ีกล่าวมาข้างต้นก็ได้ การบนัทึกเอกสารใบลานในช่วง
พทุธศตวรรษท่ี 21 - 22 นิยมบนัทกึศกัราชด้วยปีจลุศกัราช (จ.ศ.) ในพทุธศตวรรษ
ท่ี 23 - 24  พบวา่มีการบนัทึกศกัราชทัง้จลุศกัราช และพทุธศกัราช 

ในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 23 เกิดการเปล่ียนแปลงในอาณาจักรล้านช้าง 
จนกระทัง่ล้านช้างได้แยกออกเป็น 3 อาณาจกัร คือ หลวงพระบาง เวียงจนัทน์ 
และจ าปาศกัดิ์ ในพุทธศตวรรษท่ี 24 อาณาจักรล้านช้างทัง้หมดตกอยู่ภายใต้
อ านาจของราชส านกัสยาม ในปี พ.ศ.2322 กระทัง่ถึง พ.ศ.2436 ดินแดนบริเวณ
ฝ่ังซ้ายแม่น า้โขงของอาณาจักรล้านช้างได้ตกเป็นเมืองในอารักขาของฝร่ังเศส 
จนถึง พ.ศ.2446 ตวัเมืองจ าปาศกัดิ์และพืน้ท่ีฝ่ังขวาแม่น า้โขงบางส่วนได้ตกอยู่
ภายใต้การปกครองของฝร่ังเศส จนกระทัง่ถึงปี พ.ศ.2497 พืน้ท่ีของประเทศลาว
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ท่ีเคยตกอยู่ภายใต้การปกครองของฝร่ังเศสทัง้หมดได้รับอิสรภาพ และรวมตวักัน
เป็นผืนแผน่ดนิเดียวกนัเรียกว่า พระราชอาณาจกัรลาว  

ในช่วงการเปล่ียนผ่านจากอาณาจักรท่ีเป็นอิสระ มาสู่การตกเป็น
เมืองขึน้ของประเทศอ่ืนนัน้ การสืบทอดและการสร้างเอกสารใบลานยงัคงมีอยู่ 
แตไ่ด้รับผลกระทบจากอิทธิพลวฒันธรรมของประเทศท่ีเข้ามาปกครอง เช่น การ
คดัลอกวรรณกรรมต่างถ่ินเข้าสู่อาณาจกัรด้วยตวัอกัษรธรรม/ไทยน้อย และสิ่งท่ี
ส าคญัอีกประการหนึ่ง คือ วัฒนธรรมของอาณาจักรหรือประเทศผู้ปกครองได้
แทรกซึมเข้าสู่ระบบการเขียนและการสืบทอดเอกสารใบลาน สิ่งท่ีเห็นได้ชัด
ประการหนึ่งคือ รูปแบบของ “อวสานพจน์” (colophon) โดยเฉพาะในการบอกเวลา
วนัเดือนปี ในการจารเอกสารใบลานมีรูปแบบเปล่ียนไป และช่วงท่ีมีผลกระทบ
มาก คือช่วงท่ีฝร่ังเศสเข้ามาปกครอง ในระหว่าง พ.ศ.2436 - 2497 ซึ่งส่งผล
กระทบต่อระบบการจารเอกสารใบลานของลาว ดงันัน้ เอกสารใบลานในช่วง 
พ.ศ.2436 - 2497 จึงเป็นช่วงท่ีควรแก่การศกึษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง รูปแบบการ
บนัทึกเวลา วนัเดือนปี ซึ่งมีการเปล่ียนแปลง และมีอิทธิพลของวฒันธรรมต่าง
พืน้ท่ีเข้ามาเป็นจ านวนมาก โดยผู้ศกึษาจะศึกษาเฉพาะเอกสารใบลานท่ีบนัทึก
ด้วยอักษรธรรมและอักษรไทยน้อย ท่ี ต้นฉบับมีการบันทึกปี ท่ีจารเป็น
คริสต์ศกัราชและต้นฉบบัมีการบนัทึกศกัราชท่ีมีคริสต์ศกัราชปะปนอยู่ในการ
บอกศกัราช ซึง่มีจ านวน 90 ฉบบั  
 
วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

เพ่ือศกึษาเนือ้หาการบนัทึกเวลา วนั เดือน ปี ในเอกสารใบลานลาวท่ีมี
การบนัทกึวนัท่ีจารแล้วเสร็จเป็นคริสต์ศกัราชในชว่ง พ.ศ.2436 - 2497 
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ต้นฉบับที่น ามาศึกษา 
การศกึษาครัง้นี ้ผู้ศกึษาได้รวบรวมเอกสารใบลานท่ีมีการบนัทึกศกัราช

เป็นคริสต์ศกัราชอย่างเดียว และมีการบนัทึกศกัราชท่ีมีคริสต์ศกัราชปะปนอยู่ใน
การบอกศกัราชด้วย โดยศึกษาเฉพาะเอกสารโบราณจากหอสมุดดิจิทลัใบลาน
ลาวระหว่าง พ.ศ.2436 - 2497 ซึ่งจากการสืบค้นพบเอกสารในช่วงเวลาดงักล่าว 
มีจ านวนทัง้หมด 2,460 ฉบบั โดยพบเอกสารท่ีบนัทึกศกัราชเป็นคริสต์ศักราช
จ านวน 90 ฉบบั ซึ่งผู้ศึกษาจะอ้างอิงเอกสารใบลาน ในเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม
ทัง้หมดในรูปแบบ ดงันี ้ 

 

 

     
 
   
 
 

ในการเอกสารอ้างอิงท้ายเร่ืองจะเน้นท่ีเลขรหสั PLMP จ านวน 13 หลกั 
ทัง้นีเ้พราะสามารถน าไปค้นหาเอกสารใบลานฉบับนัน้ ๆ ได้ โดยเปิดเว็บไซต์ 
http://www.laomanuscripts.net/ จากนัน้กรอกเลขรหัส PLMP 13 หลัก ก็จะ
สามารถสืบค้นเอกสารใบลานท่ีต้องการสืบค้นได้ ดงัภาพตอ่ไปนี ้ 

 
 
 
 
 

ช่ือ. (พ.ศ.). ชนิดของอกัษร. แขวงท่ีพบ. เลขรหสั PLMP  
เชตพน. (2445). ไทยน้อย. ก าแพงนครเวียงจนัทน์. 01050317012_00. 
โลกนัย. (2485). ธรรม. สะหวนันะเขต. 13091702010_00. 
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ภาพที่ 1 - 2 การสืบคน้เอกสารใบลานโดยใช้เลขรหสั PLMP 
ทีม่า: http://www.laomanuscripts.net 

 
อักษรที่ใช้เขียน  

อกัษรท่ีใช้เขียนบนัทึกวนัเดือนปีในเอกสารท่ีบนัทึกเป็นปีคริสต์ศกัราช
ในช่วงดงักล่าว พบว่ามีการใช้อกัษร 5 ชนิด คือ อกัษรในระบบการเขียนเดิมของ
ลาว 2 ชนิด คือ อกัษรไทยน้อย (ลาวเดิม/ลาวเก่า/ลาวโบราณ) อกัษรธรรม และ
อกัษรท่ีเพิ่มเข้ามาใหม่ในระบบการเขียน คือ อกัษรขอม อกัษรไทย และอักษร
ละติน โดยอักษรท่ีนิยมใช้ คือ อักษรธรรมและอักษรไทยน้อย ส่วนอักษรขอม 
อักษรไทย และอักษรละติน เขียนปะปนเพียงเล็กน้อย ดังตัวอย่างในตาราง
ตอ่ไปนี ้

 
 
 
 

 

กรอกเลขหสั 13 หลกั 
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ตารางที่ 1 อกัษรท่ีใช้ในการบนัทึกศกัราชในเอกสารใบลาน พ.ศ.2436 – 2497 
 

ล าดับ อักษรจาร/ค าปริวรรต อ้างอิง 
 

1  
พทุธศกัราชลว่งแล้ว 24702 (2472) 

ปาลีปาราชิกัณฑ์ , 2462: 8 / ใบหลบ
หลงั / 42  

2                      
1926 จลุสงักาศราชะได้ 1926 

 
ท้าวก่ิงเจืองหาญ, 2469: 163 / 1 - 2 

 
จากตารางท่ี 1 จะพบว่ามีการใช้อักษรขอมในค าว่า “ล่วงแล้ว”  

( ) และตวัเลข 24702 ( ) เป็นตวัเลขไทยทัง้หมด ยกเว้น
เลข 0 ซึ่งมีสัณฐานคล้ายคลึงกับเลขอักษรธรรมและอักษรไทยน้อย จนไม่
สามารถแยกได้ว่าเป็นตวัเลขไทยหรือตวัเลขธรรม/ไทยน้อย สว่นล าดบัท่ี 2 พบว่า
มีการใช้ตวัเลขละตินเขียนปีคริสต์ศกัราช  

อีกประเด็นหนึง่ คือ การใช้ตวัเลขไทยเขียนศกัราชซึ่งเป็นปีคริสต์ศกัราช 
จากจ านวน 90 ฉบบั พบว่ามีการใช้ตวัเลขไทยในการเขียนศกัราช จ านวน 28 
ฉบบั โดยใช้ตวัเลขไทยล้วน 14 ฉบบั และใช้ตวัเลขไทยเขียนปะปนกับตัวเลข
อกัษรธรรม/อกัษรไทยน้อย 14 ฉบบั3  และพบการใช้ตวัเลขละติน จ านวน 2 ฉบบั  
ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
 
 

                                                   
2 ในการอ้างอิงเอกสารใบลาน จะใช้ (ช่ือเร่ือง, ปีที่จาร: ล าดบัผกู(ถ้ามี)/หน้าลาน/บรรทดั) 
3 ผู้ศกึษาจะเขียนเคร่ืองหมาย * ตามหลงัปีศกัราชที่เขียนด้วยตวัเลขไทยล้วน  
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ตารางที่ 2 ตวัเลขไทยท่ีใช้บนัทึกศกัราชในเอกสารใบลานลาว พ.ศ.2436 – 2497 
 

ล าดับ อักษรจาร ปริวรรต – 
(พุทธศักราช) 

เร่ือง 

1  1907 - (2450)* สองตบูกรรม 

2                          * 1913 - (2456) ล าท้าวสวุรรณสาม 

3                         * 1919 - (2462) ชมุพปูติ 

4  1920 - (2463) สนิไช,ปฐมมลู 

5                     * 1921 - (2464) พทุธเสน 

6                       * 1925 - (2468) แปดหมื่นสีพ่นัขนัธ์ 

7                   * 1925 - (2468) มาลยัเยี่ยมเผต 

8  1927 - (2470) เชตพน 

9  1927 - (2470) ท้าวโสวตั 

10                        * 1927 - (2470) ล ากาละนบัมือ้ส้วย 

11  1928 - (2471) ล าติณบาล 

12                         * 1931 - (2474) พิมพาพิลาป 

13  1931 - (2474) เสยีวสวาดคทัธนาม 

14                         * 1931 - (2474) อินทร์ใช้ชาติ 

15  1932 - (2475) นครโสเภณี 

16                               * 1932 - (2475) พระอสตีิมหาสาวก 

17                             * 1933 - (2476) ท้าวแบ้ 

18  1935 - (2478) ยอดกะนิกาย 

19                   * 1936 - (2479) ฏีกาโยโส 

20  1939 - (2482) ครุุธรรม 
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                                      เวลา วัน เดือน ปี ในเอกสารใบลานลาวท่ีบันทกึเป็นคริสต์ศักราช 
                                                                                                           ระหว่าง พ.ศ.2436 - 2496 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ตารางที่ 2 ตวัเลขไทยท่ีใช้บนัทึกศกัราชในเอกสารใบลานลาว พ.ศ.2436 – 2497 
              (ต่อ) 
 

21  1939 - (2482) ธรรมดาสอนโลก 

22                        * 1939 - (2482) พืน้สวุตั 

23                   * 1942 - (2485) โลกนยั 

24  1943 - (2486) ล าสร้อยสายค า 

25  1943 - (2486) ล าอรัุงคธาต ุ

26  1946 - (2489) พระคมัภีร์สงักสุนิกาย 

27                         * 1946 - (2489) สทัทา 

28  1953 - (2496) ห้าสบิชาติ มดัสี ่ 

29  1926 – (2469) ท้าวก่ิงเจืองหาญ 

30  1948 – (2491) บวัระพนัธะฯ 
 

จากจ านวนเอกสารใบลานท่ีมีการใช้เลขไทยเขียนปีศกัราชนัน้ จ าแนก
ตามพืน้ท่ีท่ีพบเอกสารใบลาน ในจงัหวดัตา่งๆ ของ สปป.ลาว ดงันี ้ 
  สะหวนันะเขต  7 ฉบบั  
  จ าปาศกัดิ ์  6 ฉบบั 
  นครหลวงเวียงจนัทน์  6 ฉบบั 
  สาลวนั     3 ฉบบั 
  ค ามว่น     4 ฉบบั  
  อตัตะปือ    1 ฉบบั 
  หลวงพระบาง  1 ฉบบั  

ตารางที่ 2  ตวัเลขไทยท่ีใช้บนัทกึศกัราชในเอกสารใบลานลาว พ.ศ.2436 – 2497 
               (ต่อ) 
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จะสังเกตว่า มีการใช้ตวัเลขไทยเขียนปีศักราชจ านวนมากในจังหวัด 
ท่ีอยู่บริเวณภาคกลางลงไปถึงภาคใต้ของลาว ส่วนการใช้เลขอารบิกอยู่บริเวณ
นครหลวงเวียงจันทน์ (ท้าวก่ิงเจืองหาญ, 2469) และบอริค าไช (บวัระพันธะฯ, 
2491) ซึง่ไมน่ิยมเลขไทยในการเขียน  

เลขไทยท่ีใช้ในการเขียนปีคริสต์ศกัราช คือ 1 2 3 6 7 8 9 ทัง้นี ้เน่ืองจาก
เลข 0 4 5 ของไทย มีองค์ประกอบและสณัฐานใกล้เคียงกับเลขอกัษรธรรม/ไทย
น้อย โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เลข 1 มีวิธีการสงัเกต คือ เลข 1 อกัษรธรรม/ไทยน้อย เส้นปลายจะอยู่
เสมอกบัหวัอกัษร สว่น 1 ไทยจะมีวิธีการสงัเกตการม้วนหวัเลข 1 จะอยูใ่นวงกลม 
และเส้นปลายอกัษรจะตวดัลงมาด้านลา่งเลยหวัอกัษร 

เลข 2 มีวิธีการสงัเกต คือ เลข 2 อกัษรธรรม/ไทยน้อย จะตวดัหางโค้งขึน้
ไปด้านบน แล้วตวดัไปด้านขวามือโดยไม่มีการหกัเหล่ียม ส่วนเลข 2 ไทย จะมี
การหกัเหล่ียมอยูฐ่านล่าง และขีดปลายอกัษรเฉียงขึน้ไปด้านซ้ายมือ  

เลข 3 มีสัณฐานท่ีต่างกันชัดเจนระหว่างอักษรธรรม/ไทยน้อยและ
อกัษรไทย โดยเลข 3 อกัษรธรรม/ไทยน้อย มีโครงสร้างและเส้นอกัษรซบัซ้อนกว่า
อักษรไทย ส่วนเลข 3 ไทย มีโครงสร้างท่ีเขียนง่ายกว่า และพบว่ามีการใช้มา
ตัง้แต่ พ.ศ.2456 และเป็นท่ีนิยมใช้อันดับ 2 ทัง้นีพ้บการใช้เลข 3 ไทยเขียนปี
ศกัราช จ านวน 11 ฉบบั  

เลข 6 อักษรธรรม/ไทยน้อยและอักษรไทย มีรูปร่างแตกต่างกันอย่าง
ชดัเจน แตพ่บวา่ผู้จารไม่นิยมใช้เลข 6 ไทย ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะว่าเลข 6 อกัษร
ธรรม/ไทยน้อย ก็มีสณัฐานไมซ่บัซ้อน เขียนง่าย จงึไมน่ิยมใช้เลข 6 ไทย ทัง้นีพ้บ
เลข 6 ไทยในการเขียนเอกสารเพียง 2 ฉบบั ใน พ.ศ.2479 และ พ.ศ.2489 
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                                      เวลา วัน เดือน ปี ในเอกสารใบลานลาวท่ีบันทกึเป็นคริสต์ศักราช 
                                                                                                           ระหว่าง พ.ศ.2436 - 2496 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

เลข 7 อกัษรธรรม/ไทยน้อย มีรูปร่างตา่งกนัอย่างชดัเจน ซึ่งพบว่ามีการ
ใช้เลข 7 อกัษรไทยเขียนเอกสารใบลานลาวมาตัง้แต ่พ.ศ.2470  

เลข 8 อักษรธรรม/ไทยน้อย มีสัณฐานท่ีสลับซับซ้อน แต่พบว่าผู้ จาร
นิยมจารด้วยเลข 8 อักษรธรรม/ไทยน้อยมากกว่าอักษรไทย ทัง้นี  ้อาจจะเป็น
เพราะสณัฐานของเลข 8 ไทยมีลกัษณะคล้ายคลึงกับสัณฐานของเลข 4 อกัษร
ธรรม/ไทยน้อย หากน าเลข 8 ไทยมาใช้อาจจะเกิดความสบัสนนัน่เอง 

เลข 9 อักษรธรรม/ไทยน้อยและอักษรไทย มีรูปร่างแตกต่างกันอย่าง
ชดัเจน ซึ่งพบว่ามีการใช้เลข 9 อกัษรไทยมาตัง้แต่ พ.ศ.2456 และนิยมใช้มาก
ท่ีสุด ทัง้นีเ้พราะพบการใช้เลข 9 ของอกัษรไทยในการเขียนใบลานลาว จ านวน 
19 ฉบบั  
 

ตารางที่ 3  เปรียบเทียบความแตกตา่งด้านสณัฐานของตวัเลขธรรม/ไทยน้อย      
               กบัตวัเลขไทยในเอกสารใบลานชว่ง พ.ศ.2436 – 2497 
 

ตัวเลข 
ตัวเลขอักษรธรรม/ 

ไทยน้อย ตัวเลขอักษรไทย 

1         ,   

2   

3              ,   

6   

7           ,           ,                 ,    

8   

9    ,        ,           ,          ,          ,   
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รูปแบบเวลา วัน เดือน ปี ในเอกสารใบลานลาว พ.ศ.2436-2497 
 

1. เวลา 
เวลา หรือ ยาม ในเอกสารใบลานลาวช่วงดงักล่าว พบวา่มีการใช้เวลา 4 

ระบบ คือ 1) เวลาหลวง  2) เวลาแบบชาวบ้าน หรือยามชาวบ้าน 3) เวลา
สมยัใหม ่4) เวลาประสมประสาน ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้ 

 

  1.1 เวลาหลวง  เวลาหลวงหรือยามราชส านัก คือ การ
ก าหนดเวลาท่ีราชส านกัล้านช้างใช้อย่างเป็นทางการ เช่น ใช้ในการบนัทึกศิลา
จารึก จารึกฐานพระพุทธรูป เป็นต้น ซึ่งแบ่งเป็นช่วงๆ วนัหนึ่งแบ่งเป็น 16 ช่วง 
เรียกว่า ยาม โดยกลางวนัมี 8 ยาม กลางคืนมี 8 ยาม ยามหนึ่งเท่ากับ 1 ชัว่โมง 
30 นาที ยามในเอกสารใบลานท่ีบนัทึกเป็นคริสต์ศกัราชในช่วง พ.ศ.2436 - 2497 
พบเพียง 4 ยามเท่านัน้ ซึ่งพบเฉพาะยามท่ีปรากฏในตอนกลางวนั ทัง้นีอ้าจจะ
เป็นเพราะว่าการเขียนเอกสารใบลานนิยมจารในช่วงกลางวนัมากกว่ากลางคืน 
ยามท่ีพบมี 4 ยาม คือ 1) ยามกองงาย 2) ยามตดุซ้าย 3) ยามกองแลง และ 4) 
ยามแถใกล้เท่ียง ซึง่รายละเอียดช่วงเวลาของยาม ดงัตารางท่ี 4 หน้า 35   
 

  1.2 เวลาแบบชาวบ้าน หรือยามพืน้บ้าน คือ ยามท่ีประชาชน
ทัว่ไปใช้ในการก าหนดเวลา โดยน าเอาวิถีชีวิต กิจวตัรของพระสงฆ์ ธรรมชาติ 
ในท้องถ่ินของตนมาเป็นเคร่ืองบอกเวลา เช่น ช่วงเวลาฉันภัตตาหารเช้าของ
พระสงฆ์ (ฉันจงัหนั) เวลาเพล เวลามาหาบน า้ท่ีบ่อน า้ เป็นต้น ซึ่งมีรายละเอียด
ช่ือยาม ดงัตารางท่ี 5 หน้า 36 
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                                      เวลา วัน เดือน ปี ในเอกสารใบลานลาวท่ีบันทกึเป็นคริสต์ศักราช 
                                                                                                           ระหว่าง พ.ศ.2436 - 2496 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ตารางที่ 4  ยามท่ีใช้ในราชส านกัล้านช้างชว่งเวลากลางวนั 
 

ล าดับ ชื่อยาม ช่วงเวลา 

1 ยามตดุตัง้ 06.00 น. - 07.30 น. 

2 ยามงาย 07.30 น. - 09.00 น. 

3 ยามแถใกล้เที่ยง 09.00 น. - 10.30 น. 

4 ยามเที่ยง 10.30 น. - 12.00 น. 

5 ยามตดุซ้าย 12.00 น. - 13.30 น. 

6 ยามแลง (ยามกลองแลง) 13.30 น. - 15.00 น. 

7 ยามแถใกล้ค ่า 15.00 น. - 16.30 น. 

8 ยามพาดลัน่ (ค ่า) 16.30 น. - 18.00 น. 
 

       ทีม่า: ตารางยามจาก: ธวชั  ปณุโณทก, 2530: 184 
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ตารางท่ี 5  ยามแบบชาวบ้านท่ีปรากฏในเอกสารใบลานลาวในช่วง พ.ศ.2436  
      – 2497 

 

ล าดับ ยามเช้า - เที่ยง ยามบ่าย - ยามเยน็ 
1 - ยามเช้า - ยามสาวลงทา่ 
2 - ยามเช้าก่อนจงัหนั - ยามผู้สาวโฮมสา่ง 
3 - ยามงายแดดแก่ - ยามตีกลองแลง 
4 - ยามงายแก่ - ยามแลง 
5 - ยามเพลแดดแก่ - ยามแลงใกล้สคิ ่า 
6 - ยามเพลใกล้เที่ยง - ยามแลงแดดออ่น ๆ  
7 - ยามเพล - ยามกองแลงแดดอ่อน ๆ 
8 - ยามเที่ยงมือ้เว็น - ยามค้างหม้อข้าวแลง 
9 - ยามเพลแมอ่อกลงมาฮอด - ยามสาวลงทา่ 

 
ยามในตอนเช้า - เท่ียง ใช้ค าหลกั 3 ค า คือ เช้า งาย และเพล 

โดยจะใช้ค าวิเศษณ์ระบุเวลา คือค าว่า แก่ เช่น งายแก่ เพลแดดแก่ หมายถึง 
เวลาสายมาก เวลาสายจนแดดจัด และมีการน ากิจกรรมในช่วงเช้า - เท่ียง มา
ตอ่ท้ายเป็นสร้อยของเวลา คือ ยามเพลแมอ่อกลงมาฮอด ซึง่หมายถึง ในชว่งเพล
อบุาสิกาน าภตัตาหารมาถวายเพลพอดี 

ในตอนบ่าย - ค ่า ใช้ค าหลัก คือ ยามแลง โดยใช้ค าวิเศษณ์
ตามหลงั คือ แดดอ่อน ใกล้จะค ่า และเพิ่มกิจกรรมท่ีท าในตอนเย็น เช่น หญิง
สาวมาหาบน า้บริเวณท่าน า้ (สาวลงท่า) หรือหญิงสาวมาหาบน า้ท่ีบอ่ (โฮมส่าง) 
ยามตีกลองแลง (เวลาท่ีพระสงฆ์ตีกลองตอนเย็น เวลาประมาณ 15.00 - 18.00 น) 
และเวลาท่ีนึง่ข้าวเย็น (ค้างหม้อข้าวแลง) 
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                                      เวลา วัน เดือน ปี ในเอกสารใบลานลาวท่ีบันทกึเป็นคริสต์ศักราช 
                                                                                                           ระหว่าง พ.ศ.2436 - 2496 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  1.3 เวลาสมัยใหม่ เวลาสมัยใหม่ คือ ช่วงของเวลาท่ีไม่ได้
บอกตามระบบเดิมของราชส านักและตามเวลาของชาวบ้าน แต่ก าหนดตาม
เคร่ืองก าหนดเวลาสมยัใหม ่ดงัตารางตอ่ไปนี ้
 
ตารางที่ 6 ยามสมยัใหมท่ี่ปรากฏในเอกสารใบลานลาวในช่วง พ.ศ.2436 - 2497 
 

ล าดับ ยามเช้า - เที่ยง ยามบ่าย - ยามเยน็ 

1 - ยาม 9 โมงเคิ่ง   - บา่ย 3 โมง 15 นาที  

2 - 4 โมง 45 นาที  - ยามบา่ย 5 โมง  

3 - ยาม 12 โมง 15 นาที   

4 - พอ 9 นาฬิกา เวลาเช้า  
 

จะสังเกตว่า จะใช้ค าว่า ยาม น าหน้าทุกครัง้ ยกเว้นกรณี  
“4 โมง 45 นาที” ไม่ได้ใช้ค าว่า ยาม น าหน้า และจะใช้ตวัเลขในการแสดงเวลา 
บางครัง้มีค าว่า นาที ตามหลงั  

 

  1.4 เวลาประสมประสาน เป็นการประยุกต์ระหว่างสมยัเก่า
และสมัยใหม่ โดยการน าลักษณะการบอกเวลาอย่างน้อย 2 ประเภท รวมเข้า
ด้วยกนั ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
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ตารางที่ 7 ยามประสมประสานท่ีปรากฏในเอกสารใบลานลาว ในชว่ง พ.ศ.2436  
     - 2497 

 

ราชส านัก พืน้บ้าน สมัยใหม่ พืน้บ้าน รวม 
 

ยามกองแลง ค้ายสคิ ่า   ยามกองแลงค้ายสคิ ่า 
ยามแถ  บา่ย 4 โมง แลง ยามแถ บา่ย 4 โมงแลง 
ยามแลง  บา่ย 3 โมง  ยามแลง บา่ย 3 โมง 

  ยามบา่ย 2 โมง แลง ยามบา่ย 2 โมงแลง 
  เวลาบา่ย 3 โมง แลง เวลาบา่ย 3 โมงแลง 

 
  นอกจากยามประสมประสานตามท่ีปรากฏในตาราง 7 แล้ว ยงั

พบว่า มีการใช้สร้อยค าเสริมด้านหลงัของยามราชส านัก แต่เพิ่มเสริมความให้
ชดัขึน้ โดยไม่ได้ประยุกต์กับยามประเภทอ่ืนๆ คือ “ยามตดุซ้ายย้ายย่างไปมา” 
(ปาลีปาราชิกัณฑ์, 2462: ใบหลบหลัง) ซึ่งค าว่า “ยามตุดซ้าย” เป็นยามราช
ส านัก อยู่ในช่วงเวลา 12.00 - 13.30 น. โดยเติมสร้อยค าว่า “ย้ายย่างไปมา” 
หมายถึง ก าลงัเคล่ือนไป และค าว่า “ยามแลงใกล้สิค ่าตาวนัตกต ่าคล้อยลงแล้ว
บเ่ห็น” (เวสสนัดรค ากลอนฯ, 2482: 456) ค าวา่ ยามแลง เป็นยามราชส านกัอยู่ใน
ชว่งเวลา 13.30 - 15.00 น. แตเ่ม่ือเตมิสร้อยค าว่า “ใกล้สิค ่าตาวนัตกต ่าคล้อยลง
แล้วบเ่ห็น” ท าให้ความหมายคลาดเคล่ือนจากยามราชส านกั เพราะสร้อยค าส่ือถึง 
เวลาค ่าจนมองไมเ่ห็น 
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2. วัน วนัในการบนัทกึเอกสารใบลานลาว พบวา่มีการบนัทกึอยู ่3 ระบบ 
ดงัตอ่ไปนี ้
  2.1 ขึน้ - แรม วนัข้างขึน้ ใช้ค าวา่ ขึน้ 1 ค ่า ไปจนถึง ขึน้ 15 ค ่า 
บางครัง้ขึน้ 15 ค ่าจะใช้ค าวา่ “เพง็” แทน เชน่ “เดือน 10 เพ็ง” หมายถึง ขึน้ 15 ค ่า 
เดือน 10  และพบค าท่ีใช้แทนค าว่า ขึน้ อีกค าหนึ่ง คือ “ออกใหม่” พบค าว่า 
ออกใหม ่1 ค ่า จนถึงออกใหม ่13 ค ่า สว่นวนัข้างแรม ใช้ค าวา่ แรม 1 ค ่าไปจนถึง 
แรม 13 ค ่า  ส่วนวนัเดือนมืดใช้ ค าว่า “ดบั” เช่น เดือน 8 ดบั หมายถึง เดือน 8 
แรม 14 ค ่า 
  2.2 วันอาทิตย์ - วันเสาร์ การเขียนวันอาทิตย์ - วนัเสาร์ มี
การเขียน 2 ระบบ คือ ระบบท่ี 1 เขียนเป็นตวัเลข คือ วนั 1 วนั 2 วนั 3 วนั 4 วนั 5 
วนั 6 วนั 7 และระบบท่ี 2 คือ การเขียนช่ือวนัเป็นตวัอกัษร โดยเขียนช่ือวนัจนัทร์ 
วนัพุธ วนัศกุร์ และวนัเสาร์ ตามปกติ ทัง้นีอ้าจจะเป็นเพราะเป็นวันท่ีมีพยางค์
เดียว สว่นวนัอาทิตย์ วนัองัคาร และวนัพฤหสับดี มีการเขียนแตกตา่งกนั โดยวนั
อาทิตย์ มีการเขียน 2 ลกัษณะ คือ วนัทิตย์ กับวนัอาทิตย์ โดยบางฉบบัค าว่า 
“ทิตย์” มีการเขียนแบบคงรากศพัท์ไว้ด้วย คือ คง “ย์” ไว้ วนัองัคารมีการเขียน 
3 แบบ คือ วนัองัคาร วนัคาร และวนัละคาร สว่นวนัพฤหสับดี มีการเขียน 3 แบบ 
คือ แบบท่ี 1 เขียนเป็น พหัส แบบท่ี 2 เขียนควบกล า้พยางค์แรกเป็น พละหัส 
และแบบท่ี 3 มีการเขียนเป็น “วันพละ 5” ซึ่งเป็นการเขียนประสมระหว่างการ
บอกวนัแบบช่ือวนัและการบอกวนัแบบตวัเลข  
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ตารางที่ 8 การบนัทกึวนัท่ีปรากฏในเอกสารใบลานลาวในช่วง พ.ศ.2436 - 2497 
 

วัน อักษรจาร ปริวรรต อ้างอิง 

อาทิตย์  
 

วนัทิตย์  
วนัอาทิตย์ 

โลกนยั, 2485: 11/76/3 
อรัุงคธาต,ุ 2494: 7/31/2 

จนัทร์         วนัจนัทร์ สริสา, 2455: 54/5 

องัคาร  
 
 

วนัละคาร 
วนัองัคาร 
วนัคาร 

นิสสยั นวนิบาต, 2470: 10/17/4  
ล าแตงออ่น, 2491: 5/38/3 
สอนโลก, 2482: 4/37/4 

พธุ  วนัพธุ นิยายงวัน้อย, 2479: 7/1 

พฤหสับดี  
 
 

พะ 5  
วนัพหสั 
วนัพหสั 

ท้าวโสวตั, 2470: 521/1 
เวสสนัดรค ากลอนฯ, 2482: 445/1 
มลูกึต, 2494: ผกู 37/4 

ศกุร์  วนัศกุร์ คิริมานนทสตูร, 2495: 13/56/3 

เสาร์  วนัเสาร์ ล าสร้อยสายค า, 2486: 4/29/2 

 
  2.3 วันที่ 1 - 30 การบอกวนัเป็น วนัท่ี พบว่ามีจ านวนเอกสาร
ใบลาน 8 ฉบบั เขียนบอกวนัเป็น วนัท่ี โดยการบอกวนัเป็นวนัท่ีดงักล่าว จะตาม
ด้วยการบอกเดือน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเดือนภาษาฝร่ังเศส มี 2 ฉบบัท่ีบอกวันเป็น
วนัท่ี แตร่ะบเุดือนเป็นตวัเลข ดงันี ้ 
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                                      เวลา วัน เดือน ปี ในเอกสารใบลานลาวท่ีบันทกึเป็นคริสต์ศักราช 
                                                                                                           ระหว่าง พ.ศ.2436 - 2496 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  1) ริจนาแล้ว 4 โมง 45 นาที วนัพธุ เดือน 12 ออกใหม่ 6 ค ่า ปี
กนุ 1946 วนัท่ี 31 พ.ศ. 2489 (พระคมัภีร์สงักสุนิกาย, 2489: 10/22/4) 
  2) วนัท่ี 19 ปี 1920 เดือน 8 (สินไช, ปฐมมลู, 2463: 880/2 - 3) 
 

3. เดือน 
การเขียนบอกเดือนในเอกสารใบลานลาวช่วง พ.ศ.2436 - 2497 พบว่า 

มีการเขียนบอกเดือน 3 แบบ คือ การบอกเดือนแบบบาลี การบอกเดือนแบบเดิม
ของล้านช้าง และการบอกเดือนเป็นภาษาฝร่ังเศส ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้
  3.1 การบอกเดือนเป็นภาษาบาลี 
  การบอกเดือนแบบบาลี พบเพียง 1 ฉบบั โดยมีการบอกเดือน
บาลีแล้วแปลบอกเดือนเป็นตวัเลข คือ “ภทัรมาเส เดือน 10” (ปาลีปาราชิกัณฑ์, 
2462: 8/ใบหลบหลงั/10) 
  3.2 การบอกเดือนตามระบบเดมิของล้านช้าง 
  การบอกเดือนตามระบบเดิม คือ เดือนเจียง (เดือน 1) เดือนย่ี 
(เดือน 2) เดือน 3 เดือน 4 เดือน 5 เดือน 6 เดือน 7 เดือน 8 เดือน 9 เดือน 10 
เดือน 11 และเดือน 12 เดือนเจียง เดือนย่ี นิยมเขียนด้วยตวัอกัษร ส่วนเดือน 3  
- 12 นิยมเขียนด้วยตวัเลข พบเพียง 1 ฉบบัท่ีเขียนเป็นตวัอักษร คือ เดือนสิบ 
(โลกนยั, 2485: 11/39/3)  
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  3.3 การบอกเดือนเป็นภาษาฝร่ังเศส 
  การบอกเดือนเป็นภาษาฝร่ังเศส พบการใช้ในเอกสารใบลาน
ช่วง พ.ศ.2436 - 2497 โดยพบครัง้แรกในปี พ.ศ.2461 ซึ่งเป็นการเขียนด้วยโคลง
สาร ดงันี ้
 

    วนัทีเ่จ็ดตัง้  วางเหล็กจารเขียนขีด 
    เฟวิเยยงัอยู่ยัง้  บงัหนา้มากมาย  
              (นิทานป่าเชตวนั, 2461: 84/3 - 4) 
 
  ในปี พ.ศ.2481 พบเอกสารใบลานท่ีเป็นค าประกาศของพุทธ
บณัฑิตสภาจนัทบรีุ เขียนด้วยตวัอกัษรแบบพทุธบณัฑิตสภาจนัทบรีุ ได้คดัลอก
ประกาศข้อปฏิบตัิของภิกษุสามเณร พบว่ามีการเขียนเดือนแบบฝร่ังเศสในข้อ
ประกาศด้วย  
  การบอกเดือนเป็นภาษาฝร่ังเศสท่ีพบมากท่ีสุด คือ ในเอกสาร
ท่ีจารขึน้ในปี พ.ศ.2485 ซึ่งพบจ านวน 4 ฉบบั การเขียนเดือนแบบฝร่ังเศสฉบบั
สดุท้าย พบในวรรณกรรมเร่ือง ก้านชวายและก้านสาบาน ซึ่งเอกสารใบลานระบุ
วา่เป็นของเจ้าคณะแขวงหลวงพระบาง วดัใหมส่วุรรณภมูาราม ดงัตารางตอ่ไปนี ้ 
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                                      เวลา วัน เดือน ปี ในเอกสารใบลานลาวท่ีบันทกึเป็นคริสต์ศักราช 
                                                                                                           ระหว่าง พ.ศ.2436 - 2496 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ตารางที่ 9  การบนัทกึเดือนเป็นภาษาฝร่ังเศสท่ีปรากฏในเอกสารใบลานลาว       
                   ในชว่ง พ.ศ.2436 – 2497 
 

เดือน ภาษาฝร่ังเศส อักษรจาร ปริวรรต อ้างอิง 

กมุภาพนัธ์ février  เฟวิเย 
นิทานป่าเชตวนั, 
2461: 84/3 - 4 

มกราคม Janvier  ชงัวิเย 
ข้อประกาศของพทุธ
บณัฑิตฯ, 2481: 5/4 

กรกฎาคม 
 

juillet 
 

 ชยุเย 
นิยายไก่แมก่ล้า, 
2485: 1/23/3 

 ชยุเย 
สมาสจนัทประโชติ, 
2485: 1/1 

สงิหาคม 
 

août 
 

 อาอตุต์ 
นิยายนกน้อย, 
2485: 1/4/3 

 อาอดุ 
นิยายพิมพาฮ ่าไฮ, 
2485: 1/16/1 

เมษายน avril  อาวริน 
ก้านชวาย และก้าน
สาบาน, 2489: 16/3 

 
  ในการเขียนเดือนเป็นภาษาฝร่ังเศส พบวา่การเขียนเดือนอาอุต 

ผู้ จารน่าจะน าหลักการเขียนอักษรธรรมมาประยุกต์ใช้ และมีการเขียน
เคร่ืองหมายสมยัใหม ่คือ เคร่ืองหมายทณัฑฆาต และสงัเกตว่าผู้ เขียนเดือนแบบ
ฝร่ังเศสในปี พ.ศ.2485 ทัง้หมด เป็นพระสงฆ์ และการเขียนในปี พ.ศ.2489 ก็เป็น
การเขียนของพระสงฆ์ซึง่มีต าแหนง่เป็นเจ้าคณะแขวงเมืองหลวงพระบาง  
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4. ปี  
ในช่วงปี พ.ศ.2436 - 2497 แม้ว่าโดยเอกสารท่ีน ามาศึกษาจะมีการ

บนัทึกเป็น ค.ศ. แต่พบว่ามีการบนัทึกปี และปีศกัราชในรูปแบบต่างๆ ผสมอยู่
ด้วย ซึ่งจากการศกึษาไม่พบว่ามีการใช้การบอกปีแบบไทยโบราณ (ปีหนไทย) ท่ี
มีระบบแม่ปี - ลูกปี แต่นิยมใช้ปีหนขอม (ชวด - กุน) ส่วนปีศกัราชมีการใช้อยู่ 
4 รูปแบบ คือ  จุลศักราช (จ.ศ.)  พุทธศักราช (พ.ศ.)  คริสต์ศักราช (ค.ศ.) และ            
รัตนโกสินทรศก (ร.ศ.)  

ศกัราชท่ีเข้ามาในระบบการเขียนใหม่ คือ ร.ศ. ซึ่งพบเพียงท่ีเดียวในปี 
พ.ศ. 2454 ส่วนการใช้ปีคริสต์ศกัราช พบว่ามีความพยายามของผู้จารท่ีจะบอก
วา่เป็นปีแบบฝร่ัง ซึง่พบจ านวน 2 ฉบบั ดงันี ้ 

 
 
 
 

ภาพที่ 3 การระบตุวัเขียนว่าเป็นปีฝรัง่ มีข้อความว่า “ปีมะโรง 1928 ฝรัง่” 
ทีม่า: (ล าติณบาล, 2471: 47/1); http://www.laomanuscripts.net 

 

 
 
 

ภาพที่ 4 การระบตุวัเขียนว่าเป็นปีฝรัง่ มีข้อความว่า “วนั 2 ปีฝรัง่ 1945” 
ทีม่า: (ทา้วก าด า, 2488: 4/34/4); http://www.laomanuscripts.net 
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                                      เวลา วัน เดือน ปี ในเอกสารใบลานลาวท่ีบันทกึเป็นคริสต์ศักราช 
                                                                                                           ระหว่าง พ.ศ.2436 - 2496 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

ในกรณีการบอกปีเป็นคริสต์ศกัราช ผู้ศกึษาได้สรุปเป็นข้อ ตามลกัษณะ
การบอกศกัราชท่ีปรากฏในเอกสารใบลาน ดงันี ้ 

 

  1) มีการบอกวา่เป็นปีคริสต์ศกัราช โดยใช้ตวัย่อ ค.ศ. ดงันี ้
                                                             “วันท่ี  8 อาวริน ค.ศ.
1947” (ก้านชวายและก้านสาบาน, 2489: 16/3) 
  2) ไม่มีการบอกว่าเป็นปีศักราชประเภทใด แต่มีการเขียน
เคร่ืองหมายทบั ซึง่เป็นเคร่ืองหมายสมยัใหม่ในการบอกวนัเดือนปี คือ 
   “เดือน 10/5/39/” (สอนโลก, 2482: 4/37/4) 
ซึง่เม่ือค านวณแล้วเป็น ปี ค.ศ.1939  
  3) ไม่ระบุว่าเป็น จ.ศ., พ.ศ., และ ค.ศ. แต่ระบุว่า “ศกัราชได้” 
จากนัน้ตามด้วยเลขคริสต์ศกัราช  
  4) บอกปีหนขอม ตามด้วย ค.ศ. (โดยไม่ระบวุ่าเป็น ค.ศ.) เช่น 
ปีกนุ 1948, ปีชวด 1949 เป็นต้น 
  5) บอก ค.ศ. (โดยไมร่ะบกุว่าเป็น ค.ศ.) ตามด้วยปีหนขอม เชน่ 
สร้างปี 1951 ปีเถาะ, 1952 ปีขาล เป็นต้น 
  6) มีการระบุปีศักราชว่าเป็นปีจุลศักราช แต่ความจริงเป็นปี
คริสต์ศกัราช ซึ่งมีจ านวนมากถึง 18 ฉบบั เช่น จลุสงักาศราชาได้พนั 9 ฮ้อย 11 
(ฎีกานโม, 2454: 46/3) แตเ่ม่ือค านวณเป็นคริสต์ศกัราช 1911 
  7) มีการระบุว่ าเป็นปีพุทธศักราช แต่ความจริงเป็นปี
คริสต์ศกัราช มีจ านวน 5 ฉบบั เช่น “พทุธศกัราชได้ 1932 เดือน 5 แรม 12 วนั 7 
มือ้กดสะง้า ปีมะแม” (นครโสเภณี, 2475: 1/39/1) 
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8.1) “ร.ศ.130ฯ ร.ศ.1191ฯ ปีกนุ เป็นปีสกุร” (นิทานธาตหุวัอก
พระเจ้าฯ, 2454: 8/3) 
 

 
 

ภาพที่ 5 การระบศุกัราชเป็น ร.ศ., ค.ศ. และปีหนขอม 
ทีม่า : (นิทานธาตหุวัอกพระเจ้าฯ, 2454: 8/3); http://www.laomanuscripts.net 

 

   8.2) “ส าเร็จเดือนสิบ ขึน้ 11 ค ่า วันทิตย์ พ.ศ.2885 II 1942”  
(โลกนยั, 2485: 11/39/3)  
   8.3) “ริจนาแล้ว 4 โมง 45 นาที วนัพธุ เดือน 12 ออกใหม่ 6 ค ่า 
ปีกนุ 1946 วนัท่ี 31 พ.ศ.2489” (พระคมัภีร์สงักสุนิกาย, 2489: 10/22/4)  
 

  จากการศึกษาเอกสารใบลาน พบการบนัทึกศกัราชเป็นคริสต์
ศกัราช และพบว่าเม่ือมีการใช้ตวัเลขในการบนัทึกนัน้ นิยมใช้ตวัเลขไทยปนกับ
ตวัเลขอกัษรธรรม/ไทยน้อยในการบนัทึก ทัง้นีเ้พราะว่าก่อนหน้าจะมีการเข้ามา
ของฝร่ังเศสนัน้ อาณาจักรล้านช้างหรือพืน้ท่ี สปป.ลาวในปัจจุบันได้ตกเป็น
เมืองขึน้ของสยามตัง้แต่ พ.ศ.2322 - 2436 ท าให้วฒันธรรมด้านการเขียนของ
สยามได้แทรกซึมเข้าสู่ปัญญาชนของลาว ผ่านอ านาจทางการเมือง ระบบ
การศึกษาในแต่ละพืน้ท่ี จนกระทั่งฝร่ังเศสเข้ามายึดครองลาว จึงได้มีการน า
วฒันธรรมของฝร่ังเศสเข้ามาประสมในระบบการเขียน ดงันัน้วฒันธรรมการเขียน
อักษรธรรม/ไทยน้อยในช่วงดังกล่าว จึงเป็นการประสมระหว่าง วัฒนธรรม 
ล้านช้าง + วฒันธรรมไทย + วฒันธรรมฝร่ังเศส 
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สรุป  
  ในช่วงปี พ.ศ.2436 - 2497 แม้ว่าจะเป็นช่วงการปกครองของฝร่ังเศส 
แต่ก่อนหน้าการเข้ามาของฝร่ังเศสนัน้ สยามได้ปกครองลาวถึง 114  ปี ดงันัน้
อิทธิพลการเขียนของสยามจึงได้แทรกซึมในวฒันธรรมการเขียนของลาวอย่าง
ลกึซึง้ เม่ือฝร่ังเศสเข้ามาปกครองลาว วฒันธรรมการเขียนของสยามยงัฝังรากอยู่
ไม่ได้หายไป รวมถึงการเข้ามาของฝร่ังเศสนัน้ ไม่ได้ท าให้ประชาชนยอมรับ
เทา่ท่ีควร ดงันัน้การรับวฒันธรรมฝร่ังเศสจึงเป็นเร่ืองยาก แตก็่พบวฒันธรรมการ
เขียนแทรกซมึในเอกสารใบลานโดยประสมกบัวฒันธรรมไทยอยู่ด้วย 
  วัฒนธรรมการบอกเวลาท่ีปรากฏในการเขียนใบลาน พบว่าการบอก
เวลาตามแบบราชส านกัล้านช้างลดน้อยลง และพบการบอกเวลาแบบชาวบ้าน
เพิ่มมากขึน้ รวมถึงเวลาสมัยใหม่ท่ียึดตัวเลขเป็นชั่วโมงและนาทีเพิ่มมากขึน้ 
วันท่ีจารเอกสารในใบลานลาวพบทัง้วันตามจันทรคติและสุริยคติ ส่วนเดือน
พบว่ามีจ านวนเดือนของฝร่ังเศสเข้ามาแทรกในเอกสารใบลานจ านวน 5 เดือน 
แต่ทัง้นีไ้ม่พบเดือนแบบไทย (มกราคม - ธันวาคม) อยู่ในเอกสารใบลานช่วง
ดงักล่าว การบันทึกปี แต่เดิมนัน้ใช้ปีหนไทย ปีหนขอม แต่ในช่วง พ.ศ.2436 
- 2497 เอกสารท่ีน ามาศกึษาไม่พบปีหนไทย แตพ่บปีหนขอม (ชวด - กนุ) ส่วนปี
ศกัราช พบการใช้ปี จ.ศ., พ.ศ., ค.ศ. และ ร.ศ. แตว่่ามีความคลาดเคล่ือนในการ
บอกประเภทศกัราช นิยมบอกว่าเป็นปีพทุธศกัราช และปีจลุศกัราช แตค่วามจริง
เป็นปีคริสต์ศกัราช  
  
กิตตกิรรมประกาศ 

ขอขอบคณุ อาจารย์มิตต์  ทรัพย์ผดุ มิตราจารย์ท่ีให้ค าแนะน าและจุด
ประเดน็ในการศกึษาค้นคว้าในครัง้นี ้
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