ขบคํา เค้ นความ ให้ คกั คึก กับจารึกวัดถํ ้าสุวรรณคูหา :
ย้ อนอ่านการอภิปรายโต้ ตอบระหว่าง ธวัช ปุณโณทก และ ล้ อม เพ็งแก้ ว ว่าด้ วยวัน-เดือน-ปี ที่
ปรากฏในจารึก
นวพรรณ ภัทรมูล
กลุม่ งานคลังข้ อมูล
ครัง้ เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๙ ผู้เขียนได้ มีโอกาสเรี ยบเรี ยงข้ อมูลเกี่ยวกับจารึกหลักหนึง่ เพื่อนําข้ อมูลลงฐานข้ อมูล
‘จารึกในประเทศไทย’ เพื่อเผยแพร่ ในเชิงวิชาการ ระหว่างที่รวบรวมข้ อมูลก่อนที่จะทําการเรี ยบเรี ยงนัน้ ผู้เขียนพบว่า
มีความยากที่จะระบุให้ ชดั เจนว่าจารึกหลักนันสร้
้ างขึ ้นเมื่อ พ.ศ. ใด เนื่องจากมีการวิเคราะห์คดั ค้ านกันไปมาระหว่าง
อาจารย์ผ้ ยู ิ่งใหญ่ ๒ ท่าน คือ อ. ธวัช ปุณโณทก และ อ. ล้ อม เพ็งแก้ ว ซึง่ เห็นไม่ตรงกันในส่วนของคําอ่านเลขศักราชใน
จารึก และเมื่อพิจารณาตามข้ ออภิปรายของทัง้ ๒ ท่านแล้ วนัน้ ก็เห็นว่าต่างมีเหตุผลที่น่าสนใจและมีความเป็ นไปได้ ทงสิ
ั ้ ้น
อย่างไรก็ดี ในขันตอนของการเรี
้
ยบเรี ยงข้ อมูลเพื่อนําลงฐานข้ อมูลนัน้
ควรจะยึดข้ อมูลของหน่วยงานที่มีหน้ าที่เป็ น
ผู้รับผิดชอบหลักในเบื ้องต้ น ซึง่ ในกรณีนี ้ หน่วยงานที่เป็ นผู้รับผิดชอบหลักได้ แก่หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ในส่วนของ
ฐานข้ อมูลจึงได้ ระบุ ปี พ.ศ. ที่สร้ างจารึกไว้ ตามข้ อมูลในหนังสือ จารึกในประเทศไทย เล่ม ๕ ซึง่ จัดพิมพ์โดย
หอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๙
ถึงอย่างนันก็
้ ตาม การอภิปรายโต้ ตอบเกี่ยวกับ วัน-เดือน-ปี ที่ปรากฏในจารึกหลักนี ้ของอาจารย์ทงั ้ ๒ ท่าน ก็ยงั
มีความน่าสนใจ ประกอบไปด้ วยความรู้ ที่แทรกอยู่มากมาย ทังความรู
้
้ เกี่ยวกับการคํานวณวัน-เดือน-ปี ตัวเลข ดวงฤกษ์
ดวงชะตา ตลอดจนเกร็ดเล็กเกร็ดน้ อยทางด้ านจารึกและประวัติศาสตร์ ที่เกี่ยวข้ อง คงจะน่าเสียดายหากไม่ได้ รือ้ ขื ้นมาอ่าน
ใหม่ เพื่อจะได้ ทบทวนและคิดตามอย่างละเอียดไปอีกสักวาระหนึง่
“จารึกวัดถํ ้าสุวรรณคูหา” คือจารึกที่เป็ นประเด็นอภิปรายโต้ แย้ งดังกล่าวข้ างต้ นนี ้

รู้จกั “จารึกวัดถํ ้าสุวรรณคูหา”
จารึกวัดถํ ้าสุวรรณคูหา ที่กล่าวถึงในบทความนี ้ ใน ‘ฐานข้ อมูลจารึกในประเทศไทย’ เรี ยกว่า จารึกวัดถํ ้าสุวรรณ
คูหา ๑ เป็ นจารึกศิลารูปใบเสมา อักษรธรรมอีสาน ภาษาไทยและบาลี ตังอยู
้ บ่ นพื ้นก่อซีเมนต์ภายในถํ ้า วัดถํ ้าสุวรรณคูหา
บ้ านคูหาพัฒนา ตําบลนาสี อําเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลําภู เจ้ าหน้ าที่หน่วยศิลปากรที่ ๗ จังหวัดขอนแก่น
ได้ ติดต่อให้ กองหอสมุดแห่งชาติจดั ส่งเจ้ าหน้ าที่ไปทําสําเนาจารึกหลักนี ้ เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๗ ต่อมา
อ. ธวัช ปุณโณทก ได้ อ่าน - แปล จารึกหลักนี ้อีกครัง้ ในหนังสือ ศิลาจารึกอีสาน (พ.ศ. ๒๕๓๐) ได้ โดยแยกจารึกวัดถํ ้า
สุวรรณคูหา ๑ นันเป็
้ น ๒ หลัก โดยพิจารณาจากศักราชของจารึกทังสองด้
้
านที่เป็ นคนละสมัยกัน
๑

จารึกวัดถํ ้าสุวรรณคูหา ด้ านที่ ๑

จารึกวัดถํ ้าสุวรรณคูหา ด้ านที่ ๒

คําอ่าน-แปลจารึกวัดถํ ้าสุวรรณคูหา โดย ธวัช ปุณโณทก (พ.ศ. ๒๕๒๘)
ธวัช ปุณโณทก ได้ อา่ น-แปล จารึกวัดถํ ้าสุวรรณคูหา นี ้และพิมพ์เผยแพร่ใน วารสารศิลปวัฒนธรรม ปี ที่ ๖ ฉบับที่
๘ (มิถนุ ายน ๒๕๒๘) หน้ า ๑๒๒-๑๒๗ ก่อนที่จะรวมพิมพ์ในหนังสือ ศิลาจารึกอีสาน (กรุ งเทพฯ : คุณพินอักษรกิจ,
๒๕๓๐) ดังนี ้

ด้ านที่ ๑
คําจารึก

คําอ่ านปั จ จุบ ัน

บรรทัดที่ ๑ ฏ สงฺกราช ๙๒๕

สังกราช๑ ๙๒๕๒

บรรทัดที่ ๒ มาษะเกณ ๑๑๔๓๙ ฤก ๒๖

มาสเกณฑ์๓ ๑๑๔๓๙

บรรทัดที่ ๓ หรฺ รคุณ ๓๓๗๘๐๔ ฤก ๒๖

หรคุณ๔ ๓๓๗๘๐๔ ฤกษ์ ๒๖

บรรทัดที่ ๔ ปี กาไคเฑิน ๔ ขึน ๔ คํา มืกาบสันวัน ๕

ปี ก่าไค้ ๕ เดือน ๔ ขึ ้น ๔ คํ่า มื ้อ๖ กาบสัน๗ วัน ๕*
๒

ด้ านที่ ๑ (ต่อ)
คําอ่ านปั จ จุบ ัน

คําจารึก
บรรทัดที่ ๕ ๒ สรี ׅสภุ มงคลกถาราชอาจฺจญามหาสมุตฺติ
เทวราชตนเสฺวิย

ศรี ศภุ มังคลกถา ราชอาชญามมหาสมมุติ
เทวราชตน๘ เสวย

บรรทัดที่ ๖ พิภพฺพไนสฺรีรัตนาคนหุตมหานครราชธานี
นามชืพฺระ

พิภพในศรี สตั นาคนหุตมหานครราชธานี
นามชื่อพระ

บรรทัดที่ ๗ เชยฺยเชฏฺฐาธิราชตนปฺรกอบฑวยทสราชธมฺม

ไชยเชฏฐาธิราชตนประกอบด้ วยทศราชธรรม
สิบประการมีสทั ธาใน

สิบปฺรกานมิสทฺธาไนׅ

บรรทัดที่ ๘ พุทฺธสาสׅนาจิงปฺรสิทฺธิอาจฺจญาไหเขฑไหแฑน พุทธศาสนาจึงประสิทธิ์อาชญาให้ เขตให้ แดน
ไร่นากับวัดสุพรรณคูหา
ไรฺ นากับวัดสุพรฺ ณฺณคุหา
บรรทัดที่ ๙ พายไนมีพฺรมหาอินฺทรี ยสังวอรเจาพายนอั
มีราชาเนฑราชปโรหิฑปั น ก-

ภายใน๙ มีพระมหาอินทรี ยสังวรเจ้ าภายนอก๑๐
มีราชาเนต๑๑ ปุํโรหิตเป็ น ก-

บรรทัดที่ ๑๐ มฺมภารจิงรับหมึׅนไตมาลฺย(ลง)ปฺรสิทฺธิ

รรมการ จึงรับหมื่นใต้ มาลงประสิทธิ์
อาชญาใส่หวั หมื่นใต้ ยอยไร๑๒ เมื่อ๑๓ เจ้ าแผ่น

อาฑญาไสหัวหมินไตยอยไรเมือเจาแผน
บรรทัดที่ ๑๑ ฑินแปงรูปพฺระสพฺพญฺญเู จาไนׅธาฑบางพวน
จึงแตงหมินขวาแลพังเพามาพรอมผุ

ดินแปง๑๔ รูปพระสัพพัญญูเจ้ าในธาตุบางพวน
จึงแต่งหมื่นขวาแลพังเพา๑๕ มาพร้ อมผู้-

บรรทัดที่ ๑๒ ไพรทังหลายกวานนาเรื อเมิงนาขามเมิงหีนชน ไพร่ทงหลายกว้
ั้
าน๑๖ นาเรื อ เมืองนาขาม เมืองหินชน
ั ้ ่ด้านแล
เมืองซนู มาแทก๑๗ เขตให้ ทงสี
เมิงหีนชนเมิงชนุมาแทกเขฑไหทังสีฑานแล
บรรทัดที่ ๑๓ ฑานแลพันวาจิงไหนาปูนาสิกสางนาทาเปฑ
นาหัน นาไกเขׅวยั นาแพงเมิง

ด้ านแลพันวา๑๘ จึงให้ นาปู นาสึกส้ าง นาท่าเป็ ด
นาหัน นาไก่เขี่ย นาแพงเมือง

บรรทัดที่ ๑๔ พิชฺชทังหฺลายเปนตนวาพฺราวตานหฺวานสม
หมัาพรุ อันมีไนเขฑไนแฑนไรนาฝุง

พืชทังหลายเป็
้
นต้ นว่า พร้ าว ตาล หวานส้ ม
หมากพลู อันมีในเขตในแดนไร่นาฝูง

บรรทัดที่ ๑๕ นิอฺยาไหทาวขุนผุไฑคุบชีงเอาทาวมาลนุ

นี ้ อย่าให้ ท้าวขุนผู้ใดคลุบชิง๑๙ เอา ท้ าวมาลุน๒๐
ขุนมาใหม่อย่าให้ มล้ าง

ขุนมาไหׅมอฺยาไหมฺลาง
บรรทัดที่ ๑๖ พระราชอาจฺจญาผุไฑหัาโลภตณฺหามัา
แลมามฺลางพระราช

พระราชอาชญา ผู้ใดหากโลภตัณหามาก
แลมามล้ างพระราช
๓

ด้ านที่ ๑ (ต่อ)
คําอ่ านปั จ จุบ ัน

คําจารึก
บรรทัดที่ ๑๗ อาจฺจญาไหผุหนันไฑไปไหมอปายทุกทังสี:
ธมฺมตุลฺล

อาชญา ให้ ผ้ นู นได้
ั ้ ไปไหม้ อบายมุกข์ทงสี
ั ้ ่:
ธมฺมตุลฺล

บรรทัดที่ ๑๘ เลากราช นาเมา รตนตยฺยจิตฺต
ปสาเทา สุวณฺณคุ-

โลกราช นาโม รตนตรยจิตฺต
ปสาโท สุวณณคู-

บรรทัดที่ ๑๙ หาย สาสฺนปู ถมฺภเกา สพฺพญฺญตุ ตญาณ
ปฏฺฏยฺย มาเนา

หาย สาสฺนปู ถมฺภโก สพฺพญญุตญาณ
ปฏฺฏยฺย มาโน

บรรทัดที่ ๒๐ การิ เต : ๅ

การิโต : ๅ

อธิบายศัพท์ ด้ านที่ ๑
๑. สังกราช = ศักราช
๒. ๙๒๕ = จุลศักราช ๙๒๕ ตรงกับ พ.ศ. ๒๑๐๖
๓. มาสเกณฑ์ = เกณฑ์เดือน หมายถึงจํานวนเดือน นับตังแต่
้ เดือนแรกที่ตงจุ
ั ้ ลศักราชจนถึงเดือนที่ลงในจารึก
๔. หรคุณ = คือจํานวนวัน โดยการนับเช่นเดียวกับมาสเกณฑ์ คือนับตังแต่
้ วนั แรกที่ตงจุ
ั ้ ลศักราชจนถึงวันที่จารึก
๕. ปี ก่าไค้ = ปี กนุ สัมฤทธิศก ปี ไค้ = ปี กนุ , ก่า = สัมฤทธิศกของภาคอีสาน จะตรงกับเบญจศกภาคกลาง
๖. มื ้อ = วัน
๗. กาบสัน = ชื่อวันของภาคอีสาน ซึง่ ใช้ แบบเดียวกับภาคเหนือ
๘. ตน = สรรพนามของกษัตริย์, พระสงฆ์, พระพุทธรูป
๙. ภายใน = ฝ่ ายสงฆ์, ภายในคณะสงฆ์
๑๐. ภายนอก = ฝ่ ายฆราวาส, ภายนอกคณะสงฆ์
๑๑. ราชาเนต = ตําแหน่งขุนนาง มักจะเรี ยกว่า ซาเนต ซึง่ เป็ นตําแหน่งคูก่ บั ซานน
๑๒. ยอยไร = การเก็บรวบรวมภาษี อากร ยอย = ทยอยมา, เรี่ ยไร, ไร = ส่วย มักจะใช้ วา่ ส่วยไร (ดูจารึก ๑๐๔, วัดศรี
จอมทอง ช.ม., ประชุมจารึกภาค ๔ หน้ า ๑๑๔)
๑๓. เมือ = ไป, กลับไป
๑๔. แปง = สร้ าง, ทํา เช่น สร้ างบ้ านแปงเมือง
๑๕. พังเพา = ตําแหน่งขุนนาง
๑๖. กว้ าน = หัวหน้ าหมูบ่ ้ าน, กํานัน
๑๗. แทก = วัด
๔

๑๘. แลด้ านแลพันวา = ด้ านละ ๑,๐๐๐ วา
๑๙. คลุบชิง = ช่วงชิง, ตะครุบช่วงชิง
๒๐. ลุน = ภายหลัง
* วัน ๕ = วันพฤหัส
ด้ านที่ ๒
คําจารึก

คําอ่ านปั จ จุบ ัน

บรรทัดที่ ๑ สงกราช ๙๓๔ ฤกษ ๐๒

สังกราช ๙๓๔๑ ฤกษ์ ๐๒

บรรทัดที่ ๒ มาสเกณ ๑๑๔๖๓ หรคุณ ๓๕๑๔๗๖

มาสเกณฑ์ ๑๑๔๖๓ หรคุณ ๓๕๑๔๗๖

บรรทัดที่ ๓ ปี เตาสันเฑิน ๔ เพัง วัน ๒ มืรวายสี

ปี เต่าสัน๒ เดือน ๔ เพ็ง วัน ๒* มื ้อ๓ รวายสี๔

บรรทัดที่ ๔ ยามพาดลันคํา

ยามพาด๕ ลันคํา
(ดวงลักขณาของฤกษ์ )

บรรทัดที่ ๕ ษุภมสัตรุ าชอาจญาสม฿เดัจบพิตฺรพรเจา
ชืสมุ งัคล-

สุภมัสดุ ราชอาชญาสมเด็จบพิตรพระเจ้ า
ชื่อสุมงั คล-

บรรทัดที่ ๖ โพฺรทิสตั ไอยกศฺรราชสิทฺธิเดัจลึไช
ไกลภูวมาทิบดีสรี สรุ ิวงสา

โพธิสตั ว์ไอยกัศรราชสิทธิเดชลือชัย
ไกรภูวมาธิบดีศรี สรุ ิวงศา

บรรทัดที่ ๗ แลบพิตฺรระตะนะปฺระโชตะเสตฺรคัช
อัศจันทะสุวนันะขกัคระสาละราช-

แล บพิตรรตนประโชติเสตตคัช
อัศจรรย์สวุ รรณขัคคสาลราช-

บรรทัดที่ ๘ กุมมาน ตนปฺระกอบดวยจุฬปฺระสาสัทฺธา
ในพุทฺธสาศหฺนาปฺรง

กุมาร ตน๖ ประกอบด้ วยจุฬประสาศรัทธา
ในพุทธศาสนาปลง

บรรทัดที่ ๙ ประสิทธิอาจญาไวกบัวดัสพุ รันนะครุหา
พายในมีสํ เดัจมะหาส-

ประสิทธิอาชญา๗ ไว้ กบั วัดสุพรรณคูหา
ภายใน๘ มีสมเด็จมหาสั-

บรรทัดที่ ๑๐ งัคะราชาสุมงั คลโพทธิวิริยเจา

งฆราชาสุมงั คลโพธิวิริยเจ้ า

พายนอกมิพรญาพลเสิกขวาพรบรรทัดที่ ๑๑ ญาหลวงราชวัดพรญาทธํามา พินนมนติ
เปั นอุปถํามะกะให้ เขัดวดักฺล

ภายนอก๙ ก็มีพระยาพลเศิกขวา พระ‐
ยาหลวงราชวัตร พระยาธรรมาภินนั ทมนตรี
เป็ นอุปถัมกะให้ เขตวัด กล-

๕

ด้ านที่ ๒ (ต่อ)
คําอ่ านปั จ จุบ ัน

คําจารึก
บรรทัดที่ ๑๒ วมปาทังสีดานแลดานแลพนัวา
เปั นเขัดรตนไตฺรยแกวทังสาม

วม๑๐ ป่ าทังสี
้ ่ด้านแลด้ านแลพันวา๑๑
เป็ นเขตรตนไตรแก้ วทังสาม
้

บรรทัดที่ ๑๓ ใหนาทันนาแพงเมิองนาไกเขัยกบันา
อันพรไชเชัดถาเจาใหเ-

ให้ นาทัน นาแพงเมือง นาไก่เขี่ย กับนา
อันพระไชยเชษฐาเจ้ าให้ เ-

บรรทัดที่ ๑๔ เตกอนนนัพิชทังมวนมีตนวาพาวตาน

ต้นว่าพร้ าวตาล
เต่ก่อนนัน้ พืชทังมวลมี
้
หวานส้ ม หมากพลูอนั

หวานสม฿หมากพูอนั
บรรทัดที่ ๑๕ มีในเขัดใหเปนัอปุ ะกานแกแกวทังสาม
ในวดัสพุ รัณะ

มีในเขตให้ เป็ นอุปการแก่แก้ วทังสาม
้
ในวัดสุพรรณ

บรรทัดที่ ๑๖ คูหาขอฺยกกบัพฺระสบัพนั ญุเจามีสีคฺรวั
ทาวขุนผูใดอฺยาคุบอฺยาชีงเ-

คูหา ข้ อย๑๒ กับพระสัพพัญญูเจ้ ามีสี่ครัว
ท้ าวขุนผู้ใดอย่าคลุบอย่าชิงเ-

บรรทัดที่ ๑๗ อาทาวมาลูนขูนมาใหฺมอฺยาใหมฺลาง
พระราชอาจญาผูใดหาก

อาท้ าวมาลุน๑๓ ขุนมาใหม่อย่าให้ มล้ าง
พระราชอาชญา ผู้ใดหาก

บรรทัดที่ ๑๘ มิโลภะตันหามากแลมามฺลางเขัด
แดนไรนาฝูงอนัใหนีให

มีโลภตัณหามาก แลมามล้ างเขต
แดนไร่นาฝูงอันให้ นี ้ให้

บรรทัดที่ ๑๙ ผูหฺนนั ไดไปไหมอะบายทุกทงัสี 7

ผูหฺนนั ไดไปไหมอะบายทุกทงัสี 7

อธิบายศัพท์ ด้ านที่ ๒
๑. สังกราช ๙๓๔ = จุลศักราช ๙๓๔ ตรงกับ พ.ศ. ๒๑๑๕
๒. เต่าสัน = ปี วอก นพศก สัน = วอก, เต่า = นพศกของอีสานตรงกับจัตวาศกภาคกลาง
๓. มื ้อ = วัน
๔. รวายสี = ชื่อวันของอีสานใช้ แบบเดียวกับภาคเหนือ
๕. พาด = เช้ าตรู่ จารึกหลัก ๗๐ (วัดพระธาตุลําปางหลวง) ว่า “ยามพาดรุ่งแล้ ว ๒ นาที” ฉะนัน้ คําว่า “ยามพาดลันคํ่า”
น่าจะหมายถึงเวลาขมุกขมัวก่อนคํ่า
๖. ตน = สรรพนามของกษัตริ ย์, พระสงฆ์, พระพุทธรูป
๗. ปลงประสิทธิ์พระราชอาชญา = ประกาศพระบรมราชโองการ
๘. ภายใน = ภายในคณะสงฆ์
๖

๙. ภายนอก = ฆราวาส คือ ภายนอกคณะสงฆ์
๑๐. กลวม = คล่อม, ครอบไว้
๑๑. แลด้ านแลพันวา = ด้ านละ ๑,๐๐๐ วา
๑๒. ข้ อย = ข้ า, ข้ าโอกาส, ข้ าพระ, เลกวัด
๑๓. ลุน = ภายหลัง
*วัน ๒ = วันจันทร์

การอภิปรายโต้ ตอบเรื่ องศักราชในจารึก
หลังจากที่ อ. ธวัช ปุณ โณทก ได้ นําเสนอคําอ่าน-แปลของจารึ กวัดถํ า้ สุวรรณคูหาข้ างต้ นนี ้ ในบทความเรื่ อง
“จารึ กวัดถํา้ สุวรรณคูหา” และได้ เขียนถึงจารึ กหลักเดียวกันนีใ้ นแง่ประวัติศาสตร์ สังคมและการเมือง ในบทความเรื่ อง
“ประวัติศาสตร์ สังคมและการเมืองอีสานจากจารึกวัดถํ ้าสุวรรณคูหา อุดรธานี” ต่อมา อ. ล้ อม เพ็งแก้ ว ได้ แสดงความ
ไม่เห็นด้ วยกับ อ. ธวัช ปุณโณทก และนําเสนอประเด็นที่ไม่เห็นด้ วยนันเผยแพร่
้
ในบทความเรื่ อง
“ค้ นคําเค้ นคอ-ธวัช
ปุณ โณทก วิเคราะห์ตัวเลขในจารึ กวัดสุวรรณคูหา” โดยเห็นว่า ตัวเลขที่ อ. ธวัช ปุณ โณทก อ่านไว้ นัน้ ไม่สอดคล้ องกัน
ได้ สร้ างตารางเพื่อเปรี ยบเทียบให้ เห็นชัดเจนขึ ้นดังนี ้
ศัก ราช

มาสเกณฑ์

หรคุณ

ด้ านที่ ๒

๙๓๔

๑๑๔๖๓

๓๕๑๔๗๖

ด้ านที่ ๑

๙๒๕

๑๑๔๓๙

๓๓๗๘๐๔

๙

๒๔

๑๓๖๗๒

ผลต่าง (ด้ าน ๒-๑)

“เห็นได้ ชดั ว่าจารึ กด้ านที่ ๒ กระทําหลังจารึกด้ านที่ ๑ หากนับแป็ นปี ก็ได้ ๙ ปี หากนับเป็ นเดือนก็ได้ ๒๔ เดือน
หากนับเป็ นวันก็ได้ ๑๓๖๗๒ วัน
ปี เดือน วัน ไม่สอดคล้ องกันเลย เพราะเวลา ๙ ปี หากคิดเป็ นเดือนก็ได้ จนั ทรคติก็ไม่ควรน้ อยกว่า ๑๑๒ เดือน
และหากคิดเป็ นวันก็ไม่น่าจะถึง ๑๓๖๗๒ วัน (ประมาณ ๓๒๘๘ วัน)
แต่ตามที่ ธวัช ปุณโณทก เสนอคําอ่านไว้ นับเป็ นเดือนได้ เพียง ๒๔ เดือน แต่มีวนั ถึง ๑๓๖๗๒ วัน
นี่มนั อะไรกัน! เป็ นเดือนและวันของปฏิทินระบบไหน?”
อ. ล้ อม เพ็งแก้ ว อธิ บายตารางข้ างต้ น โดยตัง้ ข้ อสังเกตดังกล่าว จากนัน้ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ ยวกับ
ตัวเลข ศักราช มาสเกณฑ์ และหรคุณ ว่าเป็ นไปได้ หรื อไม่ที่ อ. ธวัช ปุณ โณทก ถ่ายถอดตัวเลขหลักหน่วยศักราชนัน้ ผิด
้
น เลข ๔ หรื อ ๕ ก็ได้ การที่ อ. ธวัช ปุณโณทก ตัดสินใจอ่านเป็ นเลข ๕
เพราะเมื่อใช้ แว่นขยายส่องดูแล้ ว เลขตัวนันอาจเป็
๗

ก็คงอนุมานเอาจาก ปี ก่าไค้ ที่ปรากฏอยู่ ซึง่ ในกรณีนี ้ยังมีมาสเกณฑ์และหรคุณปรากฏอยู่ด้วย การใช้ ปีก่าไค้ ตวั เดียวเป็ น
ตัวยันหรื อตรวจสอบ โดยละเว้ นหรคุณและมาสเกณฑ์อีกสองตัวช่วยยันเสริ ม จึงย่อมขาดความหนักแน่น และในการใช้
มาสเกณฑ์และหรคุณตรวจสอบนัน้ จําเป็ นจะต้ องทราบมาสเกณฑ์และหรคุณของวันเถลิงศกประกอบด้ วย ซึ่งในที่นี ้
มาสเกณฑ์ แ ละหรคุณ ของวัน เถลิงศก จ.ศ. ๙๒๕ คํ านวณตามคัม ภี ร์สุริย ยาตรได้ เท่า กับ ๑๑๔๔๑ และ ๓๓๗๘๖๕
เมื่อนําไปเทียบกับที่ปรากฏในจารึกก็เห็นชัดว่ามาสเกณฑ์และหรคุณในจารึกน้ อยกว่ามาสเกณฑ์และหรคุณวันเถลิงศก คือ
มาสเกณฑ์น้อยกว่า ๒ เดือน หรคุณน้ อยกว่า ๖๑ วัน แสดงว่าจารึกด้ านที่ ๑ วัดถํ ้าสุวรรณคูหานันได้
้ ทําขึ ้น ก่อนวันเถลิงศก
จ.ศ. ๙๒๕ เป็ น เวลา ๖๑ วัน หรื อประมาณ ๒ เดื อ น นั่น คื อจะต้ อ งเป็ น จ.ศ. ๙๒๔ แต่เมื่ อ อ่านเป็ น ๙๒๔ ก็จะขัดกับ
ข้ อความ ปี ก่าไค้ แต่เรื่ องนี ้อนุโลมได้ เพราะนักจารึกและพงศาวดารย่อมทราบกันอยู่ว่าปี นกั ษัตรมักจะคลาดกันอยู่เสมอ
และเมื่อลองพิจารณามาสเกณฑ์ และหรคุณ วันเถลิงศกปี จ.ศ. ๙๒๔ ปรากฏว่ามาสเกณฑ์ และหรคุณ วันเถลิงศก จ.ศ.
๙๒๔ เท่ากับ ๑๑๔๒๘ และ ๓๓๗๕๐๐ ซึ่งน้ อยกว่าที่ปรากฏในจารึก ก็เป็ นอันชัดเจนว่า จารึกกระทําขึ ้นหลังวันเถลิงศก
จ.ศ. เป็ นเวลา ๓๐๔ วัน หรื อประมาณ ๑๑ เดือน(จันทรคติ) หากใช้ มาสเกณฑ์และหรคุณในจารึ กที่ อ. ธวัช ปุณโณทก
อ่านได้ เป็ นตัวยัน ปี จารึกย่อมตรงกับ จ.ศ. ๙๒๔ คือเลขหลักหน่วยเป็ นเลข ๔ มิใช่เลข ๕
ในส่วนของจารึกด้ านที่ ๒ นัน้ อ. ล้ อม เพ็งแก้ ว ได้ อธิบายถึงความสอดคล้ องจากบทสรุ ปของจารึกด้ านที่ ๑ โดย
อ้ างถึงคําอ่านของ อ. ธวัช ปุณโณทก ที่ว่า ศักราช ๙๓๔ มาสเกณฑ์ ๑๑๔๖๓ หรคุณ ๓๕๑๔๗๖ นัน้ ว่าเห็นชัดมากถึง
ความต่างจนเหลือเชื่อของมาสเกณฑ์และหรคุณ อ. ล้ อม เพ็งแก้ ว ได้ คํานวณมาสเหณฑ์และหรคุณวันเถลิงศกของปี
จ.ศ. ๙๓๔ เพื่อตรวจสอบ ปรากฏว่า ในปี ดังกล่าวนีว้ นั เถลิงศกมีมาสเกณฑ์เท่ากับ ๑๑๕๕๒ หรคุณเท่ากับ ๓๔๑๑๕๓
จะเห็นว่าตัวเลขมาสเกณฑ์และหรคุณที่ อ. ธวัช ปุณโณทก อ่านไว้ มีจํานวนต่างกับมาสเกณฑ์และหรคุณวันเถลิงศกถึง
๑๐๓๒๓ วัน คือมาสเกณฑ์ในจารึกน้ อยกว่ามาสเกณฑ์วนั เถลิงศกถึง ๘๙ เดือน ส่วนหรคุณในจารึกกลับมากกว่าหรคุณ
วัน เถลิ งศกถึง ๑๐๓๒๓ วัน อ. ล้ อ ม เพ็ ง แก้ ว จึงมี ค วามเห็ น ว่า ตัว เลขด้ า นที่ ๒ นี น้ ่ า จะเป็ น จ.ศ. ๙๓๔ มาสเกณฑ์
๑๑๕๖๓ หรคุณ ๓๔๑๔๗๖ และได้ ลองจัดตัวเลขลงตารางเช่นเดียวกับตารางข้ างต้ นดู จะเห็นว่าจารึ กด้ านที่ ๒ กระทํา
ภายหลังด้ านที่ ๑ หากคิดเป็ นปี ก็ ๑๐ ปี หากคิดเป็ นเดือนก็ได้ ๑๒๔ เดือน หากคิดเป็ นวันก็ได้ ๓๖๗๒ วัน ดังนี ้
ศัก ราช

มาสเกณฑ์

หรคุณ

ด้ านที่ ๒

๙๓๔

๑๑๕๖๓

๓๔๑๔๗๖

ด้ านที่ ๑

๙๒๔

๑๑๔๓๙

๓๓๗๘๐๔

ผลต่าง (ด้ าน ๒-๑)

๑๐

๑๒๔

๓๖๗๒

เมื่อ อ. ล้ อม เพ็งแก้ ว ได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตเช่นนี ้ อ. ธวัช ปุณโณทก ก็ได้ ตอบข้ อสงสัยในบทความเรื่ อง “วิเคราะห์ตวั เลข
ในจารึ กวัดถํา้ สุวรรณคูหา อีกทีเถอะน่า” โดยในเบือ้ งต้ น อ. ธวัช ปุณโณทก เห็นด้ วยกับความถูกต้ องของระบบวิเคราะห์
ตัวเลขโดยยื ด คัม ภี ร์สุริย ยาตรที่ อ. ล้ อ ม เพ็ งแก้ ว ใช้ หากแต่ไม่ส ามารถแก้ ไขตัวเลขให้ เป็ น ไปตามที่ อ. ล้ อ ม เพ็ งแก้ ว
วิเคราะห์ไว้ ได้ เนื่องจากศิลาจารึกวัดถํ ้าสุวรรณคูหานันเป็
้ นจารึกที่มีความสมบูรณ์ ตัวอักษรชัดเจนไม่ลบเลือน (จึงไม่น่าจะ
๘

เป็ นการอ่านผิด) เมื่อได้ อ่านก็ประสบปั ญ หาเรื่ องศักราช มาสกณฑ์ และหรคุณ เช่นเดียวกัน ซึ่งก็คิดว่าคงจะมีที่ผิดพลาด
ตรงไหนสักแห่ง อย่างไรก็ดี ตนเองได้ ศึกษาจากหลายๆ ทาง อาทิเช่น จับพงศาวดารลาวมาศึกษาและพบว่า ช่วงระยะเวลา
พ.ศ. ๒๑๐๑-๒๑๑๕ อาณาจักรล้ านช้ างมีการเปลี่ยนแปลงผู้คนชัน้ นําได้ แก่ เจ้ านาย อํามาตย์ ราชบัณฑิต ๒ ครัง้ ๓ ครา
ครัง้ แรกพระเจ้ าไชยเชษฐาธิราชกษัตริ ย์ล้านนาเชียงใหม่ (โอรสพระเจ้ าโพธิสาลราชแห่งล้ านช้ างกับเจ้ าหญิงเชียงใหม่) เมื่อ
พระราชบิดาสวรรคตก็พาผู้ใกล้ ชิดมายึดเมืองหลวงพระบางแย่งราชสมบัติจากเจ้ าท่าเรื อผู้เป็ นอนุชาและตังตั
้ วเป็ นกษัตริ ย์
ล้ านช้ างย้ ายราชธานี มาเวียงจันทน์ ฉะนัน้ ราชปุโรหิตของล้ านนาเชียงใหม่ก็คงติดตามมาไม่น้อย ซึ่งในช่วงนี จ้ ะพบว่า
อิทธิพลทางศาสนา อักษรศาสตร์ และวรรณกรรมภาคเหนือเข้ ามาสู่ล้านช้ างและภาคอีสานจํานวนมาก ช่วง พ.ศ. ๒๑๑๐
เศษๆ กองทัพพม่าก็เข้ ายึดเวียงจันทน์ ส่วนทางโคตรบอง พระยาแสนสุรินทร์ ขว้ างฟ้าเจ้ าเมืองโคตรบองได้ ตงตนเป็
ั้
นกษัตริ ย์
ทรงพระนามว่า พระสุมงั คลโพธิสตั ว์ (เป็ นผู้สร้ างจารึ กวัดถํ ้าสุวรรณคูหาด้ านที่ ๒) และเมื่อราชบัณฑิตเมืองเวียงจันทน์ถกู
พม่ากวาดต้ อนไปหมดนัยว่าเมืองร้ างไปหลายปี พระยาสุรินทร์ ฯ จึงต้ องใช้ ราชบัณฑิตจากเมืองโคตรบอง ... “ตรงนี ้แหละที่
เป็ นเหตุผลที่ทําให้ ผมนิ่งเฉย ไม่พิสจู น์ความถูกผิดของตัวเลขอีกต่อไป สารภาพเสียเลยว่าแอบไปตังสมมุ
้ ติฐานว่าราชบัณฑิต
คนละสํานัก หรื อราชบัณฑิตบ้ านนอก แต่ก็ยงั ขัดแย้ งความคิดตนเองเสมอว่ากลุ่มโหรฯ ไม่ว่าจะราชสํานักใดๆ ก็ย่อมถือ
คัมภีร์สรุ ิ ยยาตรด้ วยกันทังนั
้ น้ การคํานวณฤกษ์ ยามน่าจะลงกัน แต่ก็นนั่ แหละ ยังพบว่า เดือน ภาคเหนือเรี ยกแตกต่างกับ
ภาคกลาง ๒ เดือน คือชาวเหนือลอยกระทงในวันยี่เป็ ง (วันเพ็ญ เดือนยี่) แต่กรุ งเทพฯ ใช้ วนั เพ็ญเดือนสิบสอง ทังสองแห่
้
ง
้ ้ นเช่นนัน้ ทิ ้ง
นับเดือนต่างกันแต่เป็ นเวลาเดียวกัน นี่แหละครับเป็ นสาเหตุที่ทําให้ ผ้ เู ขียนเลิกขวนขวายต่อไปและเสนอมาทังดุ
ให้ เป็ นหน้ าที่ของผู้อ่าน และ อ. ล้ อม เพ็งแก้ ว ก็ทําหน้ าที่ได้ ดีที่สดุ ขณะนี ้ที่ผ้ เู ขียนรับรู้” อ. ธวัช ปุณโณทก กล่าวทิ ้งท้ าย ก่อน
จะแนะนํ าให้ พิจารณาข้ อมูลของจารึ กวัดป่ าใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี เป็ นตัวอย่างของการสับสนระหว่างศักราชและปี
นักษัตรที่เด่นชัด เพราะเป็ นจารึกที่สร้ างขึ ้นมาเมื่อร้ อยกว่าปี มานี ้เอง แต่มีศกั ราชอยูห่ ลายแห่งที่ขดั แย้ งกันอยูใ่ นหลักเดียวกัน
การอภิปรายโต้ ตอบครัง้ นีค้ งจะจบลงที่บทความเรื่ องสุดท้ าย คือบทความของ อ. ล้ อม เพ็งแก้ ว เรื่ อง “ค้ นคํา
เค้ นคอ (ธวัช ปุณโณทก) ให้ ครึกโครมและครื น้ เครง : วิเคราะห์ วัน เดือน ปี ในจารึ กวัดถํ ้าสุวรรณคูหา” (ผู้เขียนไม่พบว่ามี
บทความต่อเนื่องจากเรื่ องนี ้แต่อย่างใด)
อ. ล้ อม เพ็ ง แก้ ว ผู้ ซึ่ ง ได้ อ่ า นคํ า ชี แ้ จงของ อ. ธวัช ปุ ณ โณทก แล้ ว ก็ ไ ด้ ยอมรั บ คํ า อ่ า นจากสายตาของ
อ. ธวัช ปุณโณทก แต่ได้ กระซิบถามตบท้ ายว่า ใจของ อ. ธวัช ปุณโณทก นัน้ คิดว่าตัวเลขที่ตาเห็นนันถู
้ กหรื อเปล่า?
อ. ล้ อม เพ็งแก้ ว เห็นว่า อ. ธวัช ปุณโณทก เองก็ยงั ไม่แน่ใจในตัวเลขที่อ่านนันเพราะบอกไว้
้
วา่ ตัวเลขหลักหน่วยนัน้
เป็ นได้ ทัง้ เลข ๔ และ เลข ๕ แต่ทําไมจึงไม่วงเล็บหรื อทําเชิงอรรถไว้ ให้ ปรากฏ เมื่อเขียนกระทู้ถามไป อ. ธวัช ปุณ โณทก
ก็แจ้ งว่าที่ยืนยันว่าเป็ นเลข ๔ เพราะใช้ ปีก่าไค้ เป็ นตัวยัน เมื่อเป็ นเช่นนี ้ อ. ล้ อม เพ็งแก้ ว จึงได้ เสนอตัวยันเพิ่มเติมคือ เดือน
และวันขึ ้นแรม ทังนี
้ ้ในจารึ กได้ บอกไว้ ชดั เจนว่าเป็ นวันพฤหัส เดือน ๔ ขึ ้น ๔ คํ่า ปั ญหาที่เป็ นธงก็คือ ในปี จ.ศ. ๙๒๔ วันที่
หรคุณเท่ากับ ๓๓๔๘๐๔ นัน้ ตรงกับวันพฤหัสเดือน ๔ ขึ ้น ๔ คํ่า หรื อไม่? ได้ ขอพิสจู น์ตามลําดับดังนี ้
๑. หลักในคัมภีร์สรุ ิ ยยาตรว่า “๗ หารหรคุณ เศษเป็ นวาร” ให้ เอา ๓๓๗๘๐๔ ตัง้ หารด้ วย ๗ ได้ เศษ ๕ แสดงว่าใน
ปี จ.ศ. ๙๒๔ วันหรคุณครบ ๓๓๗๘๐๔ ตรงกับวันพฤหัสจริง
๙

๒. หรคุณ วันเถลิงศก จ.ศ. ๙๒๔ คํานวณได้ เท่ากับ ๓๓๗๕๐๐ (ได้ จากการเอา ๓๖๕ หารหรคุณ ) ฉะนัน้ จารึ ก
กระทําหลังวันเถลิงศก ๓๐๔ วัน
๓. วันเถลิงศก ตรงกับวันขึ ้นแรมใด? ใช้ สตู รการหาดิถีจากคัมภีร์สรุ ิ ยยาตรดังต่อไปนี ้ (สูตรความว่า ตังหรคุ
้ ณวัน
เถลิงศกลงสองฐาน ฐานบนเอา ๑๑ คูณ ๖๕๐ บวก แล้ วหารด้ วย ๖๙๒ เศษเป็ นอวมาน เอาลัพธ์ฐานบนบวกหรคุณฐานล่าง
เอา ๓๐ หาร เศษเป็ นดิถี ลัพธ์คือมาสเกณฑ์)
๓.๑

๓.๒

หรคุณฐานบน คูณ ๑๑ คือ
๓๓๗๕๐๐ คูณด้ วย ๑๑ เท่ากับ ๓๗๑๒๕๐๐
เอา ๖๕๐ บวก คือ ๓๗๑๒๕๐๐ บวกด้ วย ๖๕๐ เท่ากับ ๓๗๑๓๑๕๐
เอา ๖๙๒ หาร คือ ๓๗๑๓๑๕๐ หารด้ วย ๖๙๒ เท่ากับ ๕๓๖๕ เศษ ๕๗๐
หรคุณฐานล่าง บวกลัพธ์จากฐานบน คือ
๓๓๗๕๐๐ บวกด้ วย ๕๓๖๕ เท่ากับ ๓๔๒๘๖๕ เอา ๓๐ หาร คือ
๓๔๒๘๖๕ หารด้ วย ๓๐ เท่ากับ ๑๑๔๒๘ เศษ ๒๕

๔. นับแต่วนั เถลิงศกเป็ นต้ นไปจนครบ ๓๐๔ วัน ตรงกับวันขึ ้นแรมเดือนใด? ทําดังนี ้
เดือ น
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐
๑
๒
๓
๔

วัน
๔
๓๐
๓๐(๒๙)
๓๐
๒๙
๓๐
๒๙
๓๐
๒๙
๔(๕)

จํานวนวัน สะสม(เรี ยกตามคัม ภีร์ ว่ากําลังวัน )
๔ (คือเหลือวันในเดือนห้ านับถึงแรม ๑๔ คํ่า)
๓๔
๖๔(๖๓)
๙๔(๙๓)
๑๒๓(๑๒๒)
๒๑๒(๒๑๑)
๒๔๑(๒๔๐)
๒๗๑(๒๗๐)
๓๐๐(๒๙๙)
๓๐๔

จะเห็นชัดเจนว่า ในปี จ.ศ. ๙๒๔ วันที่กําลังวันล่วงแล้ วได้ ๓๐๔ วัน (หรคุณ ๓๓๗๘๐๔) นัน้ ตรงกับ
เดือน ๔ ขึ ้น ๔ คํ่า พอดี
๕. ปั ญหาที่ยกเป็ นธงคือ วันพฤหัส เดือน ๔ ขึ ้น ๔ คํ่า ตรงกับวันใด(ทางสุริยคติ)? ซึ่งหากจะตอบปั ญหานี ้ต้ อง
เริ่ มจากวันเถลิงศกก่อน กล่าวคือ วันเถลิงศก จ.ศ. ๙๒๔ ตรงกับวันสุริยคติใด? คํานวณโดยใช้ สตู รของอาจารย์ประเสริ ฐ
ณ นคร ดังต่อไปนี ้
๑๐

วันเถลิงศกสําหรับสําหรับปฏิทินจูเลี่ยน(ที่ใช้ อยู่ในปี จ.ศ. ๙๒๔) เท่ากับ ก. - ข.
ก. คือปี ค.ศ. คูณด้ วย ๒.๐๗ บวกด้ วย ๖๐๓.๐๗ หารด้ วย ๘ เศษปั ดทิ ้ง
ข. คือปี ค.ศ. ลบ ๑ หารด้ วย ๔ เศษปั ดทิ ้ง
จ.ศ. ๙๒๔ ตรงกับ ค.ศ. ๑๕๖๒ คํานวณได้ ก. เท่ากับ ๔๗๙ ข. เท่ากับ ๓๙๐
ก. - ข. ได้ เท่ากับ ๘๙
หมายความว่าวันเถลิงศก จ.ศ. ๙๒๔ คือวันที่ ๘๙ นับแต่วนั ที่ ๑ มกราคม
เมื่อนับไปตามลําดับ วันที่ ๘๙ ตรงกับวันที่ ๓๐ มีนาคม จากนันจึ
้ งจัดตารางหาวันที่ ๓๐๔ หลังวันเถลิง
ศก ดังนี ้
เดือ น
มีนาคม
เมษายน
พฤษภาคม
มิถนุ ายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน

วัน
๑
๓๐
๓๑
๓๐
๓๑
๓๑
๓๐

วัน สะสม
๑
๓๑
๖๒
๙๒
๑๒๓
๑๕๔
๑๘๔

ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม

๓๑
๓๐
๓๑
๒๘

๒๑๕
๒๔๕
๒๗๖
๓๐๔

สรุปว่า วันเดือนปี ในจารึกด้ านที่ ๑ คือ จ.ศ. ๙๒๔ เดือน ๔ ขึ ้น ๔ คํ่า วันพฤหัสบดี หรื อตรงกับ
วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๑๐๕ (ค.ศ. ๑๙๖๓)
ส่วนในจารึ กด้ านที่ ๒ นัน้ ปี ศกั ราชไม่มีปัญหา คือตรงกับ พ.ศ. ๙๓๔ ส่วนมาสเกณฑ์และหรคุณนัน้ อ.
ธวัช ปุณ โณทก อ่านตามจารึ ก ว่า ๑๑๔๖๓ และ ๑๑๔๗๖ ส่ว น อ. ล้ อ มเสนอว่าควรจะเป็ น ๑๑๕๖๓ และ
๓๔๑๔๗๖ และได้ วิเคราะห์สง่ ท้ ายไว้ ดงั นี ้
๑. เอา ๗ หาร ๓๕๑๔๗๖ ได้ เศษ ๖ ซึง่ ตรงกับวันศุกร์ ในจารึกว่าเป็ นวันจันทร์ ฉะนันคํ
้ าอ่านในจารึกก็ผิด
๒. เอา ๗ หาร ๓๔๑๔๗๖ ได้ เศษ ๒ ตรงกับในจารึก
๓. หาวันเถลิงศก จ.ศ. ๙๓๔ คํานวณตามวิธีที่กล่าวแล้ ว ได้ ตรงกับวันอาทิตย์ ดิถี ๑๖ แสดงว่าตรงกับ
เดือน ๕ แรม ๑ คํ่า (หรคุณวันเถลิงศกเท่ากับ ๓๔๑๑๕๓)

๑๑

๔. จารึ กได้ จดั ทําหลังวันเถลิงศก เท่ากับผลต่างของหรคุณ (๓๔๑๔๗๖ ลบด้ วย ๓๔๑๑๕๓ ได้ เท่ากับ
๓๒๓ วัน) ดังตาราง
เดือ น
วัน
วัน สะสม
๕
๑๓
๑๓(นับจากวันเถลิงศก)
๖
๓๐
๔๓
๗
๒๙
๗๒
๘
๓๐
๑๐๒
๙
๒๙
๑๓๑
๑๐
๓๐
๑๖๑
๑๑
๒๙
๑๙๐
๑๒
๓๐
๒๒๐
๑
๒๙
๒๔๙
๒
๓๐
๒๗๙
๓
๒๙
๓๐๘
๔

๑๕

๓๒๓

๕. วันจารึก เทียบกับระบบสุริยคติคิดคํานวณตามสูตรของ อ. ประเสริ ฐ ณ นคร วันเถลิงศก จ.ศ. ๙๓๔
ตรงกับวันที่ ๓๐ มีนาคม ตามลําดับตาราง
เดือ น
วัน
วัน สะสม
มีนาคม
๑
๑
เมษายน
พฤษภาคม
มิถนุ ายน
กรกฎาคม
สิงหาคม
กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน
ธันวาคม
มกราคม
กุมภาพันธ์
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แสดงว่า จารึกด้ านนี ้เทียบสุริยคติตรงกับวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๑๑๕
๑๒

บทส่งท้ าย
ผลการอภิปรายโต้ ตอบของอาจารย์ทงสองท่
ั้
านเห็นทีจะจบลงที่ตรงนี ้ในส่วนของบทความที่พิมพ์เผยแพร่ แต่ใน
ชีวิตจริ งของอาจารย์ทงสองที
ั้
่เป็ นเพื่อนสนิทในวงสนทนากันนัน้ เรื่ องนี ้น่าจะยังถกกันไม่จบ (หมายถึง ณ ขณะเวลาช่วงนัน้
...เนื่องจาก ณ ขณะเวลานี ้ อ. ธวัช ปุณโณทก ได้ ถึงแก่กรรมไปแล้ วเมื่อวันที่ ๑๔ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๖ - ผู้เขียนขอรํ าลึก
ถึงด้ วยความอาลัยเป็ นอย่างยิ่ง) อาจารย์ทงสองท่
ั้
านต่างเป็ นผู้ร้ ูและเป็ นผู้เชี่ยวชาญด้ านการอ่านจารึกและประวัติศาสตร์
้
งมวลนี
้
้ นักศึกษา อาจารย์ หรื อนักวิชาการรุ่ น
ต่างคนก็ต่างมีแนวทางในการศึกษาวิเคราะห์ในแบบของตนเอง ทังหมดทั
หลังคงจะได้ ใช้ ข้อมูลที่เป็ นประโยชน์เหล่านี ้เป็ นแนวทางในการศึกษาต่อไป

อ. ธวัช ปุณโณทก (ซ้ าย) และ ล้ อม เพ็ง แก้ ว (ขวา) ที่สํานักงาน “ศิลปวัฒนธรรม” เมื่อปลายเดือนกันยายน ๒๕๒๘
(ภาพจาก วารสารศิลปวัฒนธรรม ๗, ๑ (พฤศจิกายน ๒๕๒๘))
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