จารึก บนแผ่ น ไม้ ก ระดาน วัด พระธาตุแ ช่ แ ห้ ง :
คําอ่ านและปริวรรตรอบหลัง
นวพรรณ ภัทรมูล
กลุม่ งานวิชาการ
๒๑ กันยายน ๒๕๖๑

‘จารึกบนแผ่นไม้ กระดาน วัดพระธาตุแช่แห้ ง’ เคยมีการอ่านก่อนหน้ านี ้โดย ศาสตราจารย์
ดร. ฮันส์ เพนธ์ ในชื่อว่า “๑.๗.๒.๑ วัดพระธาตุแช่แห้ ง พ.ศ. ๒๑๒๘” ในหนังสือ “ประชุมจารึก
ล้ านนา เล่ม ๔ : จารึกในพิพิธภัณฑ์เชียงใหม่” คาดว่าเป็ นการอ่านครัง้ แรก คือพิมพ์เผยแพร่ในปี
๒๕๔๓ หลังจากนันเป็
้ นเวลา ๑๘ ปี ซึง่ ก็คือปี ปัจจุบนั (พ.ศ. ๒๕๖๑) ผู้เขียนและคณะทํางาน
พัฒนาฐานข้ อมูลจารึกในประเทศไทย
ได้ มีโอกาสได้ เข้ าไปสํารวจและถ่ายภาพจารึกใน
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ และได้ พบจารึกหลักนี ้ในอาคารส่วนที่ยงั ไม่ได้ จดั แสดง รู้สกึ
สนใจที่จะอ่านจารึกนี ้อีกสักรอบ เพราะตัวอักษรมีความสวยงาม ชัดเจนดี ประกอบกับจารึกเป็ น
แผ่นไม้ กระดาน ดูไม่คอ่ ยจะทนทานเท่าไรนัก จึงควรจะรี บอ่านข้ อความจารึกนันเสี
้ ยก่อนที่จะลบ
เลือนไป

รู้จ ัก “จารึก บนแผ่ น ไม้ ก ระดาน วัด พระธาตุแ ช่ แ ห้ ง”
จารึกหลักนี ้เป็ นจารึกบนแผ่นไม้ กระดานรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ า สูง ๑๑๗.๕ เซ็นติเมตร
กว้ าง ๒๖.๕ เซ็นติเมตร และหนา ๑.๕ เซ็นติเมตร (วัดโดยคณะทํางานพัฒนาฐานข้ อมูลจารึกใน
ประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑) สภาพทัว่ ไปยังคงสมบูรณ์อยู่ มีรอยแตกกร่อน
เล็กน้ อยบริ เวณส่วนปลายท่อนล่างของจารึก ตามประวัตทิ ี่เขียนในหนังสือ “ประชุมจารึกล้ านนา
เล่ม ๔ : จารึกในพิพิธภัณฑ์เชียงใหม่” ทําให้ ทราบว่าจารึกหลักนี ้ถูกย้ ายมาจากวัดพระธาตุแช่แห้ ง
ตําบลม่วงติด๊ อําเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยนายไกรศรี นิมมานเหมินท์ ได้ พบจารึกหลักนี ้ที่หลัง
วิหารวัดพระธาตุแช่แห้ ง แล้ วจึงไปได้ นําไปเชียงใหม่ และใน พ.ศ. ๒๕๓๑ นายไกรศรี นิมมานเห
ั ้ อมาจนถึง
มินท์ ก็ได้ นําจารึกหลักนี ้ไปไว้ ที่พพิ ิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่ และอยูท่ ี่นนต่
ปั จจุบนั เลขทะเบียนคือ ๓๗/๒๕๓๑
อักษรที่จารึกเป็ นอักษรฝั กขาม ภาษาไทย มีข้อความจารึก ๑ ด้ าน จํานวน ๒๑ บรรทัด
ส่วนอายุของจารึกนันไม่
้ มีระบุไว้ เป็ นตัวเลข ศาสตราจารย์ ดร. ฮันส์ เพนธ์ ได้ คํานวณอายุจาก
ข้ อความในจารึกที่วา่ “ปี ดบั เร้ า เดือนเจ็ด แรมสี่คํ่า เม็งวันพุธ ไทย(ว่าวัน)กัดเป้า ดิถีสาม นาที
สามสิบสอง ฤกษ์ สบิ เจ็ด นาที(ยี่สบิ )เจ็ด โยคไน สิบแปดนาทีสบิ สาม ยามแตร เที่ยงวัน สามบาตร
นํ ้า” ซึง่ เป็ นช่วงเวลาที่สร้ างวิหารว่าตรงกับปี พ.ศ. ๒๑๒๘

1

ภาพจารึกบนแผ่นไม้ กระดาน วัดพระธาตุแช่แห้ ง
ถ่ายเมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงใหม่
สํารวจโดยคณะทํางานฐานข้ อมูลจารึกในประเทศไทย
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คําอ่ าน-ปริวรรตจารึก บนแผ่ น ไม้ ก ระดาน วัด พระธาตุแ ช่ แ ห้ ง รอบหลัง
“จารึ กบนแผ่นไม้ กระดาน วัดพระธาตุแช่แห้ ง” ที่จะอ่านในที่นี ้ มี ๑ แผ่น ซึ่งถ้ าเทียบกับ
ข้ อมูลจารึก “๑.๗.๒.๑ วัดพระธาตุแช่แห้ ง พ.ศ. ๒๑๒๘” ในหนังสือ “ประชุมจารึกล้ านนา เล่ม ๔ :
จารึกในพิพิธภัณฑ์ เชียงใหม่” ซึ่งระบุว่ามี ๒ แผ่นนัน้ “จารึกจารึกบนแผ่นไม้ กระดาน วัดพระธาตุ
แช่แห้ ง” นี ้ก็ตรงกับแผ่นที่ ๑ ในข้ อมูลดังกล่าว ทังนี
้ ้ส่วนของแผ่นที่ ๒ นัน้ ไม่พบที่พิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติ เชียงใหม่ และก็ยงั ไม่ทราบว่าอยูท่ ี่ไหนในปั จจุบนั
การอ่านของผู้เขียนนัน้ ได้ ใช้ คําอ่านเดิมของศาสตราจารย์ ดร. ฮันส์ เพนธ์ เป็ นเค้ าโครง
เพราะศาสตราจารย์ ดร. ฮันส์ เพนธ์ ได้ อา่ นจารึกนี ้ไว้ ในขณะที่จารึกน่าจะมีสภาพที่สมบูรณ์กว่านี ้
อักษรบางตัวที่ ศาสตราจารย์ ดร. ฮัน ส์ เพนธ์ ได้ อ่านและเห็ นเป็ นรู ปอักษรชัดเจนนัน้ ณ สภาพ
ปั จจุบนั ผู้เขียนกลับมองไม่เห็นเสียแล้ ว จึงพยายามอ่านเท่าที่ตาเห็นตามสภาพความเป็ นจริ งที่
ปรากฏ ซึ่งก็ มี ส่ว นที่ แ ตกต่า งไปจากคํ าอ่า นเดิ ม อยู่บ้ างแต่ไม่ ม ากนัก อัน ได้ แก่ ส่ว นที่ เป็ น สระ
ตํ า แหน่ ง ของเครื่ อ งหมาย และสัญ ลัก ษณ์ ที่ ใ ช้ แทนเครื่ อ งหมายบางตัว ซึ่ ง ผู้ เขี ย นใช้ ระบบ
สัญลักษณ์ประกอบคําอ่านจารึกคนละแบบกับของศาสตราจารย์ ดร. ฮันส์ เพนธ์ เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับระบบสัญลักษณ์ ประกอบคําอ่านจารึกแบบของกรมศิลปากรซึ่งในฐานข้ อมูลจารึ กในประเทศ
ไทยก็ได้ ใช้ ระบบนี ้ทังหมด
้
บรรทัด
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗

คําอ่ าน
พระเจาเปนพระ – ด
ซาวหาวัดสาเดิอนเท
ดมาแตเมืงวิเทหะ
รอดแช่แหังพูพย
งอ̅ยจู ิมไมสะโรงทัดมะ
หาเจดีทํานวายแมง
ห̅มาเต่าวาจักไดัเปนพฺระ

คําปริวรรต
พระเจ้ าเป็ นพระ - ด
ซาวห้ า1 วัสสา2 เดินเทศน์มาแต่เมืองวิเทหะ
รอด3 แช่แห้ งพูเพียงอยูจ่ ิ่ม4 ไม้ สะโรง5ทัดมหาเจดีย์ทํานายแมง
หมาเต่า6 ว่าได้ เป็ นพ-

1

ซาวห้ า = ๒๕
วัสสา = ปี
3
รอด = ถึง
4
จิ่ม = ใกล้
5
ไม้ สะโรง = ไม้ สําโรง
6
ศาสตราจารย์ ดร. ฮันส์ เพนธ์ อธิบายไว้ ในหนังสือ “ประชุมจารึกล้ านนา เล่ม ๔ : จารึกในพิพิธภัณฑ์เชียงใหม่” ว่า แมงหมา
เต่า คือแมลงปี กแข็ง ปี กมีสีเหลือง หรื อแดง มีจดุ สีดําเล็กๆ อาจจะคล้ าย หรื อเป็ นอันเดียวกันกับเต่าทองของภาคกลาง
ประเทศไทย
2
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ญาทาวฃัากานจักไดัประ
จุทฺธาดตุตะถาคะตะไนที
นีมะหาราชะเจัาชยงไห̅ม่
หืสางพฺระหานหลังนีะ
หืสม฿อนัวาพฺระเจัามาอ̅ยู
ทีนีทํานวายะปี ดบั เรัาเ
(ดิ)นเจัดแรมสีคําเมงัว ั
นพุดไทกดัเปลัาติดถี
สามนาทีสามสิบสอง
ริกสีบเจัดนาที(ซ)าวเจั
ดโญกคะไนสิบแปดนา
ทีสบิ สามญามแถร
ทย่งวันสามบาดนํา
นาที - - - - - - - - - าน

ญาท้ าวขาก่าน จะได้ ประจุธาตุตถาคตในที่
นี ้มหาราชเจ้ าเชียงใหม่
หื ้อ7 สร้ างพระ(วิ)หารหลังนี ้
หื ้อสมอันว่าพระเจ้ า8 มาอยู่
ที่นี่ทํานายปี ดบั เร้ าเ(ดือ)นเจ็ด แรมสี่คํ่า เม็งวันพุธ ไทยกัดเป้า ดิถี
สามนาที สามสิบสอง
ฤกษ์ สบิ เจ็ด นาที(ซ)าวเจ็ดโยคไนสิบแปด นาทีสบิ สาม ยามแตร
เที่ยงวัน สามบาตรนํ ้า
นาที - - - - - - - - - - -

สรุปเนื ้อหาโดยสังเขปได้ วา่ ครัน้ เมื่อพระพุทธเจ้ าตรัสรู้ได้ ๒๕ ปี ได้ เสด็จพระดําเนิน
เทศนามาแต่เมืองวิเทหะจนถึงแช่แห้ งพูเพียง เมื่อเสด็จถึงต้ นสําโรงตรงมหาเจดีย์ทรงทํานายแมง
หมาเต่าว่าจะได้ เป็ นพญาเท้ าขาก่านและจะได้ บรรจุพระธาตุพระตถาคต ณ พระมหาเจดีย์แห่งนี ้
และเมื่อถึงปี ดบั เร้ าเ(ดือ)นเจ็ด แรมสี่คํ่า เม็งวันพุธ ไทยกัดเป้า ดิถี สามนาที สามสิบสอง ฤกษ์ สบิ
เจ็ด นาที(ยี่สบิ )เจ็ด โยคไนสิบแปด นาทีสบิ สาม ยามแตรเที่ยงวัน สามบาตรนํ ้า กษัตริ ย์เชียงใหม่
ทรงให้ สร้ างพระวิหารหลังนี ้ (น่าจะหมายถึงวิหารที่วดั พระธาตุแช่แห้ ง) ให้ สมกับที่พระพุทธเจ้ าเคย
เสด็จมาประทับพักที่นี่

ความน่ าสนใจของเนือ้ หาจารึก บนแผ่ น ไม้ ก ระดาน วัด พระธาตุแ ช่ แ ห้ ง
จากข้ อความในจารึกจะปรากฏเนื ้อหาสําคัญ ๓ ส่วน ได้ แก่ ส่วนที่ ๑ กล่าวถึงการเสด็จ
ดําเนินมาเยือนแช่แห้ งภูเพียงของพระพุทธเจ้ า ส่วนที่ ๒ กล่าวถึงคําทํานายถึงพญาเท้ าขาก่าน
หรื อ พญากานเมือง กษัตริ ย์เมืองปัว ผู้ปกครองเมืองน่าน และส่วนที่ ๓ กล่าวถึงประวัตกิ ารสร้ าง
วิหารวัดพระธาตุแช่แห้ งโดยกษัตริ ย์เชียงใหม่ เนื ้อหาสําคัญ ๓ ส่วนนี ้นับเป็ นข้ อมูลสําคัญทาง
ประวัตศิ าสตร์ ของภูมิภาคนี ้ที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างเมืองโบราณต่างๆ ของล้ านนา อย่างไรก็
7
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หื ้อ = ให้
พระเจ้ า ในที่นี ้ หมายถึงพระพุทธเจ้ า
4

ดี เนื ้อหาทังหมดนี
้
้มีกล่าวถึงไว้ ในตํานานพระธาตุแช่แห้ ง ตํานานพื ้นเมืองเชียงใหม่ และตํานาน
เมืองน่าน หากค้ นคว้ าเพิม่ เติมต่อไปก็น่าจะได้ ข้อมูลที่น่าสนใจอีกมากมายยาวไกลทีเดียว
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