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บทคัดย่อ 

หนงัสือใบลาน เป็นหนงัสือที่บนัทึกลายลกัษณ์อกัษรด้วยวิธีจารตวัหนงัสือลงบนใบของต้นลานที่ตดัแต่งตามขนาด

เดียวกนั แล้วเจาะรูร้อยหดู้วยสายสนองมดัรวมกนัเป็นผกู นิยมเรียกว่า “คมัภีร์ใบลาน” ที่เรียกว่าคมัภีร์ใบลาน เพราะเนือ้

เร่ืองที่จดจารลงบนใบลานส่วนใหญ่เป็นพระธรรมค าสัง่สอนของพระพุทธเจ้า มีพระไตรปิฎก เป็นต้น นอกจากนัน้ยงัใช้

บนัทึกเร่ืองอื่น ๆ ท่ีเก่ียวด้วยสมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจ้า และเร่ืองอนัเป็นบทนิพนธ์ของอดีตชนก็มี ด้วยเหตุที่พระธรรม

เป็นสิ่งส าคญัอนัสงูสดุของพระพุทธศาสนา เมื่อจดจารลงบนใบลานก็ท าให้คมัภีร์ใบลานมีความส าคญั และจัดเป็นสิ่ง

ศกัดิ์สิทธ์ิไปด้วย ดงันัน้ พทุธศาสนิกชนคนไทยจึงถือกนัเป็นธรรมเนียมว่า คมัภีร์ใบลานเป็นสิ่งท่ีต้องให้ความส าคญัเก็บ

รักษาอยา่งดีในท่ีอนัสมควร และทะนถุนอมเป็นพิเศษยิ่ง ดจุเดียวกบัพระพทุธรูปนัน้เทียว 

ค าส าคัญ:  มอญ หนงัสอืมอญ คมัภีร์ใบลานมอญ 

 

Abstract 

Palm leaf manuscripts is a type of documentary. The letters were written on the 

careful retailed leaves of talipot palm. These leaves were drilled holes and tie them together 

as a book. The manuscripts are usually called “Talipot palm leaf scriptures” (Kampee Bai 

Lan). This is because the inscribed stories were mostly related to religion and scriptures, such 

as, the Tripiṭaka, the Buddha’s teachings, stories related to the Buddha and the ancestors’ 

literatures. The palm leaf manuscripts are significant and holy due to the inscribed stories and 

the holy Buddha’s teachings.  Therefore, Buddhism must preserve these scriptures well and 

in proper places. The scriptures should be threatened in the same way as the images of 

Buddha are cherished.  

Keywords: Mon, Mon inscriptions, Mon talipot palm leaf scriptures 
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เน่ืองจากมีความคลาดเคลือ่นในการเรียงลาํดบัวารสาร กรณีการอ้างอิงบทความนี ้ขอให้อ้างตามปีและฉบบัตามท่ีแก้ไขใหมนี่ ้  
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บทน ำ 

 นบัตัง้แตก่ารสงัคายนาครัง้ท่ี 5 ท่ีลงักาทวีปเป็นต้นมา ตามต านานของพระพทุธศาสนาระบวุ่าการท า

สงัคายนาครัง้ท่ี 5 (ปัญจมสงัคายนา) นี ้ได้ปรากฎวา่คมัภีร์ทางพระพทุธศาสนาได้เร่ิมบนัทึกลายลกัษณ์ลง

บนใบลาน เรียกวา่ หนงัสือใบลาน หรือ คมัภีร์ใบลาน การสงัคายนาครัง้นี ้ได้ท าท่ีมหาวิหาร เมืองอนรุาธปุ-

ระ ประเทศศรีลงักา มีพระพทุธทตัตะเถระและพระตสิสะเป็นประธาน ท าอยู ่1 ปี จงึเสร็จเรียบร้อย  

 ชนชาติมอญเป็นกลุม่ชนหนึ่งของเอเชียท่ีมีวฒันธรรมเก่าแก่ มีความเจริญมาก่อนในอษุาคเนย์ (เอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต้)ได้รับความเจริญมาจากอินเดียและลงักา ความเจริญของชนชาติมอญดงักล่าวได้แพร่

ขยายสู่ชนชาติใกล้เคียง ในเวลาตอ่มาราวพุทธศตวรรษต้นๆ อาณาเขตของมอญกว้างใหญ่ไพศาล ได้แก่

ดนิแดนท่ีเป็นสว่นหนึง่ของประเทศไทยและประเทศพมา่  

 คนมอญสงักัดรัฐมอญในดินแดนประเทศพม่า เดินทางไปมาหาสู่ไทย แล้วเคล่ือนย้ายเข้ามาตัง้หลกั

แหล่งในดินแดนประเทศไทยเป็นปกติสามญัอยู่แล้ว ตัง้แต่โบราณกาล เม่ือปี พ.ศ.2357 เกิดกบฎมอญท่ี

เมาะตะมะถกูพมา่ปราบอย่างรุนแรง เกิดการอพยพหนีเข้าไทยระลอกใหญ่ การอพยพของมอญทัง้ 9 คราว 

ท าให้มอญกลายเป็นประชากรส่วนส าคญัของประเทศไทยมาจนทุกวนันี ้ ใบลานมอญจ านวนมากได้ถูก

ท าลายเม่ือ พ.ศ. 2300 ท่ีพม่าได้เข้ายึดครองมอญและเผากรุงหงสาวดีส่วนท่ีเหลือรอดจากการเผาท าลาย

ครัง้นัน้คนมอญได้น าไปซ่อนไว้ตามป่าตามถ า้ จากนัน้ได้น าเข้ามาในประเทศไทย เม่ือมีการอพยพของคน

มอญมาอยู่ในประเทศไทย และมีการจารขึน้ใหม่จ านวนมากในประเทศไทย ช่วงตัง้แต่สมยัธนบุรีถึงสมัย

รัชกาลพระบาทสมเดจ็พระปกเกล้าเจ้าอยูห่วั 

ในบรรดาจารึกทัง้บนแผ่นศิลาและแผ่นโลหะของบ้านเมืองและผู้คนในประเทศไทยและพม่า ภาษา

มอญนบัเป็นภาษาส าคญัเก่าแก่ของผู้คนในสงัคมท่ีเป็นเมืองและรัฐ เพราะเป็นทัง้ภาษาศกัดิ์สิทธ์ิ ภาษา

ทางราชการ และ”ภาษากลาง”ใช้พูดจาส่ือสารในกลุ่มชนทุกระดบั ตัง้แต่เจ้านายผู้ เป็นชนชัน้ปกครองกับ

ไพร่ในบ้านพลเมืองท่ีมีความหลากหลายทางภาษาและชาตพินัธ์ 

เร่ืองภาษามอญท าให้เกิดความเข้าใจผิดเก่ียวกบัเชือ้ชาติวา่คนในรัฐนัน้หรือท้องถ่ินนัน้ๆ เป็นคนมอญ

โดยสายเลือดไป แท้จริงแล้วความเป็นมอญหรือความเป็นคนไทยหรือความเป็นคนชาติอ่ืน ล้วนเกิดจาก



http://e-jodil.stou.ac.th 
 

ปีที่ 5  ฉบบัที่ 1 มกราคม – มิถุนายน 2558 

        

37 

 

วฒันธรรมโดยแท้ อนัเน่ืองมาจากคนหลายกลุ่มเหลา่หลายชาติพนัธุ์เข้ามาอยู่ร่วมกนัในพืน้ท่ีเดียวกนัมาช้า

นาน จนมีความสมัพนัธ์ทางสงัคม แล้วเกิดจิตส านึกร่วมกันว่าเป็นพวกเดียวกันจึงก าหนดภาษาใดภาษา

หนึง่เป็น”ภาษากลาง”และภาษาราชการระหวา่งกนัและกบัคนอ่ืนๆภายนอก 

 ในปัจจบุนัตวัอกัษรมอญรุ่นแรกสดุท่ีปรากฏในราชอาณาจกัรรามัญชว่งระหวา่งพทุธศตวรรษท่ี 9 – 10 

ท่ีมีอิทธิพลของตวัอกัษรอินเดียใต้ จากนัน้ตวัอกัษรมอญได้พัฒนาต่อเน่ืองกันมาจนถึงปัจจุบนั ตวัอกัษร

มอญนอกจากจะใช้บนัทึกภาษามอญแล้วยงัใช้ถ่ายทอดภาษาอ่ืนๆด้วยคือภาษาบาลีสนัสกฤตและภาษา

พม่า นอกจากนัน้ตวัอกัษรมอญได้ให้ก าเนิดแก่ตวัอกัษรของอีกหลายกลุ่มชน เช่น อกัษรจีนในมณฑลเก

งตุงของพม่า อักษรไทลือ้ในสิบสองปันนา อักษรธรรมล้านนาและอักษรธรรมท่ีใช้ในภาคอีสานจนถึง

ประเทศลาว 

  

 วัสดุที่ใช้จารึกภาษามอญ 

 การจารึกภาษามอญมีการใช้วสัดหุลายอย่าง เช่น ศิลา แผ่นดินเผา แผ่นทอง แผ่นเงิน แผ่นทองแดง

แผน่งาช้าง แผน่รักสมกุ แผน่ผ้า สมดุขอ่ย ใบลาน ใบตาล ใบเตย ใบล าเจียก เป็นต้น 

 ตามหลกัฐานท่ีค้นพบ เอกสารมอญท่ีพบในท้องถ่ินประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นคมัภีร์ใบลาน การจาร

ตวัอกัษร วิธีการจารตวัอกัษรลงในใบลาน ใบตาล ใบเตยหรือใบล าเจียก ของมอญมีขัน้ตอนคล้ายคลึงกับ

ของไทย ใบท่ีจารแล้วน ามาเจาะรูให้ตรงกันใบละ 2 รู แล้วร้อยแต่ละใบเข้าด้วยกันเป็นผูกโดยเรียงล าดบั

จากแผ่นแรกถึงแผ่นสุดท้ายตามล าดบัพยัญชนะมอญ ใบลาน 1 ใบลาน จะมีขนาดความยาวตัง้แต่ 8 

จนถึงนิว้ 20 นิว้ จารข้อความได้ทัง้สองด้านด้านละ 4 - 6 บรรทดั จ านวนใบลานแต่ละผกูมีจ านวนใบลาน

ไม่เท่ากันส่วนใหญ่มกัลงด้วยจ านวนเลขคู่ เช่น 24 ใบ 26 ใบ 28 ใบ 30 ใบ 32 ใบ เป็นต้น คมัภีร์เร่ืองยาว

บางผกูอาจมีจ านวนใบลานมากกวา่ 60 ใบ แตส่ว่นใหญ่จะมีจ านวน 24 – 32 ใบ  

 อักษรท่ีใช้จารคัมภีร์ใบลาน 

 อกัษรท่ีใช้จารคมัภีร์ใบลานท่ีพบนัน้ ภาคกลางและภาคใต้ส่วนมากจารด้วยอกัษรขอม ภาคเหนือจาร

ด้วยอกัษรธรรมล้านนา ภาคอีสานจารด้วยอกัษรธรรมอีสาน และอกัษรไทยน้อย นอกจากนีย้งัปรากฎอกัษร

ชนิดอ่ืนท่ีใช้จารบนใบลาน เชน่ อกัษรมอญ อกัษรพมา่ อกัษรสิงหล และอกัษรไทย เป็นต้น  
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 อักษรมอญ ปรากฎอยู่ในภาคกลาง โดยเฉพาะบริเวณในเขตปริมณฑล เช่น ปทุมธานี นนทบุรี 
นครปฐมเป็นต้น และในบริเวณภาคกลางท่ีเป็นถ่ินฐานของชุมชนมอญในอดีต เช่น ราชบุรี สมุทรสาคร 
กาญจนบรีุ เป็นต้น  

 ภาษาท่ีใช้ในคมัภีร์ใบลาน ได้แก่ ภาษาบาลี ภาษามอญ ภาษาบาลี-มอญ ภาพพม่า และภาษาบาลี-
มอญ-พมา่  

 
เส้นอักษรของคัมภีร์ใบลาน 

 เส้นอกัษรในคมัภีร์ใบลานนัน้ ส่วนมากเป็นเส้นจาร และมีท่ีเขียนเป็นเส้นชุบหมึกและเขียนด้วยเส้น

หมกึ เส้นทองก็มีบ้างแตเ่ป็นส่วนน้อย เช่น ฉบบัชบุทอง เขียนเส้นชบุไว้ท่ีหน้าแรกของผกูท่ี 1 เทา่นัน้ และใน

ปัจจบุนัมีเส้นพิมพ์ซึง่จดัท าขึน้ด้วยเทคโนโลยีสมยัใหม ่

  
 เร่ืองท่ีจารในคัมภีร์ใบลาน 

 การจัดแบ่งกลุ่มวรรณกรรมใบลานมอญวรรณกรรมใบลานมอญทั่วไปสามารถจัดแบ่งกลุ่มหรือ
ประเภทวรรณกรรมท่ีมีทัง้ร้อยแก้วและร้อยกรองตามเนือ้หาได้ดงันี ้

 1. กลุ่มคมัภีร์ท่ีเก่ียวกับพระไตรปิฎก ได้แก่ คมัภีร์พระพุทธศาสนาท่ีเก่ียวกับพระสูตร พระวินยัและ
พระอภิธรรม รวมถึงอรรถกถา ฎีกา โยชนา ปกรณ์พิเศษ พระธรรมบท มงคลสตูร เป็นต้น 

 2. กลุ่มเร่ืองชาดก เป็นเร่ืองท่ีน ามาจากพระสตูรในพระไตรปิฎกมารวมท่ีเรียกว่า นิบาตชาดก เช่นเอก
นิบาต ทกุกะ ติกกะนิบาต ทศชาติชาดกและเวสสนัดรชาดกซึ่งเป็นชาดกท่ียาวถึง 13 กณัฑ์ รวมทัง้ชาดกท่ี
เรียกวา่ ชาดกนอกนิบาต หรือชาดกพืน้บ้าน ซึง่ของมอญมีจ านวนมากรวมทัง้ ปัญญาสชาดก 

 3. กลุ่มต าราเรียนบาลีไวยกรณ์ส าหรับพระสงฆ์สามเณรมอญ เรียนเพ่ือสอบเป็นเปรียญรามัญ 
(ปัจจบุนัไมมี่การสอบเปรียญรามญัในประเทศไทย) 

 4. กลุม่ค าสวดตา่งๆ เชน่ พระปริตร ปาฏิโมกข์ เป็นต้น 

 5. กลุ่มพระธรรมเทศนาและการปฏิบตัิธรรม เช่น คมัภีร์วิสทุธิมรรค มิลินทปัญหา พระอภิธรรม ปฐม
สมโพธ์ิ มงคลสตูร เทศนาสงัคายนา เป็นต้น 
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 6. กลุ่มธรรมศาสตร์และกฎหมายตา่งๆ เป็นกฎหมายท่ีพระมหากษัตริย์มอญในอดีตตราไว้ใช้ปกครอง
บ้านเมือง และเป็นต้นก าเนิดของพระธรรมศาสตร์ไทยและพมา่ 

 7. กลุ่มประวตัิศาสตร์และต านานต่างๆ เป็นคมัภีร์ท่ีกล่าวถึงกษัตริย์มอญ บ้านเมืองและเหตุการณ์
ส าคัญท่ีเกิดขึน้ เช่น ต านานพระธาตุ ต านานการสร้างเมืองสุธรรมวดี การสร้างเมืองหงสาวดี พระเจ้า
ราชาธิราช พระเจ้าธรรมเจดีย์ พงศาวดารมอญ ต านานพระธาตสุวุรรณภมูิ เป็นต้น 

 8. กลุ่มนิทาน เป็นวรรณกรรม ท่ีมีเนือ้หาให้ความเพลิดเพลินความรู้ และแทรกคติเตือนใจทางพุทธ
ศาสนาไว้ด้วย ส าหรับนิทานนัน้เป็นนิทานพืน้บ้านมอญ บางเร่ืองคล้ายนิทานชาดกในพุทธศาสนา บาง
เร่ืองคล้ายนิทานของไทย เชน่ ขนุช้างขนุแผน ไกรทองเป็นต้น 

 9. กลุ่มค าสอนค ากล่าวค าบอกแนวปฏิบตัิในการด ารงชีวิต คมัภีร์กลุ่มนีมี้วตัถปุระสงค์ให้ความส านึก
และได้รู้ในสิ่งท่ีควรท าและสิ่งท่ีไม่ควรท า เพ่ือให้การด าเนินชีวิตถูกต้องตามท านองคลองธรรม และมี
ความสขุความเจริญ เชน่ เร่ืองค าสอนศษิย์วดั โลกสมมตุ ิสพัพปมา โบราณสาร เป็นต้น 

 10. ประวตัิบคุคล เชน่เร่ือง พระมาลยั พระอปุคตุ พระเจ้าพิมพิสาร พระเจ้าปัสเสนทิโกศล ประวตัิพระ
เถระพระเถรี 

 11. กลุม่ต าราหรือความรู้ตา่งๆ เชน่ ต ารายา ต าราโหราศาสตร์ ต าราฉนัทลักษณ์ การค านวณลกัษณะ
ของเจดีย์ 32 ประการ ความรู้เก่ียวกบัจกัวาล บทท าขวญัตา่งๆ เชน่ ท าขวญันาค ท าขวญัโกนจกุ การกลา่ว
ต้อนรับขนัหมากในงานแตง่งาน เป็นต้น  
 

บทสรุป 

คมัภีร์ใบลาน เป็นเอกสารโบราณท่ีมีลกัษณะเฉพาะในการบนัทกึเร่ืองราวเก่ียวกบัพระพทุธศาสนา
ท่ีใช้พืชเป็นวสัดใุนการบนัทึก ได้แก่ ใบลาน อีกทัง้ยงัมีกรรมวิธีการบนัทกึได้แก่ การจารด้วยเหล็กแหลม 
การชบุด้วยหมกึ และการหอ่ด้วยผ้า รวมถึงการประดบัตกแตง่คมัภีร์ใบลานด้วยวสัดตุา่งๆ ท่ีวิจิตรงดงาม 
การตกแตง่ขอบคมัภีร์ ใบปกหน้า ปกหลงั และไม้ประกบัด้วยสีและลวดลายตา่งๆ รวมถึงผ้าท่ีใช้หอ่ก็ใช้ผ้า
ชัน้ดี และแม้แตฉ่ลากก็นิยมประดษิฐ์ให้งดงาม ด้วยวตัถชุนิดตา่งๆ เชน่ งา หรือไม้ จ าหลกันนูต ่าเป็นลาย
ตา่งๆ เป็นต้น ทัง้นี ้เพราะผู้สร้างคมัภีร์ใบลานมีความตัง้ใจสร้างสรรค์ เพ่ือให้เป็นศาสนวตัถอุนัทรงคณุคา่
ท่ีสดุ และเหมาะสมกบัเนือ้หาท่ีจารอยูใ่นใบลานแตล่ะหน้า ฉะนัน้งานศลิปะกรรมท่ีปรากฎจากคมัภีร์ใบ
ลานจงึเป็นสิ่งท่ีไมใ่ชข่องธรรมดา สมยัหนึง่มีค าพดูท่ีนิยมกลา่วกนัวา่ “การศกึษาเรียน รู้แม้เพียงรอบขอบ
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คมัภีร์ใบลานก็ยากย่ิงนกั หากรู้จนกระจา่งชดั ก็จดัวา่เป็นนกัปราชญ์ได้แล้ว และถ้าเรียนรู้ลกึไปถึงเนือ้หา
สาระของเร่ืองในคมัภีร์ก็จะบรรลถุึงนิพพานท่ีเดียว  

คมัภีร์ใบลาน แสดงให้เห็งถึงวฒันธรรมการสร้างคมัภีร์ใบลาน ให้เป็นศาสนวตัถอุนับง่บอกถึง
ความตัง้ใจจะสืบทอดพระพทุธศาสนาให้ยืนยาวตลอด 5,000 ปี เป็นเอกสารโบราณท่ีมีอายมุากกวา่ 100 
ปีขึน้ไปจงึจดัเป็นโบราณวตัถุ ศลิปวตัถ ุอนัทรงคณุคา่ของมนษุยชาต ิเป็นมรดกภมูิปัญญาของบคุคลใน
สมยัโบราณท่ีตกทอดมาถึงปัจจบุนั เป็นประโยชน์ตอ่การศกึษาค้นคว้าประวตัศิาสตร์ศลิปะ 

ปัจจบุนัคมัภีร์ใบลานมอญยงัมีอยูม่ากในวดัมอญท่ีอยูใ่นชมุชนมอญในประเทศไทย โดยเฉพาะ
อยา่งยิ่งท่ีวดัมอญในกรุงเทพมหานครและในจงัหวดัใกล้เคียง เชน่ จงัหวดันนทบรีุ ปทมุธานี 
พระนครศรีอยธุยา นครปฐม สมทุรสาคร สมทุรปราการ ราชบรีุและลพบรีุ เป็นต้น 
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