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§” ”§—≠:  »‘≈“®“√÷°μ”√“¬“«—¥√“™‚Õ√ “√“¡√“™«√«‘À“√

»‘≈“®“√÷°μ”√“¬“«—¥√“™‚Õ√ “√“¡√“™«√«‘À“√∑’Ë Ÿ≠À“¬

»ÿ¿™—¬  μ‘¬«√π—π∑å*

™¬—πμå  æ‘‡™’¬√ ÿπ∑√*,†

¿Ÿ¡‘À≈—ß
«—¥√“™‚Õ√  ‡¥‘¡™◊ËÕ «—¥®Õ¡∑Õß ‡ªìπ«—¥‚∫√“≥ ªí®®ÿ∫—π

‡ªìπæ√–Õ“√“¡À≈«ß™—Èπ‡Õ° (™—Èπ√“™«√«‘À“√) μ—ÈßÕ¬Ÿà√‘¡§≈Õß

¥à“π∑“ßΩíòßμ–«—πÕÕ° μ√ß¢â“¡°—∫«—¥π“ßπÕß ∑‘»‡Àπ◊Õμ‘¥°—∫

§≈Õß∫“ßÀ«â“ ªí®®ÿ∫—πÕ¬Ÿà„π‡¢μ∫“ß¢ÿπ‡∑’¬π °√ÿß‡∑æ¡À“π§√.

«—¥π’È √â“ß¡“·μà°àÕπ°√ÿß√—μπ‚° ‘π∑√å. æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–π—Ëß

‡°≈â“‡®â“Õ¬ŸàÀ—« √—™°“≈∑’Ë Û ·Ààßæ√–∫√¡√“™®—°√’«ß»å ‡¡◊ËÕ§√—Èß

∑√ß¥”√ßæ√–Õ‘ √‘¬¬» æ√–‡®â“≈Ÿ°¬“‡∏Õ °√¡À¡◊Ëπ‡®…Æ“

∫¥‘π∑√å ∑√ßªØ‘ —ß¢√≥å«—¥π’È∑—Èß«—¥. ‡¡◊ËÕ √â“ß à«π ”§—≠

¢Õß«—¥‡ √Á®·≈â« ‰¥â∂«“¬‡ªìπæ√–Õ“√“¡À≈«ß. æ√–∫“∑

 ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏‡≈‘»À≈â“ ÿ√“≈—¬ (‡ª≈’Ë¬π‡ªìπ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®

æ√–æÿ∑∏‡≈‘»À≈â“π¿“≈—¬ „π√—™ ¡—¬æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®

æ√–®Õ¡‡°≈â“‡®â“Õ¬ŸàÀ—« √—™°“≈∑’Ë Ù) √—™°“≈∑’Ë Ú ∑√ß

æ√–√“™∑“ππ“¡«—¥„Àâ„À¡à«à“ «—¥√“™‚Õ√  ‚¥¬π—¬«à“æ√–

√“™‚Õ√ ∑√ßªØ‘ —ß¢√≥åÒ,Ú.

‡¡◊ËÕæÿ∑∏»—°√“™ ÚÛˆÛ æ√–‡®â“≈Ÿ°¬“‡∏Õ °√¡À¡◊Ëπ‡®…Æ“

∫¥‘π∑√å ∑√ß‡ªìπ·¡à∑—æ§ÿ¡æ≈À¡◊ËπÀπ÷Ëß ¬°∑—æ‰ª¢—¥μ“∑—æ

æ¡à“∑’Ë¥à“πæ√–‡®¥’¬å “¡Õß§å ‡¡◊Õß°“≠®π∫ÿ√’ ‚¥¬¬°∑—æ‰ª

∑“ß‡√◊Õ ‡¡◊ËÕ‡§≈◊ËÕπ∑—æÕÕ°®“°æ√–π§√π—Èπ ¬“μ√“∑—æºà“π

§≈Õß∫“ß°Õ°„À≠à·≈–§≈Õß¥à“π  ‡ ¥Á®ª√–∑—∫·√¡∑’Ë«—¥
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®Õ¡∑Õßπ’È ·≈–∑”æ‘∏’‡∫‘°‚¢≈π∑«“√μ“¡μ”√“æ‘™—¬ ß§√“¡∑’Ë

«—¥π’È. §√—Èßπ—Èπ∑√ßÕ∏‘…∞“π¢Õ„Àâ°“√‡ ¥Á®‰ª√“™°“√ ß§√“¡

„π§√—Èßπ—Èπª√– ∫§«“¡ ”‡√Á®·≈–‡ ¥Á®°≈—∫‚¥¬ «— ¥‘¿“æ.

‡¡◊ËÕ¬°∑—æ‰ªμ—ÈßÕ¬Ÿà ≥ ‡¡◊Õß°“≠®π∫ÿ√’√“« Û-Ù ‡¥◊Õπ °Á‰¡à¡’

¢à“«°Õß∑—ææ¡à“ æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏‡≈‘»À≈â“π¿“≈—¬®÷ß

‚ª√¥‡°≈â“œ „Àâ‡≈‘°∑—æ°≈—∫æ√–π§√ ‡¡◊ËÕ‡¥◊Õπ ˆ-˜ ªï¡–‡ Áß

æ.». ÚÛˆÙÚ.

‡¡◊ËÕ‡ ¥Á®°≈—∫∂÷ßæ√–π§√·≈â« ®÷ß‰¥âªØ‘ —ß¢√≥å«—¥

®Õ¡∑Õß„À¡à∑—Èß«—¥ ∑√ß‡ ¥Á®‰ªª√–∑—∫§ÿ¡ß“π°àÕ √â“ß·≈–

∑√ßÀ≈àÕæ√–ª√–∏“π„πæ√–Õÿ‚∫ ∂¥â«¬æ√–Õß§å‡Õß „Àâ √â“ß

‚∫ ∂å «‘À“√ ·≈–‡ π“ π–μà“ß Ê μ“¡·∫∫»‘≈ª–æ√–√“™π‘¬¡

‚¥¬ª√–¬ÿ°μå»‘≈ª–·∫∫®’π´÷Ëß°”≈—ß‰¥â√—∫§«“¡π‘¬¡„π°≈ÿà¡

™π™—Èπ Ÿß„π¬ÿ§π—Èπ „Àâ‡¢â“°—∫·∫∫·ºπª√–‡æ≥’·∫∫‰∑¬ ¥—ß∑’Ë

 ¡‡¥Á®°√¡æ√–¬“¥”√ß√“™πÿ¿“æ ∑√ß¡’≈“¬æ√–À—μ∂å∑Ÿ≈

 ¡‡¥Á®æ√–∫√¡«ß»å‡∏Õ ‡®â“øÑ“°√¡æ√–¬“π√‘»√“πÿ«—μμ‘«ß»å

´÷Ëßμ’æ‘¡æå„πÀπ—ß ◊Õ‡√◊ËÕß  “√ ¡‡¥Á®Ò,Ú §«“¡μÕπÀπ÷Ëß«à“

ç...‡ªìπ«—¥·√°§‘¥ √â“ßÕÕ°πÕ°·∫∫Õ¬à“ß«—¥∑’Ë √â“ß

°—π‡ªìπ “¡—≠ ®–‡√’¬°μàÕ‰ª„π®¥À¡“¬π’È«à“ «—¥πÕ°Õ¬à“ß

æ‘®“√≥“¥Ÿ«—¥√“™‚Õ√  ‡ÀÁπ‰¥â«à“ «—¥πÕ°Õ¬à“ßπ—Èπ‰¡à„™à·μà‡Õ“

™àÕøÑ“ „∫√–°“ÕÕ°‡∑à“π—Èπ ·μà ‘ËßÕ◊Ëπ ‡™àπ ≈«¥≈“¬ ·≈–√Ÿª¿“æ

‡ªìπμâπ °Á·º≈ß‰ª‡ªìπÕ¬à“ßÕ◊ËπÀ¡¥ §ß‰«â·μà ‘ËßÕ—π‡ªìπÀ≈—°

¢Õß«—¥Õ—π®–‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¡‘‰¥â ‡™àπ ‚∫ ∂å «‘À“√ ‡ªìπμâπ

πÕ°®“°∑√ß √â“ßμ“¡æ√–√“™Àƒ∑—¬‰¡à‡°√ß„§√®–μ‘‡μ’¬π

·μàμ—Èßæ√–√“™Àƒ∑—¬ª√–®ß„Àâß“¡Õ¬à“ß·ª≈° ¡‘„™à √â“ß·μàæÕ

‡ªìπ°‘√‘¬“∫ÿ≠...é

«—¥√“™‚Õ√ ‡ªìπ«—¥∑’Ë¡’§«“¡ß“¡∑’Ë‡≈◊ËÕß≈◊Õ ß“¡¥â«¬»‘≈ª–

º ¡º “π‰∑¬®’π ¥—ß‡æ≈ß¬“«‡©≈‘¡æ√–‡°’¬√μ‘ ∑’Ëπ“¬¡’ ∫ÿμ√

æ√–¬“‚À√“∏‘∫¥’ ·μàß∑Ÿ≈‡°≈â“œ ∂«“¬æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–π—Ëß

‡°≈â“‡®â“Õ¬ŸàÀ—« §«“¡μÕπ∑’Ë‡°’Ë¬«°—∫«—¥π’È¥—ßπ’ÈÚ

ç«—¥‰Àπ°Á‰¡à≈◊Õ√–∫◊Õ¬»

‡À¡◊Õπ«—¥√“™‚Õ√ Õ—π ¥„ 

‡ªìπ«—¥‡¥‘¡‡√‘Ë¡ √â“ß‰¡àÕ¬à“ß„§√

≈â«πÕ¬à“ß„À¡à∑√ß§‘¥ª√–¥‘…∞åπ”

∑√ß √â“ßæ√–¡À“«‘√‘¬“∏÷°

‚ÕÃ“√÷°æ√âÕ¡æ√‘Èß∑ÿ° ‘Ëß¢”

≈â«π‡°≈’È¬ß‡°≈“‡æ√“‡æ√‘»¥Ÿ‡≈‘»≈È”

øíß¢à“«§”≈◊Õ ÿ¥Õ¬ÿ∏¬“é

„π°“√ªØ‘ —ß¢√≥å«—¥®Õ¡∑Õß„π§√“«π—Èπ æ√–‡®â“≈Ÿ°¬“‡∏Õ

°√¡À¡◊Ëπ‡®…Æ“∫¥‘π∑√å ∑√ß‚ª√¥‡°≈â“œ „Àâ®“√÷°μ”√“¬“≈ß

∫π·ºàπÀ‘πÕàÕπ ’‡∑“ √Ÿª ’Ë‡À≈’Ë¬¡®—μÿ√—  ¢π“¥°«â“ß¬“«¥â“π≈–

ÛÛ ‡´πμ‘‡¡μ√ ®—¥‡√’¬ß∫√√∑—¥∑“ß¡ÿ¡·À≈¡ ®”π«π Ò˜

∫√√∑—¥ ‡À¡◊Õπ°—π∑ÿ°·ºàπ μ‘¥ª√–¥—∫Õ¬Ÿàμ“¡ºπ—ß¥â“ππÕ°

¢Õß√–‡∫’¬ßæ√–«‘À“√æ√–æÿ∑∏‰ ¬“ πå ·≈–ºπ—ß»“≈“√“¬

Àπâ“æ√–Õÿ‚∫ ∂. ªí®®ÿ∫—π¡’‡À≈◊ÕÕ¬Ÿà∑—Èß ‘Èπ ı ·ºàπ ®“°‡¥‘¡

´÷Ëß‡™◊ËÕ°—π«à“πà“®–¡’Õ¬Ÿà ˘Ú ·ºàπÒ ‡™◊ËÕ«à“μ”√“¬“¥—ß°≈à“«πà“®–

‰¥â®“°μ”√—∫μ”√“´÷Ëß√«∫√«¡®“°∑—Ë«ª√–‡∑» ·≈–ºà“π°“√

μ√«® Õ∫®“°À¡ÕÀ≈«ß ·≈–ºŸâ√Ÿâ„π√“™ ”π—°¡“·≈â« μ—Èß·μà

§√“«∑’Ëæ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏‡≈‘»À≈â“π¿“≈—¬ √—™°“≈∑’Ë Ú

∑√ß¡’æ√–∫√¡√“™‚Õß°“√‰ª∑—Ë«·ºàπ¥‘π ¥—ßπ’ÈÛ

çÔ »ÿ¿¡— ¥ÿ ®ÿ≈»—°√“™ ÒÒ˜Ù ¡°Ø– —ß«—®©√¡ƒ§»‘√¡“»

°“Ãªí°…å ‡μ√ ¡’¥ƒ∂’§√ÿ«“√ ∫√‘‡©∑°“≈°”Àπ¥ æ√–∫“∑

 ¡‡¥Á®∫√¡∏√√¡ƒ°√“™“∏‘∫¥’»√‘«‘ ÿ∑∏‘«ß…å Õß§«√“¡À“

æÿ∑∏“ß°Ÿ√√“™ ∫√¡π“√∂ ∫√¡∫æ‘μ√æ√–æÿ∑∏‡®â“Õ¬ŸàÀ—« ºŸâ∑√ß

∑»æ‘∏√“™∏√√¡ ª√–°Õ∫¥â«¬æ√–°√ÿ≥“§ÿ≥Õ—πª√–‡ √‘∞ ‰¥â

¡À“ª√“∫¥“¿‘‡…°ºà“πæ‘¿æ°√ÿß‡∑æ∑«“√“«¥’»√’Õ¬ÿ∏¬“¡À“

¥‘≈°¿æ πæ√—μπ√“™∏“π’∫ÿ√’√¡¬å ‡ ¥Á®ÕÕ° ≥ æ√–∑’Ëπ—Ëß

∫ÿ…∫°¡“≈“¡À“®—°√æ√√¥‘æ‘¡“π ‚¥¬ ∂“πÕÿμ√“¿‘¡ÿ¢ æ√âÕ¡

¥â«¬‡ «°“°√∫«√√“™°√–«’¡πμ√’¡ÿ¢¡“μ¬“πÿ™‘μ Õÿ∑‘μ¬™“μ‘

√“™ ÿ√‘¬«ß…å æß…åæƒ≤“‚À√“®“√¬å æ√âÕ¡‡ΩÑ“‡∫◊ÈÕß∫“∑∫ß°™

¡“»‚¥¬Õ—π¥—∫∂“π“»—°¥‘Ï ®÷ß∑√ßæ√–¥”√‘Àå«à“ ∑ÿ°«—ππ’È§—¡¿’√å

·æ∑¬å≥‚√ßæ√–‚Õ ∂‡ ◊ËÕ¡ Ÿ≠‰ª ¡‘‰¥â‡ªπ‡√◊ËÕßμâπ‡√◊ËÕßª≈“¬

Õπ÷Ëß‡≈à“·æ∑¬åºŸâ‡∂â“∑’Ë™”≥‘™”π“≠„π≈—°…≥‚√§ ·≈ √√æ§ÿ≥

·Ààß¬“π—Èπ°Á¡’Õ¬ŸàπâÕ¬ ¿“¬À≈—ß¬“°∑’Ë°ÿ≈∫ÿμ√®—°‡≈à“‡√’¬π„Àâ

™—¥‡®π‰¥â ·≈â«∑√ßæ√–¡À“°√ÿ≥“®–„Àâ‡ªπÀ‘μ“πÿÀ‘μ

ª√–‚¬™πå·°à ¡≥™’æ√“À¡≥å Õ“≥“ª√–™“√“…Æ√å„π¢Õ∫

¢—≥± ‘¡“ ◊∫μàÕ‰ª ®÷ß¡’æ√–√“™‚Õß°“√¡“≥æ√–∫—≥±Ÿ√ ÿ√

 ’Àπ“∑ ¥”√—  —Ëßæ√–æß…åÕ”¡√‘π∑√√“™π‘°Ÿ≈ „Àâ ◊∫‡ “–À“

μ”√“¬“≈—°…≥‚√§∑—Èßª«ß„π¢â“∑Ÿ≈ÕÕß∏ÿ≈’æ√–∫“∑ ·≈√“…Æ√

æ√–√“™§≥–∑ÿ°Õ“√“¡°Á‰¥â  àß¡“∑Ÿ≈‡°≈â“ œ ∂«“¬À≈“¬©∫—∫

¡’«‘∏’μà“ß Ê °—πé

 ¡‡¥Á®°√¡æ√–¬“¥”√ß√“™“πÿ¿“æ‰¥â∑√ßÕ∏‘∫“¬‡√◊ËÕßπ’È‰«â

„πÀπ—ß ◊Õ μ”√“æ√–‚Õ ∂§√—Èß√—™°“≈∑’Ë ÚÛ §«“¡μÕπÀπ÷Ëß«à“

ç...‡√◊ËÕßμ”√“¬“„π‚√ßæ√–‚Õ ∂ ÷́Ëßæ‘¡æå‰«â„π¢â“ßμÕπ

μâπ ¡’μ”π“πª√“°Ø¡“«à“‡¡◊ËÕ„π√—™°“≈∑’Ë Ú  ªï«Õ° ®—μ«“»°
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®ÿ≈»—°√“™ ÒÒ˜Ù æ.». ÚÛıı æ√–∫“∑ ¡‡¥Á®æ√–æÿ∑∏‡≈‘»

À≈â“π¿“‰≈¬ ∑√ßæ√–√“™ª√“√∂«à“μ”√“¬“„π‚√ßæ√–‚Õ ∂¬—ß

∫°æ√àÕßπ—° ®÷ß‚ª√¥„Àâæ√–æß»π√‘π∑√ √“™π‘°Ÿ≈ ´÷Ëß‡ªπ

‚Õ√∂¢Õß‡®â“°√ÿß∏π∫ÿ√’ ‡«≈“π—Èπ√—∫√“™°“√‡ªπ„À≠àÕ¬Ÿà„π°√¡

À¡Õ ‡ªπºŸâ√—∫°√–· √—∫ —Ëß ◊∫∂“¡μ“¡æ√–√“™“§≥–·≈

¢â“√“™°“√μ≈Õ¥®π√“…Æ√ ºŸâ„¥¡’μ”√“¬“¥’ ¢Õ„Àâ®¥ √√æ§ÿ≥

¬“π—Èπ Ê ¡“∂«“¬  ‡æ◊ËÕ®–‰¥âμ√«® Õ∫‡ªπμ”√“‰«â„π‚√ß

æ√–‚Õ ∂  §√—Èßπ—Èπ¡’ºŸâ®¥μ”√“´÷Ëß‡§¬„™â ‡§¬‡ÀÁπ§ÿ≥ ∂«“¬

μ“¡æ√–√“™ª√– ß§å¡“° °√¡À¡ÕÀ≈«ß§ß®–‰¥â Õ∫ «π

‡≈◊Õ°·μà∑’Ë‡™◊ËÕ«à“¥’®√‘ß®¥≈ß‰«â „πμ”√“À≈«ß ”À√—∫‚√ßæ√–

‚Õ ∂...é

‡™◊ËÕ«à“μ”√“¬“∑’Ë‰¥â¡“„π§√“«π—Èπ æ√–‡®â“≈Ÿ°¬“‡∏Õ °√¡

À¡◊Ëπ‡®…Æ“∫¥‘π∑√å ‰¥âπ”∫“ß à«π¡“®“√÷°∫πÀ‘πÕàÕπ ·≈–

ª√–¥—∫‰«â∑’Ë«—¥√“™‚Õ√  ‡æ◊ËÕ‡ªìπ«‘∑¬“∑“π·°àÕ“≥“ª√–™“√“…Æ√å

·μà§ß‡π◊ËÕß®“°¢âÕ®”°—¥¥â“π ∂“π∑’Ë ®÷ß®“√÷°‰«â‰¥â‡æ’¬ß à«π

πâÕ¬‡∑à“π—Èπ.

Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ ‡¡◊ËÕ∑√ß‡ ¥Á®¢÷Èπ§√Õß√“™¬å·≈â« ‰¥â‚ª√¥

‡°≈â“œ „ÀâªØ‘ —ß¢√≥å«—¥æ√–‡™μÿæπ«‘¡≈¡—ß§≈“√“¡‡ªìπ°“√„À≠à

·≈â«„Àâ®“√÷° √√æ»‘≈ª«‘∑¬“≈ß∫π·ºàπ»‘≈“ ª√–¥—∫Õ¬Ÿà∑—Ë«

æ√–Õ“√“¡ ‡√◊ËÕß∑’Ë®“√÷°‰«â§√Õ∫§≈ÿ¡§«“¡√Ÿâ¡“°¡“¬À≈“°

À≈“¬ “¢“ ‡™àπ ‚∫√“≥§¥’ «√√≥§¥’ °“æ¬å °≈Õπ ‚§≈ß ©—π∑å

°“√·æ∑¬åÙ.  »‘≈“®“√÷°μ”√“¬“∑’Ë«—¥æ√–‡™μÿæπœ π—Èπ ¡’¡“°

°«à“∑’Ë«—¥√“™‚Õ√ ¡“° §√Õ∫§≈ÿ¡‡°◊Õ∫∑ÿ°§—¡¿’√å∑’Ë„™â°—π‡ªìπ

·∫∫·ºπ¢Õß°“√·æ∑¬å·ºπ‰∑¬„πªí®®ÿ∫—π  ¡’∑—Èß à«π∑’Ë

‡À¡◊Õπ°—π §≈â“¬°—π À√◊Õ·μ°μà“ß°—π‰ªÛ.

«‘∏’°“√»÷°…“

°“√»÷°…“π’È‡ªìπ°“√«‘®—¬‡™‘ß‡Õ° “√ ‚¥¬°“√‡ª√’¬∫‡∑’¬∫

»‘≈“®“√÷°μ”√“¬“«—¥√“™‚Õ√ “√“¡√“™«√«‘À“√ ´÷Ëß¡’°“√§—¥

≈Õ°¡“ ∑—Èß∑’Ë‡ªìπ ¡∫—μ‘ à«π∫ÿ§§≈·≈–∑’Ëμ’æ‘¡æå‡º¬·æ√à √«¡ Û

©∫—∫ ‰¥â·°à

Ò. ®“√÷°μ”√“¬“«—¥√“™‚Õ√ “√“¡√“™«√«‘À“√ ©∫—∫§—¥

≈Õ°·≈–μ√«® Õ∫‚¥¬‡¿ —™°√ »“ μ√“®“√¬åæ‘‡»… ¥√.«‘‡™’¬√

®’√«ß å ‡¡◊ËÕæÿ∑∏»—°√“™ ÚıÒÚ ‡¿ —™°√ »“ μ√“®“√¬å æ‘‡»…

¥√.«‘‡™’¬√ ®’√«ß å ‰¥â„Àâπ—°»÷°…“§≥–‡¿ —™»“ μ√å·Ààß

®ÿÃ“≈ß°√≥å¡À“«‘∑¬“≈—¬À≈“¬§π √à«¡°—π§—¥≈Õ° ‚¥¬„™â

°√–¥“…≈Õ°≈“¬∑“∫∫π»‘≈“®“√÷° ·≈â«„™â¥‘π Õ¥”¢Ÿ¥®π

ª√“°Ø‡ªìπμ—«Õ—°…√®“√÷°. ®“°π—Èπ®÷ßπ”¡“≈Õ°≈ß∫π°√–¥“…

¢“«Õ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß.  ”‡π“®“√÷°©∫—∫π’È¡’®“√÷° ı˘ ·ºàπ (μ“¡

‡≈¢≈”¥—∫·ºàπ ”‡π“®“√÷°) ‡ªìπ ¡∫—μ‘ à«πμ—« ·≈–‰¥â¡Õ∫„Àâ

ºŸâ‡¢’¬π‡¡◊ËÕ æ.». ÚıÛ˜. Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡ ‡¡◊ËÕμ√«® Õ∫‚¥¬

≈–‡Õ’¬¥·≈â«æ∫«à“ ”‡π“®“√÷°∑’Ë‰¥â√—∫¡Õ∫¡“¡’‡æ’¬ß Ù¯ ·ºàπ

 à«πÕ’° ÒÒ ·ºàπ∑’Ë‡À≈◊Õ¬—ß§âπ‰¡àæ∫.

Ú. ®“√÷°μ”√“¬“«—¥√“™‚Õ√ “√“¡√“™«√«‘À“√ ©∫—∫§—¥

≈Õ°·≈–μ√«® Õ∫‚¥¬»“ μ√“®“√¬å π“¬·æ∑¬å ”√“≠

«—ß»æà“Àå  ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√‡Õ°≈—°…≥å·Ààß™“μ‘  ‰¥âμ’

æ‘¡æå‡º¬·æ√à‡¡◊ËÕæÿ∑∏»—°√“™ ÚıÚÛÚ ‚¥¬®—¥æ‘¡æå√«¡°—∫

μ”√“æ√–‚Õ ∂æ√–π“√“¬≥å. »“ μ√“®“√¬å π“¬·æ∑¬å ”√“≠

«—ß –æà“Àå ·Ààß§≥–·æ∑¬»“ μ√å»‘√‘√“™æ¬“∫“≈ ¡À“«‘∑¬“≈—¬

¡À‘¥≈ ‰¥â„Àâπ—°»÷°…“·æ∑¬å§—¥≈Õ°μ“¡μ—«Õ—°…√∑’Ëª√“°Ø∫π

»‘≈“®“√÷° ¡’®”π«π∑—Èß ‘Èπ ıÙ ·ºàπ.

Û. ®“√÷°μ”√“¬“«—¥√“™‚Õ√ “√“¡√“™«√«‘À“√ ©∫—∫°√¡

»‘≈ª“°√Ò ´÷Ëßμ’æ‘¡æå‡º¬·æ√à‡¡◊ËÕæÿ∑∏»—°√“™ ÚıÙı μâπ©∫—∫

‰¥â®“°°“√§—¥≈Õ°®“°·ºàπ®“√÷° μ“¡«‘∏’§—¥∂à“¬∂Õ¥Õ—°…√

À√◊Õª√‘«√√μÕ—°…√ ‚¥¬‰¥â®—¥∑”§”Õà“π®“√÷° ◊∫‡π◊ËÕß°—π‰ª ¡’

∑—Èß ‘Èπ ı ·ºàπ.

º≈°“√»÷°…“

®“°°“√»÷°…“‡ª√’¬∫‡∑’¬∫®“√÷°μ”√“¬“«—¥√“™‚Õ√ “√“¡

√“™«√«‘À“√∑—Èß Û ©∫—∫ æ∫«à“¡’»‘≈“®“√÷° Ÿ≠À“¬‰ª·≈â« ̆  ·ºàπ.

„π æ.». ÚıÒÚ ¡’ ı˘ ·ºàπ  ∂÷ßæ.». ÚıÙı ‡À≈◊Õ ı ·ºàπ

·≈–®“°°“√»÷°…“À≈—°∞“π∑’Ëª√“°Ø ‰¥âæ∫»‘≈“®“√÷°∑’Ë

 Ÿ≠À“¬¥—ß°≈à“«®”π«π ı ·ºàπ ¬—ß ”√«®‰¡àæ∫Õ’° Ù ·ºàπ.

„π√“¬ß“ππ’È®–‰¥âπ”‡ πÕ»‘≈“®“√÷°∑’Ë Ÿ≠À“¬‰ª·≈–‰¥âæ∫ ı

·ºàππ’È  ‚¥¬π”‡ πÕ ”‡π“»‘≈“®“√÷°‡À¡◊Õπ®√‘ß©∫—∫¢Õß

»“ μ√“®“√¬å ¥√.«‘‡™’¬√ ®’√«ß å ´÷Ëß‰¡à‡§¬‡º¬·æ√à¡“°àÕπ ∑’

≈–·ºàπ μ“¡¥â«¬§”®“√÷°∑’Ë∂Õ¥Õ—°…√¥â«¬Õ—°…√‰∑¬ªí®®ÿ∫—π

·≈–§”Õà“π®“√÷° ¡“‡ πÕ‰«â¥—ßπ’È
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§”Õà“π®“√÷°·ºàπ Ÿ≠À“¬ ·ºàπ∑’Ë Ò

Ô  ‘∑∏‘°“√‘¬– ∂â“∫ÿ§§≈ºŸâ„¥‡ªìπ‰¢â‡æ◊ËÕ‡ ¡À– ªîμ– «“μ–  ¡¡μ‘∞“π°Á¥’ ∑”„ÀâÀ‘«‚À¬À“·√ß¡‘‰¥â „Àâ√–À«¬‰ª „Àâ„®¢ÿàπÀ¡Õß¡‘‰¥â

™◊Ëπ „Àâ «‘ß «“¬À“°”≈—ß¡‘‰¥â ∂â“®–·°â‡Õ“¬“π’È·°â ¬“™◊ËÕ¡À“ ¡¡‘μ√ ‡Õ“ ‚°…∞å∑—ÈßÀâ“ ‡∑’¬π∑—ÈßÀâ“ μ√’º≈“ ®—π∑πå∑—Èß Õß ≈Ÿ°®—π∑πå¥Õ°®—π∑πå

°√–«“π °“πæ≈Ÿ ¢‘ß·Àâß ¥’ª≈’ ·Àâ«À¡Ÿ ‰§√â‡§√◊Õ ‡° √∫—«À≈«ß ‡° √ “√¿’ ‡° √∫—«‡º◊ËÕπ ‡° √∫—«¢¡ ¥Õ°§” ¥Õ°º—°μ∫ ¥Õ°æ‘°ÿ≈

‡° √∫ÿππ“§ ¥Õ° ≈‘¥  —°¢’ ™–≈Ÿ¥ Õ∫‡™¬ ™–‡Õ¡ °ƒ…≥“ ™–¡¥‡™’¬ß æ‘¡‡ π ‡Õ“‡ ¡Õ¿“§∑”‡ªìπ®ÿ≥ ‡Õ“¥’ßŸ‡À≈◊Õ¡·™àπÈ”¥Õ°‰¡â‡ªìπ

°√– “¬ ∫¥∑”·∑àß‰«â≈–≈“¬πÈ”¥Õ°‰¡â°Á‰¥â πÈ”μ“≈∑√“¬°Á‰¥â πÈ”·√¡§◊π°Á‰¥â °‘π·°â√– Ë”√– “¬ ·≈¥—∫æ‘…‰¢â∑—Èßª«ß ∑”„Àâ§≈—Ëß„Àâ‡æâÕ „Àâ

‡™◊ËÕ¡ „Àâ¡—« ·°â≈‘Èπ°√–¥â“ß§“ß·¢Áß ·≈™Ÿ°”≈—ß¬‘Ëßπ—°œ

¬“™◊ËÕÀÕ¡·∑àß∑Õß ‡Õ“®—π∑πå™–¡¥ ®—π∑πå‡∑» ®—π∑πå·¥ß °ƒ…≥“ °–≈”æ—° ™–≈Ÿ¥ ¢Õπ¥Õ° Õ∫‡™¬  ¡ÿ≈·«âß ‚°…∞å‡™’¬ß ‚°…∞å

°√–¥Ÿ° ‚°…∞åÀ—«∫—« ‡∑’¬π¥” ‡∑’¬π¢“« ¥Õ°æ‘°ÿ≈ ‡° √∫ÿππ“§ ‡° √ “√¿’ ‡° √∫—«À≈«ß  ‘Ëß≈– Ò ∫“∑ æ‘¡‡ π Ú  ≈÷ß ™–¡¥‡™’¬ß Ò  ≈÷ß

™–¡¥ ¥ Ò ‡øóôÕß Õ”æ—π Ò ‡øóôÕß À≠â“Ω√—Ëπ Ò ‡øóôÕß ∑Õß§”‡ª≈« Ù ·ºàπ ∑”‡ªìπ®ÿ≥ ∫¥¥â«¬πÈ”¥Õ°‰¡â ∑”·∑àß‰«âªî¥∑Õß∑ÿ°·∑àß ∂â“·°â

≈¡¡’æ‘…„Àâ‡Õ“‚°…∞å°√–¥Ÿ°°—∫¢‘ß¡“μâ¡¥â«¬°—π ‡Õ“πÈ”≈–≈“¬¬“°‘π ·°â‡≈◊Õ¥¡’æ‘…πÈ”‡∑’¬π¥”¢‘ßμâ¡¥â«¬°—π ·°â‡ ¡À–¡’æ‘…πÈ”¡–°≈Ë”‡§√◊Õ

™–‡Õ¡μâ¡¥â«¬°—π „Àâ°‘π™Ÿ°”≈—ß¬‘Ëßπ—°·≈

คําจารึกแผนสูญหาย แผนท่ี ๑
บรรทัดที่ ๑: ๏สิทธิการิยะ
บรรทัดที่ ๒: ถาบุทคลผูใดเปนไขเพือเสม
บรรทัดที่ ๓: หะ สมุถานก ีด็ ทาํให ิมงรแาหยหโวิห ได
บรรทัดที่ ๔: ใหระหวยไปใหใจขุนหมองมีได ่ชื นใหสวงิสวายหากําลังมีได
บรรทัดที่ ๕: ถาจะแกเอายานี้แก ยาชื่อมหาสมมิตรเอา โกดทังหา เทียรทังหา ตรีผลาจัน
บรรทัดที่ ๖: ทงัสอง ลูกจันดอกจัน กรวาน การพูล ขงิแหง ดีปลีแหวหมู ไครเครือ เกษรบัวหลวง เกษร

สารภี
บรรทัดที่ ๗: เกษรบัวเผ่ือน เกษรบัวขม ดอกคํา ดอกผักตบ ดอกพ นุกิ เกษรบุนนาก ดอกสลิด สักขีชลูด

อบเชยชเอมกฤษนา
บรรทัดที่ ๘: ชมดเชียง พิมเสน เอาเสมอภากทําเปนจณุเอาด ูงี เหลือมแช ํ้น าดอกไมเปนกระสาย บดทํา

แทงไวลายนํ้าดอกไม ็ก ได ํ้น าตาลทราย
บรรทัดที่ ๙: ก็ได ํ้นาแรมคนืก็ได กินแกรสํ่ารสายแลดับพิศไขทั งปวงทําใหคล่ังใหเพอให แก น้ลิ

กระดางคางแขง แลช ํกู าลังยิง่นัก ฯ ยาชื่อหอม
บรรทัดที่ ๑๐: แทงทองเอาจนัชมด จันเทษจ งดแนั กฤษนากระลําภักชลูดขอนดอกอบเชย สมุลแวง

โกดเชียง โกดกระดูก โกดหวับัวเทยีรดํา

บรรทัดที่ ๑๑: เทียรฃาว ดอกพ นุกิ เกสรบุนนาก เกสรสาระภี เกสรบัวหลวง ่สิงละ พิมเสน     

ชมดเชียง            

บรรทัดที่ ๑๒: ชมดสด    อําพัน ยาฝรนั่    ทองคําเปลว ๔๐ แผน ทาํเปนจุณบดดวยนา้ํ
บรรทัดที่ ๑๓: ํ้นาดอกไม ทาํแทงไว ป ดทองทุกแทง ถาแกลมม ิพี ศใหเอาโกดกดูก
บรรทัดที่ ๑๔: กับขิงมาตมดวยกันเอาน้ําลายยากิน แกเลือดม ิพี ศนาํ้
บรรทัดที่ ๑๕: เทียรดําขิงตมดวยกันแกเสมหะม ีพิ ศน้ํามกลาํ่
บรรทัดที่ ๑๖: เครือชเอมตมดวยกันให ิก นช าํกู
บรรทัดที่ ๑๗: ลังยิ่งนักแล ๚๛

๑๑๑

๑

๒
๑

ปตะ
วาตะ

เชื่อม
วมั

ÙÛ

๚๛
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คําจารึกแผนสญูหาย แผนท่ี ๒

บรรทัดที่ ๑: ๏ สิทธิการิยะ
บรรทัดที่ ๒: ยาไขสันนิบาตใหหนาวนัก
บรรทัดที่ ๓: เอาโลด ๑ หัศคุณไท ๑ จนัขาว ๑ ฝนดวย
บรรทัดที่ ๔: น้ําชะโลมแกหนาว ฯ ถารอนนักเอาผักบุงเทศ ๑ ผักบุง
บรรทัดที่ ๕: ไท ๑ ใบบวัหลวง ๑ ใบชิงชี่ ๑ ตําใหละเอียดดนิสอพองใสสะนอยลาย
บรรทัดที่ ๖: น้ําซาวเขาชะโลมแกรอน ฯ ถาแลคล่ังเอาขมิ้นออยหวานกีบแรด ๑ หวานรอนทอง

๑
บรรทัดที่ ๗: จันแดง ๑ จันขาว ๑ แกนมหาด ๑ แกนประดู ๑ ทังนีเ้อาเทากัน บดใหละเอียดลาย

น้ําดอกไม
บรรทัดที่ ๘: ทังกินทังทาแกคล่ัง ถากินเขามิไดเอาใบสเดา ๑ บรเพช ๑ ขม้ินออย ๑ ตําเปนผงเอา

น้ําตานทรายราํหัดเอา
บรรทัดที่ ๙: น้ําขิงเปนกระสาย ปนเปนแทงเทาปลายกอย ฝนดวยน้ําตานทรายกนิแตแทงหนึ่ง

กินเชาคํ่าทุกวนัแกสันนิบาตดํา
บรรทัดที่ ๑๐: แดง อันกินเขามิได แลจับทังปวงครั้นกินยานี้ก็ถอยแล ฯ ถาจะทํายานีใ้หต้ังมนทน

๓ ช้ัน เอาผา

บรรทัดที่ ๑๑: ขาวดาดเพดาน เทียรหนัก   เขาตอกดอกไมบูชา แลยานีช่ื้อภพวนิาศ ฯ ยาปะ
คบเอาใบ

บรรทัดที่ ๑๒: ชิงชี่ทัง ๒ ใบชะเหลา ๑ ใบมะกรูด ๑ ใบมะนาว ๑ ใบสมปอย ๑ ทังนี้
บรรทัดที่ ๑๓: เอาแตใบ กะทอื ๑ ไพล ๑ กุมทัง ๒ ทองหลางมะรุม เอา
บรรทัดที่ ๑๔: เทากันตมกระสายนํ้าสมซา อุนไฟใหรอน หอ
บรรทัดที่ ๑๕: ผาประคบ สันนิบาตดําแดง แต
บรรทัดที่ ๑๖: หัวจนตีน สามวัน
บรรทัดที่ ๑๗: ก็หายแล ๚ะ

๑

§”Õà“π®“√÷°·ºàπ Ÿ≠À“¬ ·ºàπ∑’Ë Ú

Ô  ‘∑∏‘°“√‘¬– ¬“‰¢â —ππ‘∫“μ„ÀâÀπ“«π—° ‡Õ“‚≈¥ Ò À— §ÿ≥‰∑¬ Ò ®—π∑πå¢“« Ò Ωπ¥â«¬πÈ”™–‚≈¡·°âÀπ“« œ ∂â“√âÕππ—°‡Õ“º—°∫ÿâß‡∑»

Ò º—°∫ÿâß‰∑¬ Ò „∫∫—«À≈«ß Ò „∫™‘ß™’Ë Ò μ”„Àâ≈–‡Õ’¬¥ ¥‘π ÕæÕß„ à –ÀπàÕ¬ ≈–≈“¬πÈ”´“«¢â“«™–‚≈¡·°â√âÕπ œ

∂â“·≈§≈—Ëß ‡Õ“¢¡‘ÈπÕâÕ¬ «à“π°’∫·√¥ Ò «à“π√àÕπ∑Õß Ò ®—π∑πå·¥ß Ò ®—π∑πå¢“« Ò ·°àπ¡–À“¥ Ò ·°àπª√–¥Ÿà Ò ∑—Èßπ’È‡Õ“‡∑à“°—π ∫¥

„Àâ≈–‡Õ’¬¥ ≈–≈“¬πÈ”¥Õ°‰¡â ∑—Èß°‘π∑—Èß∑“·°â§≈—Ëß ∂â“°‘π¢â“«¡‘‰¥â‡Õ“„∫ –‡¥“ Ò ∫Õ√–‡æÁ¥ Ò ¢¡‘ÈπÕâÕ¬ Ò μ”‡ªìπºß ‡Õ“πÈ”μ“≈∑√“¬√”À—¥

‡Õ“πÈ”¢‘ß‡ªìπ°√– “¬ ªíôπ‡ªìπ·∑àß‡∑à“ª≈“¬°âÕ¬ Ωπ¥â«¬πÈ”μ“≈∑√“¬°‘π·μà·∑àßÀπ÷Ëß °‘π‡™â“§Ë”∑ÿ°«—π·°â —ππ‘∫“μ¥”·¥ß Õ—π°‘π¢â“«¡‘‰¥â ·≈

®—∫∑—Èßª«ß§√—Èπ°‘π¬“π’È°Á∂Õ¬·≈œ ∂â“®–∑”¬“π’È„Àâμ—Èß¡≥±≈ Û ™—Èπ ‡Õ“ºâ“¢“«¥“¥‡æ¥“π ‡∑’¬πÀπ—° Ò ∫“∑ ¢â“«μÕ°¥Õ°‰¡â∫Ÿ™“ ·≈¬“π’È™◊ËÕ

¿æ«‘π“»œ

¬“ª√–§∫ ‡Õ“„∫™‘ß™’Ë∑—Èß Ú „∫™–‡À≈“ Ò „∫¡–°√Ÿ¥ Ò „∫¡–π“« Ò „∫ â¡ªÉÕ¬ Ò ∑—Èßπ’È‡Õ“·μà„∫ °√–∑◊Õ Ò ‰æ≈ Ò °ÿà¡∑—Èß Ú

∑ÕßÀ≈“ß¡–√ÿ¡ ‡Õ“‡∑à“°—πμâ¡°√– “¬πÈ” â¡´à“ Õÿàπ‰ø„Àâ√âÕπ ÀàÕºâ“ª√–§∫  —ππ‘∫“μ¥”·¥ß·μàÀ—«®πμ’π  “¡«—π°ÁÀ“¬·≈

Ùı

๚ะ
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§”Õà“π®“√÷°·ºàπ Ÿ≠À“¬ ·ºàπ∑’Ë Û

Ô  ‘∑∏‘°“√‘¬– ≈—°…≥–¡ÿμ¶“μπ—Èπ§◊Õ‰ª‡∫“∫àÕ¬Ê §◊Õ‡∫“¢“« Ò §◊Õ‡∫“·¥ß Ò §◊Õ‡∫“‡À≈◊Õß Ò §◊Õ‡∫“¥” Ò ∑—Èß ’Ëª√–°“√π’È ·μà«à“¡‘‰¥â

‡ªìπ¡—Ëπ¥—Ëß∑ÿ√“«– “ ∂â“®–·°â‡∑’¬π∑—Èß ı ‚°…∞å∑—Èß ı °“πæ≈Ÿ °“√∫Ÿπ ≈Ÿ°‡ÕÁπ ∫Õ√–‡æÁ¥ ‡°≈◊Õ ‘π‡∑“ ·Àâ«À¡Ÿ √“°≈–Àÿàß √“°·μßÀπŸ √“°

‡ π’¬¥  –‡¥“ ‰æ≈ πÈ”ª√– “π∑Õß «à“ππÈ” μ√’°√–μÿ° ¢¡‘Èπ √“°¡–μŸ¡ ™–¡¥ æ‘¡‡ π ∑”‡ªìπ®ÿ≥≈–≈“¬πÈ”º÷Èß πÈ”¡–π“«°Á‰¥â„Àâ°‘π Õ“®

∫”∫—¥‡ ’¬´÷Ëß¡ÿμ¶“μ„Àâ«‘π“»©‘∫À“¬ œ

¢π“πÀπ÷Ëß‡Õ“√“°æ—πßŸ·¥ß √“°¡–μŸ¡ ¢‘ß·Àâß ¢’È°“·¥ß ‡°≈◊Õ ‘π∑«–  ¡ÕÀâ“‡À≈’Ë¬¡ °“πæ≈Ÿ ‚°…∞å Õ √“°¡–√ÿ¡ ∑”‡ªìπ®ÿ≥

≈–≈“¬πÈ”¡–π“«°‘π Õ“®°”®—¥´÷Ëß¡ÿμ¶“μ„Àâ©‘∫À“¬ œ

¢π“πÀπ÷Ëß ‚°…∞å∑—Èß ı æ‘¡‡ π ™–¡¥ ¥Õ°®—π∑πå ·Àâ«À¡Ÿ ¢‘ß·Àâß ¢’È°“·¥ß °“√∫Ÿπ √“°¢—¥¡Õπ  ¡Õ∑—Èß “¡ ‡∑’¬π¥” πÈ”ª√– “π∑Õß

∑”‡ªìπ®ÿ≥ ≈–≈“¬πÈ” ¡Õ°Á‰¥â πÈ”º÷Èß°Á‰¥â „Àâ°‘πÕ“®∫”∫—¥´÷Ëß¡ÿμ¶“μ „Àâ«‘π“»©‘∫À“¬¢“¥ œ

¢π“πÀπ÷Ëß‡Õ“ ‚°…∞å Õ Õ∫‡™¬ ª√–§”¥’§«“¬ ‡®μ¡Ÿ≈ ∫Õ√–‡æÁ¥ ‚¡°¡—π ≈Ÿ°º—°™’ ¡À“À‘ß§ÿå ‚°…∞å°â“πæ√â“« μÿ°–‚√À‘π’ °“πæ≈Ÿ ¥’ª≈’

∑”‡ªìπ®ÿ≥ ≈–≈“¬πÈ”º÷Èß °‘π·°â¡ÿμ¶“μ À“¬¢“¥Õ¬à“ π‡∑àÀå‡≈¬

Ù˜

คําจารึกแผนสญูหาย แผนท่ี ๓

บรรทัดที่ ๑: ๏ สิทธิการิยะ
บรรทัดที่ ๒: ลักษณมุตฆาฏนั้นคือไปเบา
บรรทัดที่ ๓: บอยๆ คือเบาขาว ๑ คือเบาแดง ๑ คือเบา
บรรทัดที่ ๔: เหลือง คือเบาดํา ๑ ทังส่ีประการน้ีแตวามิไดเปนมันดั่ง
บรรทัดที่ ๕: ทุราวะสา ถาจะแกเทียรทัง ๕ โกดทัง ๕ การพลู การบูนลูกเอนบรเพช
บรรทัดที่ ๖: เกลือสินเทา แหวหมู รากละหูง รากแตงหนู รากเสนียด สเดา ไพล น้ําประสารทอง
บรรทัดที่ ๗: วานน้ํา ตรีกระตุก ขม้ิน รากมะตูม ชมด ภมิเสน ทําเปนจลุลายนํ้าผ้ึง น้ํามนาวกไ็ด

ใหกนิอาจ
บรรทัดที่ ๘: บําบัดเสียซ่ึงมตุฆาฏใหวนิาศฉิบหายฯ ขนานหนึ่งเอา รากพันงูแดง รากมตูม ขิง

แหง ข้ีกาแดง เกลือสินทวะ สะ
บรรทัดที่ ๙: มอหาเหล่ียม การพลู โกดสอ รากมรุม ทําเปนจุล ลายน้ํามนาวกนิ อาจกําจัดซ่ึงมุต

ฆาฏใหฉิบหายฯ ขนานหนึ่ง โกดทัง ๕
บรรทัดที่ ๑๐: ภิมเสน ชมด ดอกจัน แหวหมู ขิงแหง ข้ีกาแดง การบูน รากขัดมอน สมอทังสาม

เทียรดํา น้ําประสาร
บรรทัดที่ ๑๑: ทอง ทําเปนจลุ ละลายน้ําสมอก็ได น้ําผ้ึงก็ได ใหกนิอาจบําบัด ซ่ึงมุตฆาฏ
บรรทัดที่ ๑๒: ใหวนิาศฉิบหายขาด ๚ ขนานหนึ่งเอา โกดสอ อบเชย ประคําดี
บรรทัดที่ ๑๓: ควาย เจตมูล บรเพช โมกมัน ลูกผักชี มหาหิง
บรรทัดที่ ๑๔: โกฏกานพราว ตุกะโรหินี กานพลู ดีปลี
บรรทัดที่ ๑๕: ทําเปนจุล ละลายนํ้าผ้ึง กินแก
บรรทัดที่ ๑๖: มุตฆาฏ หายขาดอยาสน
บรรทัดที่ ๑๗: เทหเลย ๚ะ

๚ะ
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§”Õà“π®“√÷°·ºàπ Ÿ≠À“¬ ·ºàπ∑’Ë Ù

 ‘∑∏‘°“√‘¬– ¬“·°â°≈àÕπ·Ààß´÷Ëß°√–∑”„Àâ®ÿ°‡ ’¬¥·≈‡ªìπæ√√¥÷° „Àâ‡ªìπ°âÕπ„π∑âÕß „Àâ‡®Á∫∑—Ë« √√æ“ß§å„Àâ¡◊Õ°√–¥â“ß „Àâ‡¡◊ËÕ¬¢∫¢—¥

‡¢à“·≈πàÕß§Ÿâ „Àâμ“¡◊¥ÀŸÀπ—°„Àâ‡ ’¬ß·À∫·Àâß „Àâ¢—¥Õ° „Àâ∑âÕß¢÷Èπ°‘πÕ“À“√¡‘‰¥â ‡ªìπ‡Àμÿ∑—Èßπ’È‡æ√“–‡ ¡À–·Àâß ∫—ß‡°‘¥·μà∫ÿ√ÿ… μ√’°Á¥ÿ®°—π

∑à“π®÷Ëßª√–°Õ∫¬“π’È‰«â „Àâ·°â ‡Õ“ –§â“π º—°·æ«·¥ß ¥Õß¥÷ß ¡À“À‘ß§ÿå «à“ππÈ” ‚°…∞å Õ ‚°…∞å®ÿÃ“≈—¡æ“ ‚°…∞åæÿßª≈“ °—≠™“ À—«Õÿμæ‘¥

™–‡Õ¡ ¥’ª≈’ ·°àπ· ¡∑–‡≈ ¬“¥” ‡Õ“‡ ¡Õ¿“§ æ√‘°‰∑‡∑à“¬“∑—ÈßÀ≈“¬ ∑”‡ªìπ®ÿ≥ ≈–≈“¬πÈ”º÷Èß√«ß°‘πÀπ—° Ò  ≈÷ß ·°â¥—ß°≈à“«¡“·μàÀ≈—ß

«‘‡»…·≈ œ

Ô ¬“·°â √√æ°≈àÕπ∑—Èßª«ß ‡Õ“„∫¡–μŸ¡ Ò „∫ –‡¥“ Ò „∫§π∑’ Õ Ò «à“ππÈ” Ò ∫Õ√–‡æÁ¥ Ò ¢¡‘ÈπÕâÕ¬ Ò ∑—Èßπ’È‡Õ“ ‘Ëß≈– Ò ∫“∑

æ√‘°‡∑à“¬“∑—ÈßÀ≈“¬ μ”‡ªìπºß≈–≈“¬πÈ”º÷Èß°‘π∑’≈– Ò  ≈÷ß ·°â≈¡°≈àÕπ®ÿ°‡ ’¬¥∑—Èßª«ß‡ªìπ¡À“«‘‡»…·≈ œ

Ô ¬“·°â≈¡°≈àÕπ —π¥“π ‡Õ“À— §ÿ≥Àπ—° Ò μ”≈÷ß Ú ∫“∑ À‘ß§ÿå Û ∫“∑ «à“ππÈ” Ú ∫“∑ ¥’ª≈’ Ú ∫“∑ Ò  ≈÷ß °√–‡∑’¬¡ Ò μ”≈÷ß

„∫¡–°√Ÿ¥ Ò ∫“∑ Ú  ≈÷ß ·°àπ· ¡∑–‡≈ Ò ∫“∑ ·°àπ¢’È‡À≈Á° Ò ∫“∑ ·°àπªŸπ∑’Ë‡º“‰¡à ÿ° Ò ∫“∑ √“°æ≠“¡◊Õ‡À≈Á° Ò ∫“∑ ÀÕ¬¢¡ Ò ∫“∑

ÀÕ¬·§√ß Ò ∫“∑ ¥‘πª√– ‘«¢“« Ú ∫“∑  “√ â¡ Ò ∫“∑ Ú  ≈÷ß μ”‡ªìπºß≈–≈“¬πÈ”¡–°√Ÿ¥ â¡´à“°‘π Ò  ≈÷ß º“¬ ÕßÀπ

คําจารึกแผนสูญหาย แผนท่ี ๔
บรรทัดที่ ๑: สิทธิการิยะ
บรรทัดที่ ๒: อยาแกกลอนแหงซง่ึ
บรรทัดที่ ๓: กระทําให ุจ กเสียดแลเปนพรดึก
บรรทัดที่ ๔: ใหเปนกอนในทองใหเจบท่ัวสระพางใหมื อกะดาง
บรรทัดที่ ๕: ใหเมื่อยขบขัด เขาแลนองคูใหตามืดหหูนกัใหเสียงแหบแหง
บรรทัดที่ ๖: ใหฃั ดอกให ท องข้ึนกนิอาหามิได ทุัตหเนปเ งนี้เพราะเสมหะแหง บงัเกิด
บรรทัดที่ ๗: แต รุบุ ษษตร ุด็กี จกัน ทานจึ่งประกอปอยานีไว ใหแกเอาสคาน พัดแพวแดง ดองดึง
บรรทัดที่ ๘: งิหาหม วานนา้ํ โกดสอ โกดจุลาลําภา โกดพุงปลา การชา ศีศะอุดพิต ชเอม ดีปลี แกนแสม

ทะเล

บรรทัดที่ ๙: ยาดํา เอาเสมอภาค พริกไทเทาอยาทังหลาย ทําเปนจุลลายนํ้าผ ิกงวรง้ึ นหนัก แก ัด งกลาว
มาแตหลังวเิศศแล ๚ะ

บรรทัดที่ ๑๐: ๏ อยาแกสรรพกลอนทังปวง เอาใบมะตูม ๑ ใบสเดา ๑ ใบคนทีสอ ๑ หวานนา้ํ ๑ บรเพช ๑

ขม้ินออย ๑ ทงันี้เอาสิ่งละ        

บรรทัดที่ ๑๑: พริกเทาอยาทังหลาย ตําเปนผงลายนํ้าผ้ึงกินทีละ แกลมกลอนจุกเสียดทังปวงเปนมหา
วิเศศแล ๚ะ

บรรทัดที่ ๑๒: ๏ อยาแกลมกลอนสันดาน เอาหัศคุนหนัก    งิห    วานนาํ้    ดีปลี   

กะเทยีม   

บรรทัดที่ ๑๓: ใบมกรูด   แกนแสมชะเล   แกนข้ีเหลก แกนปูนที่เผาไม

บรรทัดที่ ๑๔: กสุ    รากพญามือเหลก   หอยขม   หอย

บรรทัดที่ ๑๕: แครง   ดินประสิวขาว   สานสม าํต

บรรทัดที่ ๑๖: เปนผงลายน้ํามกรูดซมสากิน   
บรรทัดที่ ๑๗: ผายสองหน ๚ะ

๑

๒
๑๒๑

๑๑
๒
๑

๑๑๑

๑

๑
๒๒๓๑ ๒

๑

๑

๑

Ù˘

๚ะ



«“√ “√°“√·æ∑¬å·ºπ‰∑¬·≈–°“√·æ∑¬å∑“ß‡≈◊Õ° ªï∑’Ë ˜ ©∫—∫∑’Ë Ò ¡°√“§¡-‡¡…“¬π ÚııÚı

·ºàπ∑’Ë ı



Journal of Thai Traditional & Alternative Medicine Vol. 7 No. 1 January-April 2009

§”Õà“π®“√÷°·ºàπ Ÿ≠À“¬ ·ºàπ∑’Ë ı

 ‘∑∏‘°“√‘¬– √—μμªîμμ‚√§π—Èπ §◊Õ‚≈À‘μ√–§π°—∫¥â«¬¥’ ·≈â«·ºà´à“π‰ª„πª√–‡∑»∑—Èß Õß§◊Õ‡∫◊ÈÕß∫π ‡∫◊ÈÕßμË” ·Ààß √’√–°“¬æ√âÕ¡°—π

¥—ßπ’È·≈â« ∑—Èß‡°‘¥‡æ◊ËÕ¥’°”‡√‘∫ ¡’ ’¥”‡À≈◊Õß·¥ß¥—Ëßπ’È‡ªìπÕ–≈“∑‘¬– §◊Õ ·æ∑¬å®–√—°…“‡ªìπÕ—π¬“°π—° œ

∂â“®–·°â‡Õ“·Ω°ÀÕ¡ √“°∫—« √“° “¡ ‘∫ °√–«“π ∫Õ√–‡æÁ¥ ‡ ¡Õ¿“§μâ¡ Û ‡Õ“ Ò „Àâ°‘π·°â√—μμªîμμ–‡æ◊ËÕ¥’À“¬ œ

¢π“πÀπ÷Ëß‡Õ“ ®—π∑πå¢“« √“° “¡ ‘∫ °“√∫Ÿπ ‡ª≈◊Õ°°√–∑ÿà¡‡À≈◊Õß √“°™â“æ≈Ÿ ‡° √∫—«¢“« ‡° √∫—«·¥ß ‡° √ —μμ∫ÿ…¬å ™–‡Õ¡ ¥Õ°

¡–´“ß ¢—¥¡Õπ ¡–°≈Ë”‡§√◊Õ ™–¡¥ æ‘¡‡ π ‡Õ“‡ ¡Õ¿“§ ∑”‡ªìπ®ÿ≥∫¥≈–≈“¬πÈ”¢â“«§—Ë«°‘π ·°â√—μμªîμμ–‡æ◊ËÕ¥’À“¬ œ

¢π“πÀπ÷Ëß ‡Õ“‡¡Á¥™–¡¥μâπ ≈Ÿ°®—π∑πå ‡ª≈◊Õ°Õ∫‡™¬ „∫æ‘¡‡ π À—«°≈â«¬μ“π’ ·Ω°ÀÕ¡ ™–¡¥ æ‘¡‡ π ‡Õ“‡ ¡Õ¿“§ ∑”‡ªìπ®ÿ≥∫¥

≈–≈“¬πÈ”¡«°¢â“«°‘π·°â√—μμªîμμ–‡æ◊ËÕ¥’À“¬ œ
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คําจารึกแผนสญูหาย แผนท่ี ๕
บรรทัดที่ ๑: สิทธิการิยะ
บรรทัดที่ ๒: รัตตะปดตะโรคนนั้ คอืโลหิต
บรรทัดที่ ๓: รคนกับดวยดแีลวแผทรานไปในปรเทษทัง
บรรทัดที่ ๔: สองคือเบือง แหงสริรรกายพรอมกันดังนีแลวทังเกิดเพื่อดี
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บน
าํ่ต
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เหลือง รากชาพลู เกษร
บรรทัดที่ ๘: บวัขาว เกษรบัวแดง เกษรสัตบุต ชเอม ดอกมทราง ขัดมอน มกลํ่าเครือ ชมด พิมเสน เอา

เสมอภาค
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เปลือกอบเชย
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ลลายนํ้ามวกเขากินแก
บรรทัดที่ ๑๑: รัตตะปดตะเพอืดีหาย ๚ ขนานหนึ่งเอา กฤษนา กลําภัก เกษรบุนนาก เกษรสาระภี
บรรทัดที่ ๑๒: กจับบก ดอกสัดตะบัน จนัขาว กระวาน โกฏกะดก หยาฝรัน ชะ
บรรทัดที่ ๑๓: มดเชียง พิมเสน เอาเสมอภาค ทําเปนจุน บดใหละ
บรรทัดที่ ๑๔: เอียด ลลายนํ้าดอกไม ็ก ได ํ้นามวกเขาก็ได นป
บรรทัดที่ ๑๕: เปนลูกกอนกิน แก ปะตดรั ดตะกํา
บรรทัดที่ ๑๖: เริบเพื่อปตตสมุถานโรคนนั้
บรรทัดที่ ๑๗: หายดแีล ๚ะ
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°‘μμ‘°√√¡ª√–°“»

‡¿ —™°√ »“ μ√“®“√¬åæ‘‡»… ¥√.«‘‡™’¬√ ®’√«ß å Õ¥’μ√“™
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√“™∫—≥±‘μ¬ ∂“π„π∞“π–¿“§’ ¡“™‘°.
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Abstract
The Lost “Marble Inscriptions of Herbal Formulas” at Wat Ratcha-orasaram Ratchaworawihan
Suppachai Tiyaworanant*, Chayan Picheansoonthon*,†

        *Faculty of Pharmaceutical Sciences, Khon Kaen University, Amphoe Mueang Khon Kaen, Khon Kaen Province,
†The Academy of Science, the Royal Institute of Thailand, Sanam Suea Pa, Dusit District, Bangkok 10300

The inscriptions of herbal formulas at Wat Ratcha-orasaram Ratchaworawihan contain invaluable Thai
wisdom. Herbal formulas were inscribed on gray marble slobs (33 cm2), from one angle to the opposite angle,
for a total of 17 lines each.  These marble inscriptions were placed on the outside walls of the corridors of the
viharn of the Sleeping Buddha and along the wall of the sala in front of the ubosoth.  Currently, 50 inscrip-
tions, out of the total originally believed to be 92, can be seen.  This documentary research  compares these 50
marble inscriptions with copied versions (both published or unpublished).  Since 1969, five lost inscriptions
have been found.   This report illustrates these five lost inscriptions together with the inscriptions written in
the modern Thai alphabet, and provides translations of the inscriptions.

Key words: The lost “Marble Inscriptions of Herbal Formulas”, Wat Racha-orasaram Ratchaworawihan,
original marble inscriptions, inscriptions written in modern Thai alphabet, translation of
the inscriptions
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