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บทคัดย่อ 

 

 การศึกษาวิจัย  เรื่องวิเคราะห์ปรัชญาธรรมแนวคิดและคติธรรมแนวยึดถือ ประพฤติ
ปฏิบัติในส่วนหนึ่งของภารกิจอันเป็นชีวิตจริง ประจ าวันของประชาชนชาวพุทธจังหวัดอุบลราชธานี 
การวิจัยนี้  เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ อยู่ในขอบข่ายพุทธปรัชญาและพุทธคติธรรมในนิทานพื้นบ้าน
อีสานอันเป็นนิทานเรื่องเอกอุดมด้วยจารีต ๑๒ ครอง ๑๔ ซึ่งเป็นขนบประเพณี ศีลธรรม วัฒนธรรม
ท้องถิ่นอันดีงาม เพื่อน ามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวันของ หมู่เฮาชาวพุทธไทยอีสาน โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลทางเอกสารปฐมภูมิคือ หนังสือวรรณกรรมใบลานนิทานพื้นเมืองชาวพุทธไทยอีสาน 
จังหวัดอุบลราชธานี เอกสารที่เก่ียวข้องทางการวิจัย และ แบบสัมภาษณ์  กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนดให้ 
เพ่ือน ามาปฏิบัติตามหลักพุทธปรัชญาด้านพุทธิศึกษาคติธรรมด้านปฏิบัติศึกษา อันเป็นการด าเนิน
ชีวิตหญิงชายโดยยึดค าสอนด้านศาสนธรรม การถือปฏิบัติจารีตประเพณี เคารพในสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติและความเชื่อถือของท้องถิ่น ที่สอดแทรกอยู่ในค าพูดและพฤติกรรมที่แสดงออกของตัว
ละคร ตลอดจนสาระแก่นแท้อันเป็นบทบาทท่ีโดดเด่นในนิทานเรื่องนั้น ๆ อันเป็นแบบฉบับที่ดีงาม ที่
ยอมรับลงกันได้กับระเบียบแบบแผนขนบประเพณีท่ีชาวพุทธไทย หมู่เฮาชาวอีสาน เรียกว่า ฮีตคลอง 
อันเป็นที่มาของคนดีเป็นเกณฑ์ตัดสินของสังคม 

ผลการวิจัยนี้ ท าให้ทราบได้ว่า  นิทานพื้นบ้านอีสานนอกจากให้ความรู้ความเพลิดเพลิน 
สนุกสนาน ม่วนชื่นโฮแซว และหลักพุทธปรัชญาแนวคิดและหลักคติธรรม แนวทางยึดถือประพฤติ
ปฏิบัติในชีวิตประจ าวันแล้ว ยังท าให้ทราบถึงแนวคิดอันล้ าลึกกว้างไกล วิจิตรพิสดารที่แสดงออกผ่าน
ทาง สื่อกลาง คือ วรรณกรรมใบลาน อันเป็น ประจักษ์พยาน ที่ยังคง หลงเหลือไว้เป็นมรดกตกทอด
อันล้ าค่าทางสังคม ให้คนไทยทั้งชาติได้ภาคภูมิใจ ไม่น้อยหน้าชนชาติใด ทั้งยังให้ทราบวิถีการด าเนิน
ชีวิตประจ าวัน การอยู่ร่วมกันในสังคม อันเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศชาติ จึงควรอนุรักษ์เผยแพร่ 
นิทานพื้นบ้านให้เข้าสู่กลุ่มเยาวชนให้หันมาสนใจมากยิ่งข้ึน ด้วยการน าเข้าสู่ระบบการสอนในสถาบัน 
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สอนนอกระบบ และสอนตามอัธยาศัย ศึกษาวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านอีสานในด้านอื่น ๆ อาทิ ด้าน
ผลกระทบทางความประพฤติ การแสดงออกนอกระเบียบแบบแผน ด้านขนบธรรมประเพณี ศีลธรรม
จริยธรรมอันดีงาม ที่เป็นสิ่งยั่วยุในทางสังคมปรากฏอยู่ทุกวี่วัน ที่มาของเหตุการณ์รุนแรงในสังคม
ปัจจุบันที่น่าเป็นห่วงยิ่ง 
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ABSTRACT 

 

 The research on the analysis of Buddhist philosophy or ideas is one part of 
daily practice in the real life of Thai Buddhists in Ubonrachathani province. This is the 
qualitative research including the scope of Buddhist philosophy and doctrine in the 
north-eastern folktales which are extraordinary ones being full of 12 traditions and 14 
traditional ways of life which are customs, morals and good local culture and 
practiced in daily life by north-eastern Thai Buddhists. The data were analyze from 
primary documents which are the related literatures on folktales of north-eastern  
Thai Buddhists in Ubonrachathani, research documents and the interview of the 
given target groups of the Thai Buddhists who practiced according to the principle of 
cognitive Buddhist philosophy and practical Buddhist doctrine which are the ways of 
life of men and women based on religious teachings, traditional practices, respect to 
natural environment and beliefs of the local people intervening in the spoken words 
and behaviors of players which are the prominent roles in those folktales being good 
model accepted and confirmed to Thai Buddhist customs and called “Headlong” 
among the Northeast people which are the source of decision-making criteria for 
good people. 
 The research findings in dictated that the Northeast folktales, in addition to 
giving knowledge, pleasure, amusement and the principle of Buddhist philosophy 
and ideas, make known the deep and wide ideas expressed through palm leaf 
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literature which is the evidence remaining invaluable social heritage and making the 
Thai people proud of themselves. Thus, the folktale should be conserved and made 
it more interested among the youths through the systems of formal education, out-
of-education and informal education. 
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กิตติกรรมประกาศ 

 
ผลการศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลนิทานพ้ืนบ้าน จากหนังสือใบลานอักษรธรรมอีสานจังหวัด

อุบลราชธานี ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความเมตตานุเคราะห์อย่างเอาใจใส่ดียิ่งของท่านคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิโดยมี ศาสตราจารย์ กิตติคุณ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ เป็นประธานกรรมการควบคุม
การศึกษาวิจัยที่ได้กรุณาให้ค าปรึกษาชี้แนะแนวทางท่ีเหมาะสม รวมถึงการแก้ไข ปรับปรุง เติมเต็ม
ข้อบกพร่องต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการวิจัย ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณครู-อาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธ์ประสาธน์วิชาความรู้ให้ได้มีวันนี้ ขอ
กราบขอบพระคุณท่านพระครูสารกิจโกศล(ดร.)รองอธิบดีมหาลัยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณวิทยา
เขตอุบลราชธานี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม พระอารามหลวง รองเจ้าคณะอ าเภอเมือง
อุบลราชธานี ท่านพระครูกิตติคุโณภาส ผู้อ านวยการส านักวิทยบริการ เจ้าอาวาสวัดคูยาง อ าเภอเมือง
อุบลราชธานี พระครูสมุห์เฉวียน กตปุญโญ(ดร.)เจ้าอาวาสวัดเกาะแก้วคูณดี อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 
ผู้อ านวยการวิทยาลัยจังหวัดอุบลราชธานี ในความเมตตานุเคราะห์ให้การนุเคราะห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
ท่านพระครูปลัดสุวัฒนวชิรคุณ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ตลอดจนท่านคณะวิจัย ที่เป็นกัลยามิตรที่ให้ก าลังใจอย่างดียิ่ง 

ท้ายที่สุดนี้ คุณค่าประโยชน์ ของการศึกษาวิจัยฉบับนี้ ผู้วิจัยและคณะ ขอมอบคุณความดี 
อุทิศเป็นส่วนกุศลแด่บิดามารดา ครู-อาจารย์ ท่านผู้มีพระคุณ ตลอดจนสรรพสัตว์ทั้งหลายโดยทั่วกัน 
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ค าอธิบายสัญลักษณ์และค าย่อ 

๑.  ค าย่อภาษาไทย 
๑.๑  ค าย่อเกี่ยวกับพระไตรปิฎก 

อักษรย่อพระไตรปิฏกในงานวิจัยฉบับนี้  ใช้อ้างอิงจากพระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบับมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  การอ้างอิงใช้ระบบระบุ  เล่ม/ ข้อ/ หน้า  หลังค าย่อชื่อคัมภีร์  ดังตัวอย่างเช่น
ที.ม. (ไทย) ๑๐/ ๑๖/ ๑๐  หมายถึง  ทีฆนิกาย  มหาวรรค  พระไตรปิฎก  เล่มที่ ๑๐  ข้อ ๑๖  หน้า ๑๐ 
 

พระสุตตันตปิฎก 
ที.ม.    (ไทย)    = สุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย  มหาวรรค    (ภาษาไทย) 
ที.ปา.  (ไทย)    = สุตตันตปิฎก  ทีฆนิกาย  ปาฏิกวรรค    (ภาษาไทย) 
ม.ม.    (ไทย)     = สุตตันตปิฎก  มัชฌิมนิกาย  มัชฌิมปัณณาสก์   (ภาษาไทย) 

 อง.ฺจตุกฺก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต   (ภาษาไทย) 
อง.ฺอฏฺฐก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต   (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ.  (ไทย)    = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย  ธรรมบท    (ภาษาไทย) 

     ขุ. ชา. (ไทย)     = สุตตันตปิฎก  ขุททกนิกาย  มหานิทเทส  (ภาษาไทย)  
 

พระอภิธรรมปิฎก 
    อภิ.สงฺ. (ไทย)    = อภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี    (ภาษาไทย)  
 

ปกรณวิเสส 
วิสุทฺธิ. (ไทย)  = วิสุทธิมรรคปกรณ์  (ภาษาไทย) 

 

 

๑.๒  ค าย่อเกี่ยวกับคัมภีร์อรรถกถา 

อักษรย่อคัมภีร์อรรถกถา ในการวิจัยฉบับนี้  ใช้อ้างอิงคัมภีร์ อรรถกถา ภาษาไทย ฉบับ
มหา มกุฏราชวิทยาลัย จะแจ้ง เล่ม/ภาค/หน้า  เช่น ขุ.ธ.อ.(ไทย) ๒/๒/๒๔๓. หมายถึง พระสูตรและ
อรรถกถาแปล ขุททกนิกาย ธัมมบท เล่มที่ ๒ ภาคท่ี ๒ หน้า ๒๔๓ ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย ๒๕๒๕  
ส่วนการอ้างอิงปกรณ์วิเสส จะใช้ระบุชื่อคัมภีร์ / เล่ม / หน้า เช่น วิสุทฺธิ .(บาลี)๓/๗.หมายถึง คัมภีร์วิ
สุทธิมรรค เล่ม  (ภาค) ที่ ๓ หน้า ๗ . หากเป็นวิสุทธิมรรค ภาษาไทยจะใช้ฉบับสมเด็จพระพุฒาจารย์ 
(อาจ อาสภมหาเถร).โดยการอ้างอิงจะใช้วิธีการระบุตามแบบการอ้างอิงของหนังสือทั่วไป คือ  สมเด็จ
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พระพุฒาจารย์ (อาจ อาสภมหาเถร ).  คัมภีร์วิสุทธิมรรค  ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์ (อาจ 
อาสภมหาเถร),  พิมพ์ครั้งที่ ๔.(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ประยูรวงศ์พริ้นท์ติ้ง จ ากัด , ๒๕๔๖), หน้า 
๒๓. เช่น วิสุทธิ (ไทย) ๑๘/๒๓. 

 
 
 



 

บทท่ี๑ 
 

บทน า 
 

๑. ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหาที่ท าการวิจัย 
 สืบเนื่องมาจาก  โครงการวิเคราะห์ปรัชญาธรรมและคติธรรม ที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้าน ๔ 
เรื่องประจ าปีงบประมาณการศึกษา ๒๕๕๐ ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการเสร็จสิ้นไปแล้ว ตามกระบวนการและ
ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ดูและงานวิจัยของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 เพ่ือให้เป็นผลงานการวิจัยต่อเนื่อง ท่านผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้เสนอให้มี
โครงการต่อเนื่องคือ โครงการวิเคราะห์อิทธิพลปรัชญาธรรมและคติธรรมท่ีปรากฏในนิทานพื้นบ้าน
จากหนังสือใบลานในจังหวัดอุบลราธานี ผู้วิจัยได้น าเสนอเรื่องนี้ ต่อประธานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ;ท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ ท่านชี้แนะว่า เพ่ือให้ทราบและให้ได้
ข้อสรุปเกี่ยวกับ อิทธิพลปรัชญาธรรมและอิทธิพลคติธรรมที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนในจังหวัด
อุบลราชธานีอย่างใดและเพ่ือน ามาเปรียบเทียบ โดยยึดเกณฑ์อายุ อาชีพและการศึกษา ของชุมชนใน
จังหวัดอุบลราชธานี 
 ในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบอิทธิพลปรัชญาธรรมและคติธรรมที่ปรากฏในนิทานพ้ืนบ้าน
จากหนังสือใบลานในจังหวัดอุบลราธานี ที่แผ่กระจายครอบง าวิถีชีวิตชุมชนชาวอุบลราชธานี ที่ด าเนินไป
ภายใต้กรอบพิธีกรรมตามแนวทางท่ีถูกจ ากัดเอาไว้ โดยอิทธิพลปรัชญาธรรมและอิทธิพลคติธรรมตามแนว
ความเชื่อและถือประพฤติปฏิบัติกันมาช้านาน จนกลายเป็นแบบอย่างของชีวิตประจ าวัน เป็น
ขนบธรรมเนียม ประเพณีเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นจารีต ๑๒ เป็นครองธรรม ๑๔ เป็นจารีตบ้านครอง
เมือง ทั้งฝ่ายราชอาณาจักร และศาสนจักรของ ไทยอีสานบ้านเฮาโดยเฉพาะ ชาวจังหวัดอุบลราชธานี 
 ในการน ากลุ่มประชากรเจาะจงที่มีความแตกต่างกัน โดยอายุ อาชีพ และการศึกษา ๓ กลุ่มนี้
มาเปรียบเทียบกัน จะท าให้ได้ดรรชนีบ่งชี้ว่า แต่ละกลุ่มสนใจ ศึกษา มีความรู้ เกี่ยวกับอิทธิพลปรัชญา
ธรรมและคติธรรมที่ปรากฏในนิทานพ้ืนบ้านจากหนังสือใบลานในจังหวัดอุบลราธานี มากน้อยเพียงใด 
และได้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอันเป็นชีวิตจริงๆของตน กับครอบครัวของตน ในกลุ่มของตนและชุมชน
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สังคมของตน ในทางประพฤติปฏิบัติมากน้อยเพียงใด และมีผลกระทบเป็นฝ่ายบวกหรือลบต่อข้อบท
กฎหมายบ้านเมืองหรือไม่อย่างไร 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาทั้งภาคเอกสารที่เกี่ยวข้องและภาคสนามเจาะลึกแบบตัวต่อตัวเฉพาะกลุ่ม
เจาะจงจัดตั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงและทราบชัดว่า อิทธิพลปรัชญาธรรมและคติธรรม ซึ่งปรากฏใน
นิทานพื้นบ้านที่นักปราชญ์โบราณได้น าเสนอสอดแทรกไว้ในเนื้อหาสาระของนิทานพ้ืนบ้านในบทบาทของ
ตัวละครแต่ละตัว ในแต่ละข้ันตอน วิถีของบรรพชนในอดีต อนุชนปัจจุบัน และปัจฉิมชนรุ่นหลัง อันจะ
น ามาเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมต่อไป จะเป็นการฟ้ืนฟูอดีต พัฒนาปัจจุบัน และ
สร้างสรรค์อนาคตเพ่ือตน เพ่ือสังคมและประเทศชาติต่อไป 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงขอเสนอ อิทธิพลปรัชญาธรรมและคติธรรมที่ปรากฏในนิทานพ้ืนบ้านจาก
หนังสือใบลานในจังหวัดอุบลราธานี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้ 
 

๒. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 ๑) เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลปรัชญาธรรมและคติธรรมที่ปรากฏในนิทานพ้ืนบ้านจากหนังสือใบ
ลานในจังหวัดอุบลราชธานี 
 ๒) เพ่ือเปรียบเทียบอิทธิพลปรัชญาธรรมและคติธรรมที่มีต่อวิถีชีวิตชุมชนกลุ่มเจาะจงอายุ 
อาชีพและการศึกษา 
 

๓. ขอบเขตการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นเชิงคุณภาพแบบพรรณนา ผู้วิจัย ก าหนดกรอบการวิจัยเป็น ๒ ภาค คือ 
วิจัยภาคเอกสาร และวิจัยภาคสนาม 
 ๓.๑วิจัยเอกสารปฐมภูมิ  (Primitive Documentary Reseach) และวิจัยเอกสารทุติยภูมิ 
(Secundary Documentary Reseach) 
เอกสารปฐมภูมิ คือ หนังสือใบลานที่จารจารึกเนื้อหาสาระนิทานพ้ืนบ้านในจังหวัดอุบลราชธานี จ านวน ๔ 
เรื่อง 
 และเอกสารทุติยภูมิ คือ เอกสารที่มีผู้วิจัยเกี่ยวกับเนื้อหาสาระนิทานพื้นบ้าน ในจังหวัด
อุบลราชธานี จ านวน ๔ เรื่องคือ 
  ๑) นิทานท้าวเสียวสวาสดิ์  
  ๒) นิทานท้าวกาฬเกษ  
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  ๓) นิทานท้าวก่ ากาด า  
  ๔) นิทานนกจอกน้อย  
 ๓.๒ วิจัยภาคสนาม (FieldReseach)ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือจัดกลุ่มเจาะจงประชากรศึกษา 
จ านวน ๓ กลุ่ม แต่ละกลุ่มแตกต่างกันโดย อายุ อาชีพ และการศึกษา  
 ประชากรศึกษา คือ ประชาชนกลุ่มเจาะจง ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
  กลุ่มท่ี๑เยาวชน อายุ ๑๕-๒๕ ปี จ านวน ๓๐ คน 
  กลุ่มท่ี๒วัยเจริญพันธ์ อายุ ๒๖-๕๙ ปี จ านวน ๓๐ คน 

กลุ่มท่ี๓ผู้ใหญ่ อายุ ตั้งแต่ ๖๐ ปีขึ้นไป จ านวน ๓๐ คน 
 

๔. ผลการวิจัยที่ได้รับ 
 ๔.๑ อิทธิพลปรัชญาธรรมและอิทธิพลคติธรรมจากนิทานพ้ืนบ้านสี่เรื่องนี้จะถูกจัดระบบเป็น
ขั้นตอน เป็นระเบียบสามารถเห็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้นว่าอะไรคือปรัชญาธรรมคือคติธรรมและอะไรคือ
อิทธิพลแห่งปรัชญาธรรมและอิทธิพลแห่งคติธรรม จะท าให้ประชาชนสามกลุ่มสนใจมากขึ้นกว่าเดิมจะ
แพร่หลายกระจายเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นและยั่งยืนสืบไป เป็นการสืบต่ออายุวรรณกรรม
พ้ืนบ้านอีกระยะหนึ่งและเป็นทางเลือกหนึ่ง 
 ๔.๒ เอกสารที่สมบูรณ์แล้วน าไปตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณชนจะเป็นที่รู้จักเชื่อถือเป็นที่
ยอมรับของวงการวิจัยเป็นเอกสารอ้างอิง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของวงการวิจัยเรียกว่าวิจัยทางเลือกใหม่ 
 ๔.๓ ในการวิจัยนี้ การวิเคราะห์อิทธิพลปรัชญาธรรมและคติธรรม นับได้ว่าเป็น วิจัย
ทางเลือก ที่เป็นแนวทางตรงของ การฟื้นฟูภาษาและวรรณกรรมใบลาน อันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน 
เป็นเป้าหมายอันยิ่งใหญ่ของชาวเมืองอุบลราชธานี ที่โครงการวิจัยนี้ ตั้งเป้าหมายสูงสุดไว้แก้  ปัญหา
หนังสือธรรมใบลานผูกคอตาย  
 
 
 
 

                                                
 สมเด็จพระพุทธาจารย์ (อาสภมหาเถระ;พระพิมลธรรม) ปฏิบัติหน้าท่ีสมเด็จพระสังฆราช ประทานเล่าเมื่อ
เยี่ยมหอสมุด ; หอไตร วัดทุ่งศรีเมือง ถนนหลวง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อทรงเห็นหนังสือผูกใบลานอักษรธรรมห้อยต่อ
แต่ง (แขวน) ไว้ท่ีข้างฝาผนัง หอไตร (โสรัจ นามอ่อน จดบันทึก) 



 

 

 

๔ 

๕. นิยามศัพท์ที่ใช้ในการวิจัย 
 ๑) นิทานพื้นบ้าน คือนิทานที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ เป็นที่รู้จักกันดี เล่าสืบต่อกันมารุ่นแล้วรุ่น
เล่าอย่างไม่ขาดสายช่วงเวลา ให้ความสนุกสนานเพลิดเพลิน,มีเนื้อหาสาระเก่ียวกับวิถีชีวิตชาวบ้าน 
เกี่ยวกับสถานที่ เช่นวัตถุโบราณ เรื่องราวบุคคลในอดีต และเหตุการณ์สถานที่ส าคัญๆของชุมชนนั้นๆ 
 ๒) ภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถของคน
ในท้องถิ่น อันเกิดจากการสั่งสมประสบการณ์ท่ีผ่านกระบวนการเรียนรู้เลือกสรร ปรุงแต่ง พัฒนา น ามาใช้
กับวิถีชีวิตจริงและถ่ายทอดสืบต่อกันมา ทั้งยังก่อให้เกิดผลสะท้อนเห็นเป็นรูปธรรมในปัจจุบัน ลักษณะ
องค์รวม  ของภูมิปัญญาท้องถิ่น มีลักษณะเด่นชัดในหลายด้าน เช่น ด้านเกษตรกรรม, ด้านปรัชญา
ศาสนาและประเพณ,ี ด้านกองทุนและธุรกิจชุมชน, ด้านภาษาวรรณกรรม,ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม,และด้านโภชนาการ มี ๙ ด้านด้วยกัน 
 ๓) ปรัชญาธรรม หมายถึง แนวคิด ค าสอนที่ลึกซึ้งกินใจสอนใจ มีเหตุผลที่เชื้อถือได้เป็น
แนวทางชีวิต น าไปใช้ในวิถีชีวิตจริง ได้ผลประจักษ์ เป็นรูปธรรมที่สอดแทรกไว้ในนิทานพ้ืนบ้านในถิ่นนั้นๆ 
 ๔) คติธรรม หมายถึง แนวคิดท่ีใช้เป็นแนวทาง ยึดถือประพฤติปฏิบัติตามได้ ในทางศาสนา 
ลัทธินิยม เกิดจากศรัทธาความเชื่อปาสาทความเลื่อมใสของหมู่ชนพ้ืนบ้านในท้องถิ่นของตน 
 ๕) หนังสือผูกใบลาน คือหนังสือที่เขียนด้วยอักษรธรรมอีสานที่จาร (เขียน) ลงใบลานด้วย
เหล็กจาร(เหล็กปลายแหลมมีด้ามเข่ืองกว่าปากกานิดหน่อย) รวมถึงอักษรขอมหวัดและอักษรไทยน้อยที่
ใช้อยู่ในภาคอีสาน 
หนังสือผูกใบลานที่กล่าวถึงในที่นี้มี ๓ ชนิด 

๑)หนังสือผูกใบลานยาวประมาณ๕๐เซนติเมตรกว้าง๕เซนติเมตร 
๒)หนังสือก้อมยาวประมาณ๒๕เซนติเมตรกว้าง๕เซนติเมตร 
๓)หนังสือเจียง จารบนผิวไม้ไผ่มีขนาดยาว ๒๐ เซนติเมตรกว้าง๓เซนติเมตรน าไม้ไผ่มา

ผ่าเป็นซี่ๆ ด้านโคนทู่ ด้านปลายแหลม หยักเป็น ๒ ส่วน เจาะรูเล็กท้ายหัว ใช้เชือกร้อยรวมกันเป็นพวง 
พวงละประมาณ ๓๐-๕๐ ซี่ ตัวอักษรขีด/เขียน ด้วยเหล็กปลายแหลม อาบด้วยน้ ามันยางใสผสมเขม่าควัน
ไฟโดนน้ าไม่ลบเลือน ข้อความเป็นค าเชิ้งปั้งไฟ เสียดสีสังคม เกี่ยวกับสังวาส(เพศ) ใช้ในเทศกาลประเพณี 
บุญบ้ังไฟ หรือ จารีตที่ ๖ ในจารีต ๑๒ ของชาวไทยอีสาน (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) เป็นเทศกาล

                                                
 วรอนงค์ เนตรสุภลักษณ์;ศึกษานิเทศก์ ๗ สพท.ชม.เขต ๑ ข้าราชการบ านาญ ;ที่ระลึกงานมหกรรมครูภูมิ
ปัญญาไทยคร้ังท่ี ๑ ปี พ.ศ.๒๕๔๘ งานครูภูมิปัญญาไทย ครั้งปฐมฤกษ์, ที่วัดหนองแวง พระอารามหลวง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 



 

 

 

๕ 

ส าคัญ ที่จังหวัดยโสธร (ก่อนหน้านี้เป็นอ าเภอหนึ่งของจังหวัดอุบลราชธานี) จัดงาน ระดับโลก ทุกๆปี 
ส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเองก็ยังคงจัดงานเทศกาลนี้อยู่เสมอ แต่ จัดงานเทศกาลเทียนพรรษา  จัดงาน
ยิ่งใหญ่สุดระดับโลกทุกๆปีเช่นกัน 

ตัวธรรม ในงานวิจัยนี้ มี ๒ กลุ่ม คือ 
 ๑.  ตัวธรรม หรือ อักษรธรรมอีสาน ที่นิยมใช้อยู่ในหมู่ชนที่ตั้งถิ่นฐานในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย เรียกว่า ตัวธรรมอีสาน หรือ โตธรรมอีสาน 
 ๒. ตัวธรรม หรือ อักษรธรรมพายัพ ที่นิยมใช้อยู่ในหมู่ชนที่ตั้งถิ่นฐาน ในภาคพายัพของ
ประเทศไทย เรียกว่า ตัวธรรมพายัพ 
 อักษร ๒ กลุ่มนี้ มีรูปลักษณ์ ตัวอักษร และกฎเกณฑ์การสะกด การันต์ คล้ายคลึงกันมาก 

เครื่องหมายแทนสระบางตัวเหมือนกัน เช่น ค าว่า นก ตก ปก ฯลฯ  ฯลฯ หมายถึงเสียง 

สระโอะ และไม่มีเครื่องหมายวรรณยุกต์ เหมือนกันทั้งกลุ่มอีสาน และกลุ่มพายัพ แต่เม่ืออ่านออกเสียง
วรรณยุกต์ครบถ้วนตามส าเนียงภาษาถ่ิน( Dialects) เหมือนเช่นหลายภาษาในโลกไม่ปรากฏเครื่องหมาย
วรรณยุกต์ ไม้เอก ( ่)ไม้โท ( ้) ไม้ตรี ( ๊)ไม้จัตวา ( ๋)แต่เมื่ออ่านออกเสียง จะปรากฏเสียงวรรณยุกต์ ตามภาษาพูด
ของภาษานั้นๆของชนชาตินั้นๆ ครบถ้วนตามส าเนียงของเขา เพราะภาษาของคนชาติใด ภาษาใด ก็เป็น
ของอ่อน(ง่าย)ของชนชาตินั้นภาษานั้น 
 

 



 

บทท่ี ๒ 
 

ทบทวนวรรณกรรม 
 

บทนี้ผู้วิจัยเรียบเรียงวรรณกรรมและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องไว้ดังต่อไปนี้ ; 
 

๒.๑ วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
ความหมายวรรณกรรมพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพ .ศ.๒๕๒๕หน้า๓๕๔ให้คําจํา

ความหมายไว้ว่างานหนังสือ;งานพิมพ์ที่ทําขึ้นทุกชนิดไม่ว่าจะแสดงออกมาโดยวิธีหรือในรูปแบบอย่าง
ใดเช่นหนังสือจุลสารสิ่งเขียนสิ่งพิมพ์ปาฐกถาเทศนาคําปราศรัยสุนทรพจน์สิ่งบันทึกเสียงบันทึกภาพ
จัดว่าเป็น "วรรณกรรม" ทั้งสิ้น 

๒.๑ประเภทวรรณกรรมป๎จจุบันจัดแบ่งเป็น ๒ ประเภท 
๑) ประเภทสารคดี ( Non Fiction) คือ วรรณกรรมที่มีความมุ่งม่ันในอันท่ีจะแสดง

ความรู้ความคิดความจริงความกระจ่างและเหตุผลเป็นสําคัญ;อาจเขียนเชิงอธิบายเชิงวิจารณ์ความคิด
วิทยาการเพื่อมุ่งตอบสนองความอยากรู้อยากเห็นของผู้อ่านผู้ฟ๎งและก่อให้เกิดคุณค่าทางป๎ญญาแก่ผู้
ศึกษาผู้สนใจซึ่งจะแบ่งย่อยลงไปเป็นดังนี้:- 

๑.๑ ความเรียง ( Essay)คือการถ่ายทอดความรู้ที่ได้จากประสบการณ์หรือตําราวิชาการ
เป็นถ้อยความตามลําดับขั้นตอนเพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจจากความรู้ที่ผู้เขียนเสนอมาบางครั้งมีผู้เรียกกว่า " 
สารคดีวิชาการ "  

๑.๒ บทความ ( Article) คือความคิดเห็นของผู้เขียนต่อเรื่องราวที่ประสบพบเห็นมาหรือ
ข้อเขียนของผู้อื่นหรือต่อเหตุการณ์อย่างหนึ่งอย่างใดในการเขียนบทความผู้เขียนมุ่งที่จะบอกถึง
ความเห็นความรู้สึกนึกคิดมากกว่าที่จะถ่ายทอดความรู้เหมือนความเรียง 

๑.๓ สารคดีท่องเที่ยว ( Travelogue)คือการบันทึกพฤติกรรมการท่องเที่ยวหรือเรื่องราว
ต่างๆที่ประสบพบเห็นขณะที่ท่องเที่ยวไปโดยมุ่งท่ีจะให้ความเพลิดเพลินแก่ผู้อ่านไปพร้อมๆกัน 

๑.๔ สารคดีชีวประวัติ ( Biography)คือการบันทึกพฤติกรรมต่างๆของบุคลิกภาพคนหนึ่ง
มุ่งท่ีจะให้เป็นสภาพชีวิตประสบการณ์ของบุคลิกภาพนั้นจําลองแบบอย่างของบุคลิกภาพนั้น
โดยเฉพาะ- เจาะจงทุกแง่ทุกมุมแต่ไม่ใช่ประวัติศาสตร์และนิยาย 

๑.๕ อนุทิน ( Diary) คือการบันทึกประจําวันถึงสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ละคนจะเป็นการบันทึก
ความรู้สึกความนึกคิดอันเกิดข้ึนกับตนเองที่มีขึ้นประจําวันในวันใดวันหนึ่งอาจบ่อยครั้งหรือนานครั้ง



   

 

๗ 

เป็นประจําหรือบางครั้งบางคราวหรืออาจจะบันทึกเหตุการณ์สําคัญๆของทางราชการหรือเหตุการณ์ที่
ปรากฏการณ์ของโลกเช่นพายุใหญ่แผ่นดินไหวเกิดภัยพิบัติคลื่นใต้น้ําสึนามิจุดเริ่มต้นที่ประเทศอินโนนิ
เชียปีพ .ศ.๒๕๔๖มีผู้คนล้มตายสูญหายกว่า๒แสนคนและทรัพย์สินเงินทองข้าวของนับไม่ถ้วนหรือ
บันทึกเหตุการณ์ในชีวิตประจําวันส่วนตัวโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเตือนความจํา 

๑.๖ จดหมายเหตุ ( Article)คือการบันทึกเหตุการณ์สําคัญของทางราชการของสถาบัน
ของหน่วยงานของบุคคลสําคัญหรือของตระกูลหรือของป๎จเจกชนเช่นจดหมายเหตุกรุงศรีอยุธยา
จดหมายเหตุกรุงธนบุรีเป็นต้น 

๒) ประเภทบันเทิงคดี  ( Fiction ) คือข้อเขียนเรื่องราวที่ผู้เขียนมุ่งให้ความบันเทิงแก่
ผู้อ่านเป็นวัตถุประสงค์หลักและให้ข้อคิดคตินิยมเตือนใจสอนใจมุ่งให้เกิดบรรยากาศสนุกสนานรื่นเริง
บันเทิงใจเป็นวัตถุประสงค์รองซึ่งจําแนกได้ดังนี้ 

๒.๑ นวนิยาย  ( Novel ) คือการเขียนผูกเรื่องเป็นเรื่องราวชีวิตของตัวละครซึ่งมีบทบาท
มีพฤติกรรมร่วมกันมีความสัมพันธ์เกี่ยวโยงกันในหลายลักษณะหลายแง่มุมในลักษณะจําลองภาพชีวิต
ของป๎จเจกบุคคลจําลองสภาพชีวิตจริงของสังคมส่วนหนึ่งส่วนใดจําลองภาพพจน์ชีวิตของบุคคลชุมชน
ยุคนั้นๆทํานองว่า อดีตคือภาพพจน์อนาคตคือความฝันปัจจุบันคือความจริง โดยมีความมุ่งหมายให้
ความบันเทิงแก่ผู้อ่านเกิดอารมณ์สะเทือนใจให้ความรอบรู้สุขใจไปกับเนื้อเรื่องจริงอิงนิยาย 

๒.๒ เรื่องสั้น ( Short story )  คือการเขียนเรื่องจําลองภาพชีวิตในช่วงสั้นหมายถึงมุม
หนึ่งหรือหมายถึงเหตุการณ์หนึ่งหรือช่วงระยะเวลาหนึ่งของชีวิตใครคนหนึ่งเพื่อให้เกิดอารมณ์ร่วม
อารมณ์สะเทือนใจผู้อ่านรวมถึงนิยายชีวิต ( นิยายน้ําเน่าด้วย )  

อนึ่งเรื่องสั้น ( Short story ) คือวิกฤตการณ์ชุดหนึ่งมีความสัมพันธ์สืบเนื่องกันอย่างเป็น
ระบบข้ันตอนที่ผู้เขียนจงใจไว้และโยงกันนําไปสู่ " จุดสุดยอด " ( Climax )  ของเรื่องนั้นๆ 

๒.๓ บทละคร ( Play ) คือบทบาทตัวละครในเรื่องที่ถูกกําหนดไว้เพื่อให้ตัวละครนั้นแสดง
อิริยาบถเช่นยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดคิดหัวเราะร้องไห้ดีใจเฉยๆสุขทุกข์เป็นกลางๆอาจเป็นบทวิทยุ
แสดงกิริยาอาการผ่านเสียงบทวิทยุโทรทัศน์แสดงบทบาททั้งทางเสียงและท่าทางภาพด้วยร่างกาย
ส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นต้น 
 วรรณกรรมป๎จจุบันสรรค์สร้างมาเพ่ือตอบสนองความต้องการของชนทุกระดับชั้นระดับ
ความรู้ระดับวัยและอาชีพฉะนั้นจึงนิยมใช้โวหารที่มีความงามเรียบง่ายชัดเจนเรียบร้อยถ้อยคําแบบมี
กฎเกณฑ์มีศิลปะเป็นวรรณศิลป์เป็นไปเพ่ือการศึกษาที่ทันสมัยล้ํายุคโดยใช้ภาษาประยุกต์เข้ากับ
เหตุการณ์ที่แปรเปลี่ยนฉับพลันรวดเร็วและรุนแรงเนื่องจากยุคโลกาวิวัตน์มีวัฒนธรรมใหม่ๆเกิดขึ้นมา
มากมายสลับซับซ้อนย้อนยุกต์ปลุกใจทําให้การเขียนวรรณกรรมพัฒนาการไล่ตามกันไปด้วยจนเป็น
คลื่นแนวคิดสมัยเก่าเข้ากับแนวความคิดสมัยใหม่ร่วมกันสร้างสรรค์นวนิยายแนวใหม่มีข้ึน 



   

 

๘ 

รื่นฤทัยสัจจะพันธ์กล่าวถึงสภาพของวรรณกรรมยุคนี้ว่านับว่ารุ่งเรืองเฟ่ืองฟูที่สุดทั้งใน
ด้านปริมาณและคุณภาพความม่ันใจในชุมชนของประชาชนที่สามารถขจัดเผด็จการไปได้ทําให้
นักเขียนกล้าแสดงออกอย่างเปิดเผยและค้นพบแนวทางการเขียนทั้งรูปแบบและเนื้อหาสําหรับตนเอง
มากขึ้นเนื้อหาวรรณกรรมในช่วงนี้จะเจาะลึกถึงป๎ญหาของสังคมในประเภทต่างๆทั้งในทางสะท้อน
และการชี้นําให้เห็นต้นตอของป๎ญหาที่หมกเม็ดซุกซ้อนนอนนิ่งในก้นบึ้งของสังคมโดยที่ผู้เขียนกล้า
เสนอภาพทั้งป๎ญหาชนบททั้งป๎ญหาในเมือง 

วรรณกรรมเป็น “สื่อกลาง ”ในการถ่ายทอดทัศนคติต่างๆไปสู่ประชาชนพัฒนาการที่
เด่นชัดที่สุดของวรรณกรรมในยุคนี้คือเปลี่ยนบทบาทจากการเป็นกระจกเงาสะท้อนภาพของสังคม
ไปสู่โคมไฟส่องนําหนทางอยู่รอดของสังคมหรืออย่างที่กล่าวกันว่าเปลี่ยนจากยุค " เราจะไปทางไหน
กัน " มาเป็นยุค“เราจะไปกันอย่างไร " ถึงจุดนี้วรรณกรรมจึงทําหน้าที่ " ชี้นํา " ผู้อ่านหรือกล่าวไปอีก
ว่าวรรณกรรมมีอิทธิพลทางความคิดเพ่ือสติป๎ญญาให้ความบันเทิงต่อผู้อ่านอย่างแท้จริง 

นักเขียนบางคนมีความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นอย่างมากเขาจะสะท้อนความปรารถนาที่
จะปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นวรรณกรรมของเขาฉายให้เห็นสิ่งที่เรียกกันว่า " อุดมการณ์ 
"  ของเขาซึ่งอาจเป็นอุดมการณ์ทางสังคมหรืออุดมการณ์บ้านเมืองก็ได้หรืออุดมการณ์อ่ืนๆ 
   อุดมการณ์สะท้อนในวรรณกรรมอาจเป็นไปได้ทั้งสองลักษณะคือลักษณะผู้เขียนมิได้จงใจ
แต่พิจารณาได้โดยโลกทัศน์ของเขาลักษณะที่สองผู้เขียนจงใจหยิบยกอุดมการณ์มาเป็นเนื้อหาของ
วรรณกรรมโดยตรงดังนั้นการพิจารณาวรรณกรรมในฐานะเป็นภาพสะท้อนของสังคมจึงควรให้
ความสําคัญกับตัววรรณกรรมและวิธีในการเสนออุดมการณ์ที่อาจปรากฏในวรรณกรรมเรื่องนั้นๆด้วย 
 

๒.๒ วรรณกรรมปัจจุบัน 
ในระยะเริ่มต้นนั้นเป็นนิยายแปลจากต่างประเทศรวมทั้งข่าวต่างประเทศท่ีแปลในดรุโน

วาทซึ่งหนังสือฉบับนี้ค่อนข้างจะแปลกทุกอย่างเพ่ือชักจูงป๎ญญาให้คนฉลาดขึ้นหนังสือท่ีมีเรื่องแปลก
มากคือหนังสือพิมพ์ลักวิทยาซึ่งลักเอาเรื่องของต่างประเทศมาแปลเช่นนางจินตลี  ( คือชินเดอเรลลา 
) นิทานอีสบนิทานเวตาลและเรื่องความพยายามที่แม่วัน ( พระยาสุรินราชา ) แปลจากเรื่องแวนเตต
ตาของแมรี่คอลเรลลี่ซึ่งเป็นเรื่องแปลเรื่องแรกทีทําให้นวนิยายแปลออกมาอีกหลายเรื่องเช่นสาวสอง
พันปีที่นกโนรี่ ( หลวงวิลาศปริฉัตร ) แปลจากเรื่อง " ซี " ของเซอร์ไรเออร์แฮกการ์ดพิมพ์ในตลกวิทยา
แมงป่องทองพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๖แปลจากเรื่องของแซกส์โรเมอร์เรื่อง
ทะแกล้วทหารสามเกลอของอเล็กซานเดอร์ดูมาส์แปลโดยศร.ม.จ.หญิงสุขศรีและม.จพูนศรีเกษมเกษม
ศรีพิมพ์พ.ศ.๒๔๕๕โรงพิมพ์กรุงเทพเดลีแปลโดยม.จ.หญิงสุขศรีสมรเกษมศรี 

สําหรับบทละครนั้นมีการแปลอย่างจริงจังในรัชสมัยที่๖มีพระราชนิพนธ์พระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวหลายเล่มเช่นบทละครสังคีตเรื่องมิกาโดบทละครกุศโลบายเรื่องมิตรแท้เรื่อง



   

 

๙ 

ตามใจท่านเรื่องโลมิโอและจูเลียดและพระราชนิพนธ์เป็นกลอนบทละคร พ .ศ.๒๔๕๗ และทรงแปล
บทละครอังกฤษเป็นละครไทยเช่นเรื่องงดการสมรสคดีสําคัญต้อนรับลูกนิทานสโมสรท่านรองเสือเฒ่า
ชิงนางเจ้าคุณเจ้าชู้เพ่ือนตายเป็นต้น 

วรรณคดีพจนานุกรมฉบับราชบันเทิงสถาน พ .ศ.๒๕๒๕ ให้คําจํากัดความว่า "หนังสือที่
ได้รับยกย่องว่าแต่งด"ี  

 

๒.๓  ความหมายของวรรณคดี ( Meaning  of  Literature )  
มีคํานิยมหลายอย่างนักปราชญ์ทั้งชาวต่างประเทศและชาวไทยให้ไว้เมื่อสรุปแล้วจะมี

ความหมายคล้ายคลึงกันคือวรรณคดีหมายถึง   " หนังสือที่แต่งได้ดีถึงขนาด " อาจเป็นประเภทร้อย
กรองหรือร้อยแก้วประเภทร้อยกรองได้แก่คําประพันธ์ที่เป็นกาพย์กลอนโคลงฉันท์ 

ส่วนประเภทร้อยแก้วได้แก่ความเรียงจึงกล่าวถึงกันว่าอย่างไรถึงจะเรียกว่าหนังสือที่มี
ลักษณะเป็นวรรณคดีควรมีลักษณะคุณสมบัติดังนี้ 

วรรณคดีเป็นศิลป์เพราะมุ่งท่ีความงาม คิดงามเขียนงามและให้คนอื่นเห็นงามไปด้วยพัน
เอกปิ่นมุทุกันต์เขียนงามไว้ในหนังสือมงคลชีวิต ๓๘ ประการว่า 

" คนงามมิใช่งามตรงที่ทรัพย์แต่นับที่จรรยามารยาทชาติผู้ดีมีศีลธรรม "  
 วรรณคดีเป็นวรรณศิลป์เพราะมุ่งความงามมิได้มุ่งท่ีความจริงอย่างเดียว  
 วรรณคดีมิใช่ศาสตร์เพราะมุ่งความไพเราะสนุกสนานเพลิดเพลินมิได้มุ่งพิสูจน์ความจริง
ด้วยเหตุผลที่จํากัด 

วรรณคดีเป็นหนังสือท่ีแต่งได้ไพเราะเพียบพร้อมด้วยอักขระถ้อยคําสํานวนที่เสนาะโสต
เช่นนิราศภูเขาทองของท่านสุนทรภู่ตอนหนึ่งว่า 

"ไม่เมาเหล้าแล้วแต่เรายังเมารัก  สุดจะหักห้ามจิตคิดไฉน 
ถึงเมาเหล้าเช้าสายก็หายไป  แต่เมาใจนี้ประจําทุกค่ําคืน"  

วรรณคดีเป็นหนังสือท่ีแต่งได้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์คําประพันธ์ชนิดนั้นๆเช่นโคลงสี่สุภาพ
ในวรรณคดีพระลิตพระลอพระเพ่ือนพระแพงตอนหนึ่งว่า 
   " เสียงลือเสี่ยงเล่าอ้าง  อันใดพ่ีเอย  
   เสี่ยงย่อมยอยศใคร  ทั่วหล้า  
   สองเขือพ่ีหลับใหล  ลืมตื่นฤาพ่ี  
   สองพ่ีคิดเอ่งอ้า   อย่าได้ถามเผือ  

วรรณคดีเป็นหนังสือท่ีแต่งให้เกิดภาพพจน์ทําให้ผู้อ่านผู้ฟ๎งมองเห็นมโนภาพได้อย่าง
ชัดเจนเช่นนิราศภูเขาทองของท่านสุนทรภู่ตอนหนึ่งว่า 
   " ถึงโลงเหล้าเต่ากลั่นควันโขมง มีคันโยงผูกสายไว้ปลายเสา  



   

 

๑๐ 

   โอ้บาปกรรมน้ํานรกเจียวอกเรา ให้มัวเมาเหมืนหนึ่งบ้าเป็นหน้าอาย "  
วรรณคดีเป็นหนังสือท่ีทําให้เกิดอารมณ์สะเทือนใจเกิดอารมณ์ร่วมเช่นอารมณ์รักโกรธ

เกลียดสงสารกล้าหาญเสียสละกตัญํูตอบแทนแคว้นชําระเคารพบูชาเช่นนิราศภูเขาทองของท่าน
สุนทรภู่ตอนหนึ่งว่า 
   “ถึงหน้าวังดังหนึ่งใจจะขาด คิดถึงบาทบพิตรอดิศร  
   โอ้ผ่านเกล้าเจ้าพระคุณของสุนทร แต่ปางก่อนเคยเฝ้าทุกเช้าเย็น  ” 

วรรณคดีเป็นหนังสือท่ีให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินรื่นเริงใจในแง่มุมต่างๆกลอน
พรรณนาธรรมชาติป่าดงพงไพรในหนังสือผูกใบลานเรื่องท้าวกาฬเกษตอนหนึ่งว่า 

" คอมว่าพระสั่งแล้วถือดาบกายสิทธิ์เหน็บพระขรรค์ไชยศรีดาบดีดวงกล้าแยงยังม้าอา
ชไนยคาดแข่มเสด็จขึ้นขี่แล้วพาผ่ายเผ่นผยองเมฆมืดกลั้วม้าผ่านเวหาเมฆาเขียวไหง่ควันคุงฟ้าเหลียว
ลงมาทางใต้สมุทรโทแถวถั่นเห็นแต่น้ํายวกยู่ฟองฟ้งส่งกระแสแลไปหน้าผาสูงเสทอเมฆยอดซ่อซ้อนตัน
หน้าป่าหนา " 

วรรณคดีเป็นหนังสือท่ีก่อให้เกิดสติป๎ญญาในหลักวิทยาการได้มากมายเช่นพระไตรปิฎก
พระสุตตันตปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสเทศนาแก่พระอินทร์กัณฑ์ชื่อว่า " อุณหิสสวิชะโย  " ตอนหนึ่งว่า 

" โภสาธะโวดูกระสัปปุริสาฝูงปรารถนายังสุข๓ประการมีนีรพานเป็นที่แล้วจงเงี่ยโสตะ
ประสาทแก้วกล่าวแล้วคือหูทั้งสองเป็นภาชนะทองฮับฮองตรองเอายังธรรมเทศนาดวงชื่อว่าอุณหิสสวิ
ชะโยดวงประเสริฐเท่าวันเทอญ 

เนื้อหาสาระในหนังสือ " วรรณคดีอุเณหิสสวิชะโยมีสาระว่าพระอินทร์ทูลถาม
พระพุทธเจ้าว่าธรรมเทศนาอะไรประเสริฐสุดที่อาจช่วยให้มนุษย์พ้นจากอบายทั้ง๔ ได้บ้างพระพุทธ
องค์ทรงตรัสพระธรรมเทศนาอุณหิสสวิชัยว่า 

" ดูกระเทวดาทั้งหลายท่านจงถือเอายังธรรมเทศนาดวงชื่อว่าอุณหิสสวิชัยอันประเสริฐว่า
ดูก่อนเทวดาทั้งหลายท่านจงเรียนเอาคาถาอุณหิสสวิชัยแล้วท่านจะพ้นจากอบายทั้ง๔คือท่านจะไม่
ตายเพราะราชอาญาเพราะอมนุษย์เพราะยาพิษเพราะไม้ค้อนก้อนดินหอกดาบเว้นแต่จะตายเพราะ
อายุขัยและหากท่านรักษาศีลประพฤติธรรมสุจริตและสวดสาธยายเขียนไว้จําไว้และฟ๎งผู้อื่นสาธยาย
เทวดาจะตามอารักขาท่านในทุกหนแห่งที่มีอุณหิสสวิชัยและสาธยายคาถาอุณหิสสวิชะโยว่า 
“อัตถิอุณหิสสวิชะโยธัมโมโลเกอะนุตตะโร”….. 
วรรณคดีเป็นหนังสือท่ีส่งเสริมศีลธรรมให้โดดเด่นยิ่งขึ้นเช่นคํากลอนของสุนทรภู่ตอนหนึ่งว่า 
" อันเถาวัลย์พันเก่ียวที่เลี้ยวลดยังไม่คตเหมือนหนึ่งนัยน้ําใจคน "  และพระพุทธพจน์บทว่า 

                                                 

อรทัย เลียงจินดาถาวร, โสรัจ นามอ่อน, ต้นฉบับอักษรธรรม จากวัดยางขี้นก บ้านยางขี้นก ตําบล
ยางข้ีนก อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี  

อบายทั้ง ๔ คือ นรก กําเนิดเดียรัจฉาน เปรตวิสัย และแดนอสุรกาย 



   

 

๑๑ 

" หทยัสสะสะทิสีวาจา " ( ธรรมบทขุททกนิกายภาค๕ ) 
" ปากกับใจตรงกัน " สํานวนอีสานว่า "ปากจั๋งได๋หัวใจจั่งสั้น " 
ปากว่าแล้วมายม่างบ่เป็นสํานวนไทยกลางว่า " ปากกับใจตรงกัน " พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที๖่ทรงนิพนธ์ไว้ว่า " เสียชีพอย่าเสียสัตย์ " หนังสือสยามานุสติพระบาทสมเด็จพระ
มงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ไว้ตอนหนึ่งว่า 
   หากสยามยังอยู่ยั้ง  ยืนยง  
   เราก็เหมือนอยู่คง  ชีพด้วย  
   หากสยามพินาศลง  ไทยอยู่ได้ฤา  
   เราก็เหมือนมอดม้วย  หมดสิ้นสกุลไทย 
 

๒.๔ ประเภทของวรรณคดี  
ประเภทของวรรณคดีนั้นมีอยู่ ๔ อย่างคือ 
๑) จินตกวีได้แก่วรรณคดีประเภทที่เกิดจากจินตนาการของกวีผู้แต่งเองเช่นเรื่องพระอภัย

มณีของสุนทรภู่เรื่องมัทนะพาธาของรัชกาลที่๖เพ่ือเห็นแก่ลูกของพระขรรค์ชัยเป็นต้น 
๒) อรรถกวีได้แก่เรื่องที่แต่งตามเหตุการณ์หลักความเป็นจริงเช่นเรื่องมหาชาติคําหลวง

เรื่องทศชาติเป็นต้น 
๓) สุตกวีได้แก่เรื่องท่ีเล่าสืบกันมาอาทิเรื่องเสือโคคําฉันท์สมุทรโฆษคําฉันท์ป๎ญญาสนิทาน

เป็นต้น 
๔) ปฏิภาณกวีได้แก่เรื่องท่ีแต่งด้วยไหวพริบที่คิดข้ึนเองโดยทันทีทันใดอาทิเช่นโคลงที่ศรี

ปราชญ์พูดกับนายประตูและโคลงที่ศรีปราชญ์กล่าวกับเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชก่อนจะถูกประหาร
ชีวิตศรีปราชญ์ได้เขียนข้อความไว้บนพื้นดินว่า 
   ธรณีนี่นี้    เป็นพยาน 
   เราก็ศิษย์อาจารย์  หนึ่งบ้าง  
   เราผิดท่านประหาร  เราชอบ  
   ถ้าเราไม่ผิดไซร้   ดาบนี้คืนสนองฯ 
 

๒.๕ ฤงคารรสกวี 
ฤงคารรสกวีมี ๔ อย่าง 
๑) เสาวรสนีย์คือการพรรณนาชมโฉมหรือพรรณนาเกี่ยวกับความงามต่างๆ 
๒) นารีปราโมทย์คือบทเก้ียวพาราสีรําพึงรําพันรักปริ่มใจจะขาดมิขาดแด่ 
๓) พิโรธวาทังคือบทเก่ียวกับความโกรธแค้นพยาบาทอิจฉาริษยา 



   

 

๑๒ 

๔) กัลยาบังพิสัยคือบทเก่ียวกับความเศร้าสลดเสียใจหมองไหม้คร่ําครวญ 
 

๒.๖ คุณค่าของวรรณคดี 
 คุณค่าของวรรณคดีโดยสรุปมี ๔ ประการ 

๑) คุณค่าทางสะเทือนอารมณ์ 
๒)  คุณค่าทางสติป๎ญญา 
๓) คุณค่าทางศีลธรรมอันดีงาม 
๔)  คุณค่าทางวัฒนธรรม 

ดังนั้นวรรณคดีจึงเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของชาติและวัฒนธรรมของชาติหนังสือวรรณคดีบาง
เล่มมีอายุหลายร้อยปีเช่นหนังสือเตภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วงวรรณคดีจึงเป็นสิ่งที่คู่กับชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์มีวรรณคดีเท่ากับมีชาติถือว่าเป็นหนึ่งในสถาบันสูงสุดของไทยคือชาติศาสนากษัตริย์
จึงเป็นความจําเป็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ควรอย่างยิ่งที่เยาวชนไทยและคนไทยทั้งชาติจะช่วยกันปกป้อง
หวงแหนรักษาไว้เป็นมรดกตกทอดอันล้ําค่าของชาติหากชาติใดภาษาใดที่เกิดขึ้นเป็นชาติใหม่หรือเป็น
ชาติที่ไม่มีวรรณคดีของตนเองคนในชาตินั้นก็จะขาดความภาคภูมิใจและเกิดเป็นปมด้อยของคนชาติ
นั้นแต่คนไทยและชาติไทยของเรามีหนังสือวรรณคดีเป็นมรดกตกทอดมากมายอันแสดงถึงความ
เจริญรุ่งเรืองในอดีตของชาติอย่างน่าภาคภูมิใจที่สุด 

 

๒.๗ แบบฉบับของวรรณคดีอีสาน 
วรรณคดีอีสานในยุคต้นมีน้อยโดยเฉพาะวรรณกรรมหรือวรรณศิลป์ซึ่งเป็นลักษณะ 

(Literature) ส่วนใหญ่จะเป็นประเภทวรรณกรรม " มุขปาฐ  "  ( มุ - ขะ - ปา - ถะ ) หรือ  ( มุก-ขะ 
-บาด ) เล่าต่อกันมาแบบท่องบ่นสาธยายซึ่งเป็นวิธีนิยมใช้กันมาแต่โบราณกาลยุคเม่ือก่อนหน้า๒พันปี
วรรณะพราหมณ์ใช้ท่องจํา ( หรือจดจํา ) จากปากต่อปากบอกกันตัวต่อตัวเพ่ือทรงจําเอาไว้( 
Learning by Remember )แล้วท่องบ่นสาธยายแม้พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็ใช้แบบเดียวกันกับ
วรรณะพราหมณ์นักบวชศาสนาพราหมณ์ ,ศาสนาฮินดูนิยมใช้สวดสาธยายมนต์และพระเวทเขาจะขึ้น
ด้วยบทประณามเทพเจ้าว่า " โอม " ทํานองชาวพุทธบริษัทนิยมใช้บทว่า " นโม " 

พระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาแม้กาลป๎จจุบันก็ยังใช้การเรียนแบบมุขปาฐะเป็นส่วน
หนึ่งในการจัดการศึกษาฝ่ายปริยัติธรรมโดยเฉพาะแผนกบาลี  ( มหาเปรียญธรรม ) และใช้ในการ
ประกอบศาสนกิจบางอย่างเช่นการสวดมนต์ทําวัตรสวดมงคลสวดพระปาฎิโมกข์สําหรับนักบวชใน

                                                 

โสรัจ นามอ่อน. คู่มือ เรียนลัดอักษรธรรมอีสาน พ.ศ. ๒๕๔๕, พิมพ์เป็น มุทิตาสักการะ ในงานมงคล
อายุวัฒนะ ๘๐ ปี พระเทพกิตติมุนี เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าอาวาสวัดมหาวนาราม (วัดปาใหญ่). หน้า ๔. 



   

 

๑๓ 

ศาสนาพราหมณ;์ฮินดูใช้สวดทบทวนพระเวทหรือไตรเพท  พวกพราหมณ์กําหนดเอาวันขึ้น ๘ ค่ํา ๑๕
ค่ํา และวันแรม ๘ ค่ํา ๑๔ ค่ํา และ ๑๕ ค่ํา มารวมกันเป็นคณะและสวดสาธยายบทสวด ( มนต์ )  
ชาวไทยพุทธและชาวพุทธทั่วโลกยังยึดถือประพฤติปฏิบัติตามแนวทางของศาสนาพราหมณ์ ;ฮินดูอีก
หลายๆพิธีกรรมเช่นการเผาศพทําบุญอุทิศให้ผู้วายชนม์ถวายผ้ากฐินงานประเพณีอ่ืนเช่นสงกรานต์
ลอยกระทงจาริกแสวงบุญการทําบุญประเพณีประจําเดือนที่สําคัญบุญเข้าพรรษาปวารณาออกพรรษา
เป็นต้น 

วรรณคดีอีสานต่อมาระยะหนึ่งได้รับวัฒนธรรมจากอินเดียมากข้ึนจึงมีการจารึกหรือจาร
ลงในใบลานเป็นหนังสือผูกใบลานเมื่อรวมกันหลายๆผูกเรียกว่าหนังสือมัดส่วนหนังสือผูกท่ีมีขนาดสั้น 

 ( ประมาณ๑๕เซนติเมตร )  เรียกว่าหนังสือก้อมมีคําพังเพยของคนโบราณอีสานพูดกัน
ติดปากว่า 

 " หนังสือก้อมต่างคนต่างมี " เพราะหนังสือก้อมมีวัตถุประสงค์เป็น " เอนกประสงค์ " 
เหมือน " สมุดบันทึกประจําวัน " " สมุดบันทึกช่วยความจํา " กันหลงกันลืมแล้วแต่ว่าใครมีอะไรที่
น่าสนใจจําเป็นก็เขียนเอาไว้ที่หนังสือก้อมเช่นเดียวกับคนยุคนี้บันทึกในสมุดไดอารี่ประจําวันของใคร
ของมันข้อความในหนังสือก้อมเน้นหนักความรู้เบ็ดเตล็ดเช่นตําราโหรเวทมนต์คาถาตํารายาฤกษ์งาม
ยามดีผูกดวงชะตาสะเดาะเคราะห์ทํานายโชคลาภกลอนอ่านกาพย์เซิ้งเสน่ห์ยาแฝดยนต์สักตาม
ร่างกายอยู่ยงคงกระพันบิดไส้ขับไล่,กันผีพรายเป็นต้น 

 
๒.๘ กรณีศึกษากาพย์เซิ้งบังไฟ  

เทศกาลประเพณีเดือนหกก่อนชาวบ้านหมู่บ้านหนึ่งๆจะแยกย้ายกันลงทําสวนทําไร่ไถนา
เป็นประเพณีทําบุญสนุกสนานรื่นเริงเรียกตามความเคยชินของไทยอีสานว่า " บุญบั้งไฟแสน " ขอฝน
จากพญาแถนบนท้องฟ้าป๎จจุบันจัดให้เป็นงานยิ่งใหญ่ระดับสากล (ระดับโลก) ที่จังหวัดยโสธร (ก่อน
หน้าเป็นอําเภอยโสธรจังหวัดอุบลราชธานี)  กาพย์เซิ้งบั้งไฟที่จังหวัดอุบลราชธานีมีมาช้านาน 

ต้นฉบับเป็นหนังสือเจียง จากหมอเซิ้งนําเซิ้งทุกเทศกาลเดือนหก บ้านสร้อย  หมู่ ๑ ตําบล
จารลาน อําเภอพนา จังหวัดอํานาจเจริญ ( ก่อนหน้าเป็นจังหวัดอุบลราชธานี) ตัวอย่างกาพย์เซิงบั้งไฟ
ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี 

 

                                                 

โสรัจ นามอ่อน . ศาสนาเปรียบเทียบ เอกสารประกอบการเรียนการสอน.  พิมพ์คอมพิวเตอร์ เย็บ
เล่ม, ไตรเพท คือ ฤคเวท, ยชุรเวท สามเวท เป็นของดั้งเดิม, ปวารณา,การจุดธูปเทียนบูชาพระ, สวดมนต์ , ไหว้พระ , 
ฟ๎งเทศน,์ พระสงฆ์ให้ศีลให้พรญาติโยม เป็นต้น. 

โสรัจ  นามอ่อน  ปริวรรตจากอักษรธรรมอีสานต้นฉบับจากวัดพลแพน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี  ๒๕๔๒. 

 



   

 

๑๔ 

๑. กาพย์เซิ้งบั้งไฟแสน  
โอ้เฮาโอ   ศรัทธาเฮาโอ 

   บั้งไฟไผ   เอ้มาใหม่ใหม่ 
   เอ้มาใส่   บุญบั้งไฟแสน 
   พญาแถน  อยู่เทิ่งชั้นฟ้า 
   ได้ฮู้ว่า   พวกเฮาขอฝน 
   จึงบันดล  ให้ฝนห่าใหญ่  
   ตกมาใส่   ฮ่ัวไฮ่นาสวน 
   บอระบวรณ์  ไปหมดทุกท่า 
   เทลงมา   ฝนเทลงมา 
   น้ําเต็มนา  เต็มห้วยเต็มห่อง  
   โอ้เฮาโอ   ศรัทธาเฮาโอ 

(กาพย์เซิ้งบั้งไฟแสนเพื่อให้เกิดความสนุกสนานปลุกใจให้ฮึกเหิมเพ่ือต่อสู้กับงานหนักท่ีอยู่
ข้างหน้าคือการทํานาทําไร่ทําสวนประกอบอาชีพหลัก)  

 
๒. กาพย์เซิ้งบั้งไฟขอเหล้าตามฮอยไฟ 

   โอ้เฮาโอ   ศรัทธาเฮาโอ 
   ขอเหล้าเด็ด  นําเจ้าจักโอ 
   ขอเหล้าโท  นําเจ้าจักถ้วย 
   หวานจ้วยจ้วย  ต้วยปากหลานชาย 
   ตักมายาย  หลานชายให้คู่  
   ยายบ่อคู่  ตูข่อยบ่อหนี  
   ตายเป็นผี  สินํามาหลอก  
   ออกจากบ้าน  สิหว่านดินนํา 
   ตายเป็นตุ่น  สิกัดเครือพลู 
   ตายเป็นหนู  สิกัดเครือหูก 
   ตายเป็นลูก  สิจ้องกินนม 
   โอ้เฮาโอ   ศรัทธาเฮาโอ 

(ของเก่ามรดกตกทอดทางสังคมวัฒนะธรรมอีสานมุขปาฐะ ผู้วิจัยจํามาจากผู้เฒ่าผู้แก่)  
 
 



   

 

๑๕ 

๓. กาพย์เซิ้งอวยพรเมื่อได้กินเหล้าแล้ว 
   โอ้เฮาโอ   ศรัทธาเฮาโอ 
   เพิ่นทานแล้ว  หลานแก้วให้พร 
   เลี้ยงควายด่อน  เป็นโตเขาคํา 
   เลี้ยงควายดํา  เป็นโตเขาแก้ว 
   เลี้ยงใหญ่แล้ว  แผ่ลูกคือปู 
   เพิ่นเฮ็ดหลี่  ให้เพ่ินหมานปลา 
   เพิ่นเฮ็ดนา  ให้เพ่ินหมานเข้า 
   ยามเมื้อเช้า  ตักบาตรจังหัน 
   ยามกลางวัน  แต่งเพลนําค่ํา 
   ฮอดยามค่ํา  ให้นอนนําพระ  
   โอ้เฮาโอ   ศรัทธาเฮาโอ 
 

๔. กาพย์เซิ้งบั้งไฟให้เข้าวัดทําบุญรักษาศีล๕หนังสือเจียงอุบลราชธานี 
   โอ้เฮาโอ   ศรัทธาเฮาโอ 
   สาวบ้านได๋  เอ้มาใหม่ใหม่ 
   เอ้มาให้   เข้าวัดฟ๎งธรรม 
   ให้จื่อจํา   ทําบุญใส่บาตร 
   อย่าได้ขาด  ลุงป้าน้าอา 
   ให้ลดลา   อย่าโลภอย่าหลง 
   ให้มั่นคง   รักษาศีลห้า 
   อย่าได้ฆ่า  สัตว์สิ่งแนวใด  
   อย่ามือไว  ลักของผู้อื่น  
   อย่าชมชื่น  ผิดลูกเมียเขา  
   อย่าปากเบา  เว้าตั๋วเว้าหล่าย 
   อย่าใจง่าย  กินเหล้าเมายา 
   ภาวนา   รักษาศีลไว้ 
   โอ้เฮาโอ   ศรัทธาเฮาโอ... 
 
 
                                                 

นอนกับพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ; ไหว้พระก่อนนอน 



   

 

๑๖ 

๕. เซิ้งบั้งไฟหยอกสาวหน้าผามหนังสือเจียงอุบลราชธานี 
   โอ้เฮาโอ   เฮาโอ้เฮาโอ 
   สาวบ้านเหนือ  หรือสาวบ้านใต้ 
   เอ้มาใส่   ผู้บ่าวบ้านเฮา 
   เหลียวเบิ่งเอา  ซิ่นหมี่ตาโป้ 
   เฮ็ดโจ้โก้   ในหั่นแม่นหยัง 
   โอ้เฮาโอ่   เฮาโอ้เฮาโอ... 

แม้ถ้อยคําสํานวนทักทายปราศรัยในหนังสือเจียงจะเสียดสีสังคมโน้มเอียงทางเพศบ้างแต่
ไพเราะเสนาะโสตชาวอีสานไม่ถือโกรธกันโดยที่เทศกาลบุญบั้งไฟมีการละเล่นตลกโปกฮาหม่วนชื่นโฮ
แซวเสียดสีเพ่ือความสนุกสนานรื่นเริงบันเทิงสังคมเกิดความสนิทสนมกลมเกลียวกันสร้างสรรค์
จรรโลงสังคมมั่นคงดํารงจารีต๑๒ครองธรรม๑๔จารีตญี่ครองธรรมเจียงจารีตบ้านครองธรรมเมือง
จารีตผัวครองธรรมเมียสืบสาน ศิลปวัฒนธรรมไทยเฮาชาวอีสานต่อไป ตามนัยปรัชญาที่ว่า 
   สืบฮอยตา  วาฮอยปู่  
   อยู่นํากัน  ให้ป๎นกันกิน  
   อย่ากินใจกัน  อย่ากั้นใจกิน 
   ยามฝ๎งดิน  เจ้ากินกับไผ  
   ยามเผาไฟ  ไผกินกับเจ้า. 

วรรณคดีในยุคต้นนี้ ส่วนมากจารหรือจารึกลงในผิวไม้ไผ่ใหญ่เหมือนทางดินแดนตอนใต้
ของประเทศจีนทั้งนี้เพราะวรรณคดียุคต้นเป็นเรื่องราวของผู้ที่ยังเข้ารีตยังไม่เคร่งครัดใน
พระพุทธศาสนาเช่นวรรณคดีเรื่องหนังสื่อเจียงที่กล่าวมาแล้วข้างต้นภายหลังเมื่อได้รับวัฒนธรรมจาก
อินเดียมากแล้วจึงมีการจารหรือจารึก ( เขียน ) ลงในใบลานเป็นหนังสือผูกใบลานหมายถึงหนังสือที่
ห่อเป็นมัดๆรวมกัน 

วรรณคดีในสมัยต่อมา มีที่มาจากอินเดียทางพระพุทธศาสนามากที่สุดโดยเฉพาะ
พระพุทธเจ้าและสาวกได้วางรากฐานไว้คือพระไตรปิฎกท่ีเป็นคําสอนทั้งในทางคดีโลกคดีธรรมและ
วรรณคดีสําคัญคือพระปฐมโพธิกถาพุทธประวัติสาวกประวัติและพระพุทธธรรมคําสอนที่ถูกร้อยกรอง
เป็นวรรณศิลป์เล่าถึงประวัติของบุคคลผู้ได้ปฏิบัติแต่ละวรรณคดีโดดเด่นดีเยี่ยมจึงทําให้เข้าถึงจิตใจ
ของคนได้อย่างดียิ่งของเก่าเล่าต่อกันมา 

พระพุทธศาสนากับวรรณคดีไทยเกี่ยวโยงกันแต่เริ่มมีวรรณคดีไทย โดยที่
พระพุทธศาสนาเป็นส่วนสําคัญยิ่งส่วนหนึ่งในการดํารงชีวิตประจําวันของคนในสังคมไทยแต่โบราณ
กาลมาแล้วมีการเรียนการสอนการถ่ายทอดคําสอนของพระพุทธศาสนาให้คนเว้นชั่วให้กลัวบาปให้ทํา
ดีมีใจสะอาดผ่านบทบาททางตัวละครเป็นรูปแบบวรรณคดีทางพระพุทธศาสนาเรื่องแรกคือ " เตภูมิ



   

 

๑๗ 

กถา " หรือ "ไตรภูมิพระร่วง " ปรากฏในสมัยก่อตั้งประเทศสยามกรุงสุโขทัยโดยพญาลิไทยหนังสือ
วรรณคดีเล่มแรกของสยามประเทศมีเนื้อหาสาระ " สอนให้คนท าความดีหนีชั่วไม่ม่ัวสุม  " ยึด
หลักธรรมในพระไตรปิฎกเป็นจุดยืน เหมือนที่ปรากฏในประวัติศาสตร์การศึกษาไทยสมัยสุโขทัยกรม
วิชาการกระทรวงศึกษาธิการหลักสูตรการจัดการศึกษาสมัยพ่อขุนรามคําแหงมหาราชยึด  " 
ไตรสิกขาเป็นแม่บท  "  " พระภิกษุสงฆ์เป็นครูสอน " "ศาลาการเปรียญเป็นอาคารเรียน " " วัดเป็น
สถานที่จัดการเรียนการสอน " มีวัตถุประสงค์ของการจัดการศึกษาโดยยึดสาระในไตรภูมิพระร่วง
วรรณคดีเอกของสยามประเทศจุดสุดยอดคือเป้าหมายสูงสุดแห่งชีวิตของพุทธบริษัทคือบําเพ็ญโพธิ
ธรรมมุ่งสู่สัมมาสัมโพธิญาณเป้าหมายกลางคือพระอรหันต์สาวกและเป้าหมายต่ําสุดคือพ้นจาก
อบายภูมิสมัยโบราณการกําหนดค่านิยมและโลกทัศน์ของสังคมไทยได้ยึดมั่นในหลักธรรมคําสอนทาง
พุทธศาสนาเป็นแบบอย่างเป็นแนวทางการดํารงชีวิตจึงทําให้สังคมไทยยุคนั้นอยู่ได้อย่างปกติสุขตลอด
มาสมกับชื่อเมือง สุโขทัย รุ่งอรุณแห่งความสุข 

พระภิกษุสงฆ์ ทําหน้าที่โดยตรงนําหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเผยแผ่แก่ประชาชนทํา
ให้ประชากรของชุมชนในสังคมยุคนั้นเข้าถึงหลักพุทธธรรมโดยตรงส่วนผู้ที่ทําหน้าที่นําหลักธรรมคํา
สอนพระพุทธศาสนาเข้าหาประชาชนโดยทางอ้อมคือนักปราชญ์และกวีทั้งหลายท่านเหล่านั้นได้
สร้างสรรค์งานวรรณคดีวรรณกรรมและวรรณศิลป์น้อยใหญ่หลากหลายถ่ายทอดสู่ประชาชนทุก
ระดับชั้นและเพศวัยในลักษณะการอ่านบทกวีทํานองเสนาะและการเล่านิทานชาดกนิทานพื้นบ้าน
อีสานที่สอดแทรกธรรมและเพียบพร้อมด้วยความสนุกสนานเพลิดเพลินกินใจเร้าอารมณ์ตลกโปกฮา
ผ่านหูติดตาเกิดภาพพจน์ทางใจให้จดจํานําไปประพฤติปฏิบัติในการครองชีวิตครองตัวครอบครัวและ
สังคมส่วนรวมสืบไปได้กลายเป็นมรดกตกทอดอันล้ําค่าทางสังคมไทยให้อนุชนรุ่นแล้วรุ่นเล่ากระทั่งถึง
ลูกหลานยุคเราได้สืบสานกันต่อมาถึงป๎จจุบันและ ยังจะต้องฟื้นฟูอดีตพัฒนาปัจจุบันสร้างสรรค์
อนาคตสืบต่อไปไม่สิ้นสุด  

 

๒.๙ นิทานพื้นบ้านชาวอุบลราชธาน ี
นิทานพื้นบ้านชาวอุบลราชธานีมีการสืบสานถึงลูกหลานอย่างไม่ขาดสาย เป็นเรื่องราว

ของชาวบ้านชาวอุบลราชธานีแท้จริงมีเนื้อหาสาระบอกเล่าเข้าถึงแก่นแท้ชีวิตจริงของประชาชนคน
ชาวอุบลราชธานีพื้นปฐพีมีป่าท้องฟ้ามีเมฆฝนปวงชนมีศีลธรรมนําพาสถาบันชาติศาสนา
พระมหากษัตริย์นี่แหละคนอีสาน " 

นิทานพื้นบ้านชาวอุบลราชธานีแต่ไหนแต่ไรมาปราชญ์หรือกวีได้สร้างสรรค์วรรณคดีหรือ
วรรณกรรมล้ําค่าทิ้งไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจในความเป็น " ลูกชาวอุบลราชธานี " เพราะชาว
อุบลราชธานีถือถิ่นคนดี(พายัพถ่ินไทยงามกลางถิ่นจอมไทยใต้ถ่ินไทยอุดม ) คําขวัญจังหวัด
อุบลราชธานีตอนหนึ่งว่า " อุบลแผ่นดินนักปราชญ์ทวยราษฎรใฝ่ธรรมงามล้ าเทียนพรรษา" ปราชญ์



   

 

๑๘ 

หรือกวีบุพพการีชาวอุบลราชธานีท่านแบ่งวรรณคดีหรือวรรณกรรมพ้ืนบ้านชาวอุบลราชธานีไว้เป็น๖
ประเภทคือ วรรณกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาทั้งชาดกและต านานมีดังนี้ 

๑. นิทานที่เป็นตํานานเช่นพุทธทํานายสังฮอมธาตุพระเจ้าเลียบโลกชมพูทวีปเชตุพนมูล
ป๎นนาอุรังคธาตุเป็นอาท ิ

๒. วรรณกรรมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทั้งประวัติและตํานานสร้างบ้านแปลงเมืองตํานาน
นิทานพื้นบ้านเช่นท้าวฮุ่งเฮืองพงศาวดารจําปาสักพ้ืนเวียงจันทร์ประวัติขุนบรมตํานานพระพุทธรูป
สําคัญประวัติศาสตร์พระเจ้าฟ้างุ้มประวัตินักรบประวัติกษัตริย์ประวัติเมืองอุบลราชธานีเป็นต้น 

๓. วรรณคดีเก่ียวกับปรัชญาธรรมและคติธรรมได้แก่เรื่องกล่าวถึงนิทานเรื่องนํามากล่าว
เป็นปรัชญาธรรมและคติธรรมเช่นท้าวเสี่ยวสวาสดิ์มีนิทานประกอบกว่า๓๐เรื่องและมีปรัชญาธรรม
และคติธรรมสอดแทรกอีกมากมายหลายแง่มุมคติสอนศีลธรรมจริยธรรมจารีต๑๒ครองธรรม๑๔จารีต
ญี่ครองธรรมเจียงจารีตผัวครองเมียจารีตบ้านครองวัดจารีตเจ้าครองไผ่เช่นธรรมดาสอนโลกพระยาคํา
กองสอนไผ่  ( ไพร่ ) ปู่สอนหลานอินทิญาณสอนลูกย่าสอนหลานหลานสอนปู่ลึปสูญศาสน์สมที่นึกเป็น
ต้น 

๔. วรรณกรรมเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบ้านทั่วไปมักเป็นลักษณะอ่านไพเราะและเนื้อหาสาระมี
บทเก้ียวพาราศรีบทอัศจรรย์ จุดไคลแม็ดที่ตื่นเต้นโลดโผน  (Extreme Climax) เป็นกาพย์กลอนโคลง
ฉันท์เช่นขุนทึงขุนเทืองขุนลูนางอั้วผาแดงนางไอ่นางแตงอ่อนนางผมหอมท้าวกําพร้าผีน้อยบัวฮม
บัวฮองนางกองทองเป็นต้น 

๕. วรรณกรรมเกี่ยวกับนิทานพ้ืนบ้านมีลักษณะเป็นนิทานก้อมมีขนาดสั้น ( Short Story) 
เนื้อหาสาระเน้นตลกโปกฮาเสียดสีสังคมประกอบการละเล่นในเทศกาลสงกรานต์เทศกาลบุญเดือนหก
เซิ้งบั้งไฟเซิ้งลูกเขยแม่ยายเช่นนิทานหัวผ่อจั่งจ๊ะ  (หลวงตาโลภา) หัวผ่อกับจัวน้อย (หลวงตากับเณร
น้อย) หัวผ่อกับแม่ชี (หลวงตากับแม่ชี) หัวผ่อน้ําอ้อยพ่อเฒ่ากับลูกเขย (พ่อตากับลูกเขย) ย่ากับลูก
สะไภ้หัวผ่อดูมอ (หลวงตาหมอดู) หัวผ่อหมอยาสุดลูกเป็นต้น 

๖. วรรณกรรมเกี่ยวกับเรื่องปลีกย่อยเช่นโตงโตยยาบเว้าคําสอยเซิ้งนางแมวเพลงกล่อมลูก
คําผญากาพย์เว้าโคลงสาร (กลอนอ่าน) เซิ้งบั้งไฟสูตรขวัญเป็นต้น 

ในบันดานิทานพื้นบ้านอีสาน๖ประเภทเหล่านี้นะอันว่า ๒ ประเภทสุดท้ายนอกจากเป็น
นิทานก้อมแล้วส่วนหนึ่งยังเป็นนิทานตลกขบขันสรวลเสเฮฮาตลกโปกฮาชวนหัวหม่วนชื่นโฮแซว
ครึกครื้นอุบลบ้านเฮาท่ีสําคัญคือเป็น  "มุขปาฐะ" (มุก - ขะ  - ปาฐะ)  การเล่าต่อปากกันมา ,ปากต่อ
ปากสืบต่อกันมาไม่เป็นลายลักษณ์อักษรโดยที่สังคมยุคโบราณการจัดการศึกษาที่เป็นระบบยังไม่มี
โดยเฉพาะจะมีบ้างก็เป็นการศึกษาเฉพาะสํานักหนึ่งและเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นสํานักมูลกัจจายนะ
จังหวัดอุบลราชธานีที่ได้เห็นเป็นสํานักสุดท้าย (๒๔๙๔) ที่วัดเสลารามบ้านบ่อหินหมู่ ๖ ตําบลไหล่ทุ่ง
อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี นักศึกษารุ่นสุดท้าย ๒ รูปคือ พระภิกษุสมพงศ์ ปสุโต และ



   

 

๑๙ 

พระภิกษุบุญสาร ปุํฺญกโร รูปแรกลาสิกขามีครอบครัวป๎จจุบันยังมีชีวิตยู่ที่ บ้านไหล่ทุ่ง ตําบลไหล่ทุ่ง
อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ปีนี้อายุ ๘๑ ปีรูปที่สองก็ลาสิกขาเช่นกันและเสียชีวิตแล้ว
ส่วนสํานักอ่ืนเช่นสํานักบ้านหนองหลัก อําเภอม่วงสามสิบ สํานักบ้านไผ่ใหญ่ อําเภอม่วงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี และสํานักบูรพารามบ้านขามป้อม ตําบลขามป้อม อําเภอเขมราฐ จังหวัด
อุบลราชธานี เป็นต้น 

สํานักเรียนดังกล่าวจัดการศึกษาแบบเฉพาะเรื่อง "มูลกัจจายนะหรือมูลกะจาย" สอนศิษย์
แบบ "มุขปาฐะ"  บอกกันปากต่อปากใช้วิธีการท่องบ่นสาธยายให้เกิดทักษะความทรงจําจน
คล่องแคล่วผิดพลาดน้อยหรือพลั้งเผลอบ้างเช่นพระภิกษุสงฆ์ที่ทรงจํา  นโม  ตสฺส  ภควโต  อรหโต     
สมฺมาสมฺพุทฺธสฺสฯ หรือท่านจําศีล  ๕ ศีล ๑๐ ศีล ๒๒๗ ได้ไม่ผิดพลาดและนางภิกษุณีจําศีล  ๓๑๑ ได้
แม่นยําหรือพระภิกษุสงฆ์จําบททําวัตรเช้า-เย็น  บทสวดมนต์ต่างๆ  ได้แม่นยําคนโบราณนิยมจดจํา   
เวทมนต์เสน่ห์ยาแฝดได้มากมาย 

จึงกล่าวได้ว่าการสอนการเรียนแบบมุขปาฐะแม้จะเป็นวิธีการสอนการเรียนที่มีมานาน
กว่า๒พันปีแต่ก็เป็นวิธีการสอนการเรียนที่ยังใช้กันอยู่และได้ผลดีเป็นที่ยอมรับในวงการจัดการศึกษา
ตลอดมาโดยเฉพาะการเรียนการสอนมูลกัจจายนะ  นักศึกษาทุกคนต้องเรียนแบบมุขปาฐะ  เริ่มด้วย  
นโม ตสฺส  ภควโต  อรหโต  สมฺมาสมฺพุทฺธสฺส (๓ คาบ) และข้ึนสูตรว่า  อตฺโถ  อกฺขรสํฺญาโต (อัตโถ
อักขระสัญญาโต=เนื้อความรู้ได้ด้วยตัวอักษร) 
 

๒.๑๐ ตัวอย่างวรรณกรรมไทย 
วรรณกรรมไทยโดยทั่วไปแบ่งได้ ๕ ประเภท  

๑.วรรณกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา 
๒.วรรณกรรมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ 
๓.วรรณกรรมเกี่ยวกับปรัชญาธรรมและคติธรรม 
๔.วรรณกรรมเกี่ยวกับนิทานธรรม 
๕.วรรณกรรมปลีกย่อยอ่ืนๆ 
 
 

 
 
 
                                                 

ธวัช ปุณโณทก, มรดกไทยอีสาน ฉบับสมบูรณ์, (บริษัทขอนแก่น คลังนานาธรรม จํากัด, ๑๖๑/๖-๘ 
ถนนกลางเมือง จังหวัดขอนแก่น พ.ศ.๒๕๔๔). 



   

 

๒๐ 

๒.๑๐.๑ วรรณกรรมเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ( ตัวอย่าง )  
๑) เวสสันดร ( ล าผะเหวด ) นับเนื่องในทศชาติคือพระเจ้า๑๐ชาติบําเพ็ญปรมัตถปารมี

อันเป็นปารมีขั้นสูงสุดของพระโพธิสัตว์และเป็นชาติสุดท้ายก่อนตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็น
ประพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์ในจํานวนมหาศาลแต่ละพระองค์กว่าจะได้บรรลุถึงจุดสุดยอดของชีวิตคือ
ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจํานวนนับแสนนับล้านพระองค์แต่ละพระองค์ทนทุกข์ทรมานบําเพ็ญเพียร
ภาวนานานนับเวลาเป็นอสงขัย 

ปรากฏในบทสวดสัมพุทเธ , บทที๑่มีพระพุทธเจ้าห้าแสนหมื่นสองพันยี่สิบแปดพระองค์
,บทที๒่มีหนึ่งล้านสองหมื่นสี่พันห้าสิบห้าพระองค์ ,บทที๓่มีสองล้านสี่หมื่นแปดพันร้อยเก้าพระองค์
จนกว่าจะบําเพ็ญปารมีครบ๑๐ทัศน์ ( ประการ )  ทัศน์ละ๓ละดับคือระดับสามัญเรียกว่าปารมี ,
ระดับกลางเรียกว่าอุปปารมีและระดับอุกกฤษ( สูงสุด ) เรียกว่าปรมัตถปารมีจึงรวมเป็นปารมี๓๐ทัศน์
เรียกว่าสมติงสปารมี 

การบําเพ็ญปารมี๓๐ทัศน์จัดเรียงตามลําดับที่บําเพ็ญในทศชาติแบบไทยพุทธเถรวาทดังนี้  
พระเจ้า ๑๐ชาติคือ 

 ๑ .พระเตมีย์บําเพ็ญเนกขัมมคืออการออกบวช  
 ๒ .พระมหาชนกบําเพ็ญวิริยะคือความเพียร 
 ๓ .พระสุวรรณสามบําเพ็ญเมตตาคือความรักใคร่ปรารถนาดี 
 ๔ .พระเนมิราชบําเพ็ญอธิฐานคือความตั้งใจมั่นเด็ดเดี่ยว 
 ๕ .พระมหาโหสถบําเพ็ญป๎ญญาคือความรอบรู้หยั่งรู้เหตุผล 
 ๖ .พระภูริทัตต์บําเพ็ญคือศีลการรักษากายวาจาให้เรียบร้อย 
 ๗ .พระจันทกุมารบําเพ็ญขันติคือความอดทน 
 ๘ .พระนารทบําเพ็ญอุเบกขาคือความวางใจเป็นกลาง 
          ๙.พระวิธุระบําเพ็ญสัจจะคือความจริงพูดจริงทําจริงจริงใจ 
         ๑๐.พระเวสสันดรบําเพ็ญทานคือการให้การเสียสละไม่หวังสิ่งตอบแทน 

เป็นวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาที่สําคัญท่ีสุดเรื่องหนึ่งในจํานวน๑๐เรื่องเรียกว่าทศ
ชาติหรือพระเจ้า๑๐ชาติต้นฉบับเขียนเป็นภาษาบาลีเป็นคําประพันธ์เรียกว่าคาถา๑ ,๐๐๐แพร่หลาย
เข้ามาสู่สังคมไทยสมัยสุโขทัยและแพร่สู่อาณาจักรล้านช้าง ( ประเทศลาวหรือสาธารณรัฐ

                                                 

พระราชเวที, วัดประยูรวงศาวาส, ชุมนุมสวดมนต์ฉบับหลวงแปล (พ.ศ. ๒๔๙๘), หน้า ๔๐ – ๔๒. 
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม, (มหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ, ๒๕๒๘), หน้า ๒๘๔-๒๘๕. 



   

 

๒๑ 

ประชาธิปไตยประชนลาว )  ต้นฉบับที่เป็นอักษรธรรมอีสานมีหลายสํานวนหลายฉบับหลายวัด
อย่างไรก็ตามชาวพุทธไทยอุบลราชธานีก็ยังคงเรียกว่าเทศน์มหาชาติ หรือเทศน์ผะเหวดและเทศน์
คาถาพันเนื้อเรื่องเน้นการเสียสละแบ่งป๎นให้ทานมี ๑๓ กัณฑ์ดังนี้ 

๑.กัณฑ์ทศพร มี ๑๙ พระคาถา เน้นพร ๑๐ ประการ 
กล่าวถึงสาเหตุที่มาของเรื่องเวสสันดรชาดกเล่าเรื่องอดีตของนางผุสดีพระอินทร์ประทานพร๑๐
ประการก่อนจุติจากสวรรค์ทศพรได้แก่ 
  ๑.ขอให้มีชื่อว่าผุสดี ( ผิวพรรณนุ่มนิ่ม )  
  ๒.ขอให้มีดวงตาดําสนิทเหมือนตาเนื้อทราย 
  ๓.ขอให้มีขนคิ้วเขียว ( ดํา ) สนิทเหมือนขนคอนกยูง 
  ๔.ขอให้เป็นมเหสีของพระเจ้าสีพีราช 
  ๕.ขอให้ได้ลูกชายผู้ทรงเกียรติและมีศรัทธาในการบุญกุศล 
  ๖.ขอให้ครรภ์มีลักษณะคล้ายคันธนูอย่าให้นูนไม่น่าดู 
  ๗.ขอให้มีฉวีวรรณละเอียดงาม 
  ๘.ขออย่าให้นมหย่อนยาน 
  ๙.ขออย่าให้ผมหงอกขาว 
  ๑๐.ขอให้มีอํานาจปลดปล่อยนักโทษประหารชีวิต 

๒.กัณฑ์หิมพาน มี ๑๓๔ พระคาถา เน้นเรื่องป่าหิมพานต์ 
กล่าวถึงการปฏิสนธิของนางผุสดีและกําเนิดพระเวสสันดรพระเวสสันดรให้ทานช้างมิ่ง

เมืองแก่พราหมณ๘์คนและพระราชทานทรัพย์จนหมดเกลี้ยงจึงถูกชาวเมืองสีพีขับออกจากเมืองไปสู่
ป่าหิมพานต์คือป่าเทือกเขาหิมาลัยประเทศอินเดียสละความเป็นรัชทายาทบ่งบอกถึงระบบการ
ปกครองแบบประชาธิปไตยประชาชนเป็นใหญ่นานกว่า๒พันปี 

๓.กัณฑ์ทานกัณฑ์ มี ๑๐๙ พระคาถา เน้นสัตตสตกมหาทาน 
กล่าวถึงพระนางผุสดีทูลขอโทษแทนพระเวสสันดรผู้เป็นโอรสพรรณนาถึงการให้ทานของ

๗อย่างๆละ๗๐๐ชนิดเรียกว่าสัตตสตกมหาทานอันได้แก่การบริจาคช้างม้ารถสตรีโคนมทาสชายทาส
หญิงแต่ละอย่างแต่ละชนิดล้วนตกแต่งด้วยของมีค่าล้ําเลิศด้วยความบริบูรณ์สิ่งละ๗๐๐จึงเรียกว่าสัตต
สตกมหาทานพระเวสสันดรทูลลาพระเจ้าสีพีพระนางผุสดีนางมะทีรําพึงถึงความเป็นหญิงหม้ายจบลง
ด้วยพระเวสสันดรอําลาพระนครรําพึงรําพันถึงปราสาทราชมนเทียรที่เคยเสวยสุข 

 

                                                 

อรทัย เลี่ยงจินดาถาวร ,โสรัจ นามอ่อน,โครงการศึกษา รวบรวมและจัดสร้างฐานข้อมูลหนังสือใบ
ลาน จังหวัดอุบลราชธานี , มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ .ศ. ๒๕๔๓ - ๒๕๔๔ สํารวจพบว่า ลํามหาชาติ หรือ
เวสสันดรชาดก มีแทบทุกวัดกว่า ๒๕๐ ลํา (ฉบับ).  



   

 

๒๒ 

๔.กัณฑ์วันผะเหวด ( วนประเวศน์ ) มี ๕๗ พระคาถา เน้นการบําเพ็ญพรต 
กล่าวถึงสี่กษัตริย์คือพระเวสสันดรพระนางมะทีกัณหากุมารีและชาลีกุมารเสด็จออกจาก

กรุงเชตุตรถึงกรุงมาตุลนครพระยาเจตราชทูลบอกเส้นทางไปเขาวงกตและพรรณนาภูเขาป่าไม้ในป่า
หิมพานต์และการบําเพ็ญพรตตามแบบสันยาสีของ๔กษัตริย์หัวใจสําคัญคือการเดินป่าพรรณนาหมู่นก
หมู่ไม้ตามเส้นทางท่ีดําเนินผ่านมีธรรมชาติอันสวยสดงดงามตระการตาวันประเวสน์แปลว่าเข้าไปใน
ป่า 

๕.กัณฑ์ชูชก มี ๗๙ พระคาถา เน้นชูชกบุรุษโทษ๑๘ประการ 
กล่าวถึงชูชกพราหมณ์แก่อาชีพขอทานไปทวงคืนเงินและสิ่งของที่ตนเองขอได้แล้วนําฝาก

เพ่ือนสนิทแต่เพ่ือนนําไปใช้จ่ายจนหมดเพ่ือนยกลูกสาวคือนางอมิตตาให้เป็นภรรยาแทนสิ่งของเงิน
ทองนางอมิตดาเป็นคนซื่อสัตย์กตัญํูอยู่ปรนนิบัติชูชกดีเป็นอย่างยิ่งนางพราหมณีเพ่ือนบ้านอิจฉารุม
ด่าว่าภรรยาสาวของชูชกทําร้ายร่างกายนางอมิตดาห้ามมิให้ปรนนิบัติเช่นนั้นให้ทําตัวสบายเหมือน
พวกตนเดือดร้อนถึงชูชกต้องเดินทางไปขอกัณหาชาลีมาเป็นทาสจบลงที่ชูชกจากบ้านเดินทางไปพบ
พรานเจตบุตร 

ชูชกเป็นคนน่ารังเกียจมีบุรุษโทษ๑๘ ประการหน้าตาน่ารังเกียจอาชีพขอทานนางอมิตตา
ก็ไม่ควรเอาอย่างเพราะสร้างป๎ญหาหนักอกชูชกเดินไปหลงทางและไปตายเอาดาบหน้าตัวเองก็เป็น
หม้ายเน้นตัวชูชกเป็นสําคัญจึงชื่อว่ากัณฑ์ชูชก 

๖.กัณฑ์จุลลพน มี ๓๕ พระคาถา พรรณนาถึงป่าเล็กป่าน้อย 
พรานเจตบุตรและสุนัขไล่เนื้อจะกัดเอาชูชกวิ่งหนีเอาตัวรอดขึ้นไปอยู่บนค่าคบต้นไม้ใหญ่

พรานเจตบุตรจะใช้หน้าไม้อาวุธประจําตัวยิงจึงถูกชูชกหลอกโดยการบอกสัมทับนายพรานเจตบุตร
พร้อมทั้งยกบั้งปลาร้า ( กระบอกไม้ไผ่บรรจุปลาร้า ) ขึ้นว่าอย่าทําร้ายฉันฉันเป็นราชทูตของพระเจ้าสี
พีนี้คือกระบอกพระราชสาสน์พรานเจตบุตรหลงกลเชื่อชูชกเขาจึงรอดชีวิตไปได้นายพรานเจตบุตรยัง
เลี้ยงข้าวและบอกทางไปสู่เขาวงกตท่ีอาศรมบทศาลาพระเวสสันดรพร้อมนางมัทรีย์และกัณหาชาลีพัก
อาศัยอยู่ 

๗.กัณฑ์มหาพน มี ๘๐ พระคาถา 
เน้นการพรรณนาป่าใหญ่ตามเส้นทางที่ชูชกหลงมี๘๐พระคาถาเน้นอัจจุตฤษีเลื่อมใส

พรรณนาป่าใหญ่กล่าวถึงชูชกเข้าไปกราบอัจจุตฤษีลวงให้ท่านฤษีเลื่อมใสได้รับการต้อนรับปฏิสันทาน
จากท่านอัจจุตฤๅษี ด้วยขาทนียะโภชนียะแล้วถามเส้นทางไปเขาวงกตท่านฤๅษี ได้พรรณนาความงาม
ตามธรรมชาติในป่าใหญ่แล้วชี้บอกทางไปสู่เขาวงกตให้ชูชกหัวใจของเรื่องอยู่ที่การพรรณนาป่าไม้
ภูเขานกสัตว์นานาชนิดอย่างน่าหลงใหลยิ่งนักกัณฑ์นี้จึงได้ชื่อว่ามหาพนแปลว่าป่าใหญ่ 
                                                 

ลูกส. ธรรมภักด,ี คลังปริยัติธรรม ฉบับสมบูรณ์, (สํานักพิมพ์ ลูก ส. ธรรมภักดี กรุงเทพฯ), หน้า 
๕๙๘ – ๕๙๙. 



   

 

๒๓ 

๘.กัณฑ์กุมาร มี ๑๐๑ พระคาถา 
เน้นสองกัณหาชาลีกล่าวถึงชูชกเดินทางไปถึงเขาวงกตและเข้าเฝ้าพระเวสสันดรทูลขอ

สองกุมารพระเวสสันดรตีราคาสองกุมารแล้วยกให้ชูชก พระเวสสันดรปริเวทนาการและกัณหาชาลีสั่ง
ความถึงแม่มัทรีสองกัณหาชาลีแอบฟ๎งรู้ว่าพระเวสสันดรจะมอบตัวเองให้ชูชกจึงรีบหนีไปหลบซ่อนตัว
ในสระโบกขรณีครั้นจะเดินหน้าตรงลงสระก็กลัวว่าพระราชบิดาจะทราบว่าอยู่ในสระเพราะเห็น
รอยเท้าเดินลงจึงเดินถอยหลังลงสระเม่ือพระเวสสันดรตามหาพบรอยเท้าก็รู้ว่าอยู่ในสระน้ําเพราะ
สังเกตเห็นพื้นบริเวณท่ีพบรอยสองกุมารไม่มีรอยเปียกน้ําเลยสองกุมารได้รับคําอ้อนวอนและคําชี้แจง
เหตุผลจากพระบิดาแล้วทั้งสองก็เข้าใจเหตุผลและยินยอมกัณฑ์นี้จึงได้ชื่อว่ากัณฑ์กุมาร 

๙.กัณฑ์มะที (มัทร)ี มี ๙๐ พระคาถา 
เน้นหัวอกความเป็นแม่กล่าวถึงพระนางมะทีเดินทางเข้าป่าเที่ยวหาเก็บผลไม้และหัวมัน

เพ่ือเป็นอาหารจังหันและเพลขากลับถูกราชสีห์เสือสิงห์ขวางทางเดินกว่าจะกลับถึงอาศรมก็ค่ํามืดไม่
พบลูกท้ังสองซํ้ายังถูกพระเวสสันดรตัดพ้อต่อว่าไปคบชู้สู่ชายอื่นทรงพิลาบถึงลูกรักจบลงที่พระนางมะ
ทีสลบไปหัวใจของเรื่องอยู่ที่หัวอกของความเป็นแม่เม่ือลูกรักทั้งสองหายไปแถมยังถูกพระเวสสันดรตัด
เพ้อต่อว่าอีกหัวใจของแม่จึงเสมือนแตกแหลกสลายกัณฑ์นี้จึงได้ชื่อว่ากัณฑ์มะที 

๑๐.กัณฑ์สักกะบัน (สักบรรพ) มี ๔๓ พระคาถา 
เน้นที่พระอินทร์รับนางมะทีเป็นทานจากพระเวสสันดรแล้วก็ถวายคืนและได้ประทานพร

แด่พระเวสสันดร หัวใจเรื่องอยู่ที่พระอินทร์ จึงเรียกกัณฑ์นี้ว่าสักบรรพตอนว่าด้วยพระอินทร์ ประทาน
พร ๘ ประการได้แก ่

๑.ขอให้พระเจ้าสีพีทรงอภัยโทษและเสด็จมาเชิญให้เสด็จกลับพระนครดั่งเดิม  
๒.ขอให้ธรรมเป็นอํานาจและสามารถปลดปล่อยนักโทษประหารให้รอดพ้นความตาย  
๓.ขอให้เป็นที่รักใคร่เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ความผาสุกแก่ทุกคนทุกเพศทุกวัยโดยถ้วนหน้า  
๔.อย่าให้ลุอํานาจแก่สตีให้ยินดีเฉพาะภรรยาของตน 
๕.ขอให้มีอายุมั่นขวัญยืนมีบุตรสืบตระกุลให้ได้ปกครองอาณาประชาราษฎร์โดยถือธรรม

คืออํานาจ 
๖.ขอให้ภักษาหารอันเป็นทิพย์จงเกิดมีอย่างอุดมสมบูรณ์ 
๗.ขอให้สิ่งที่ได้บริจาคไปแล้วจงอย่าหมดไปจงบริสุทธิ์ใน๓กาลคือก่อนให้กําลังให้และให้

แล้วไม่เดือดร้อนในกาลใดๆ 
๘.เมื่อทิวงคตจากโลกมนุษย์แล้วขอให้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตพิภพถ้ากลับมาในโลก

มนุษย์อีกขอให้สําเร็จพระสัมพัญํุตญาณในชาตินั้นแล้วไม่เกิดอีกต่อไป  
 
 



   

 

๒๔ 

๑๑.กัณฑ์มหาราช (กัณมะราช) มี ๖๙ พระคาถา 
เน้นพระเจ้ากรุงสญชัยกล่าวถึงชูชกพากัณหาชาลีเดินหลงทางเข้ามาถึงเมืองสีพีพระเจ้าสีพี

ราชถามไถ่ได้ความว่าชูชกขอมาเป็นทาสพญาบรมศรีสญชัยทรงไถ่ถอนตัวสองนัดดาให้เป็นไทด้วยข้าว
ของเงินทองสองพันตําลึง  แล้วทรงเลี้ยงดูชูชกด้วยอาหารคาวหวานอย่างอุดมสมบูรณ์ชูชกไม่รู้
ประมาณในการบริโภคกินเกินประมาณจนท้องแตกตาย และทรงจัดงานฉลองสมโภชน์หลานทั้งสอง
แล้วทรงให้จัดพหลพลโยธาเสนา๔เหล่าคือเสนาเจ้าช้างม้ารถบทขจร( เดินหน้า ) เตรียมเดินทางไป
อัญเชิญพระเวสสันดรและนางมะทีเสด็จกลับพระนครเสวยราชย์เป็นเจ้าเหล่าสองหนหัวใจสําคัญของ
กัณฑ์นี้อยู่ตรงที่พระเจ้าสญชัยไถ่ถอนหลานเลี้ยงพราหมณ์จนท้องแตกตายและจัดพิธีสู่ขวัญบายศรี
สมโภชน์กัณหาชาลีจึงเรียกกัณฑ์มหาราช 

๑๒.กัณฑ์ฉกษัตริย์  ( หรือสักกติ ) มี ๓๖ พระคาถา 
เน้นกษัตริย์ทั้งหกกล่าวถึงขบวนสี้พลเสนา๔เหล่าเดินทางจากเมืองพิชัยเชตุตรนครมุ่งหน้า

เข้าสู่เขาวงกตท่ีทรงบําเพ็ญพรตของพระเวสสันดรและพระนางมะทีกษัตริย์ทั้ง๖พระองค์พบกันด้วย
ความปิติยินดีถึงสลบไสลเกิดอัศจรรย์ฝนโบกขรพรรษตกลงมา ทุกพระองค์จึงทรงฟื้นแล้วทูลเชิญพระ
เวสสันดรและพระนางมะทีเสด็จกลับพระนครสีพีหัวใจสําคัญของเรื่องอยู่ที่กษัตริย์๖พระองค์คือพระ
เจ้าสีพีราชพระนางผุสดีพระเวสสันดรพระนางมะทีพระกัณหากุมารีพระชาลีกุมารเมื่อ๖กษัตริย์พบกัน
เกิดอัศจรรย์บันดาลฝนโบกขรพรรษให้ตกลงมาฝนโบกขรพรรษครั้งนี้พระพุทธเจ้าทรงปรารภถึงแล้ว
ถึงเล่าเรื่องพระเวสสันดรให้พระภิกษุสงฆ์ที่ตามเสด็จฟ๎งสืบมาถึงป๎จจุบันกาลดังนั้นกัณฑ์นี้จึงเรียกว่า
ฉกษัตริย์หรือสักกะติ 

๑๓.กัณฑ์นครกัณฑ์ มี ๔๘ พระคาถา 
เน้นพระเวสสันดรกลับมาครองเมืองเป็นครั้งที่สองกล่าวถึงพระเวสสันดรอําลาอาศรมบท

สถานที่ทรงบําเพ็ญพรตสถานสงสนานป่าดงพงไพรสรรพสัตว์นานาชนิดทรงรับเชิญจากชาวเมืองสีพี
รับเครื่องทรงกษัตริย์จากพระเจ้ากรุงสีพีแล้วเสด็จกลับไปครองกรุงเชตุตรนครด้วยขบวนโยธาเสนา
อํามาตย์ราชบริพารเสนาเจ้าช้างเจ้าม้าเจ้ารถบทจร (เดินเท้า) อย่างสมพระเกียรติอย่างไม่เคยมีมา
ก่อนในวรรณกรรมเรื่องใดเพราะพระเวสสันดรได้ข้ึนเสวยราชย์เป็นพระเจ้าแผ่นดิน๒ครั้งปรากฏใน
ข้อความคําเชิญพระเวสสันดร (พระเหวด) เข้าเมืองว่า "เชิญพระเม่ือเป็นเจ้าครองนครดั่งเก่าเป็นท้าว

                                                 

ตามมาตราเงินไทยโบราณ หน่ึงตําลึงมีค่าเท่าสี่บาทเงินไทยป๎จจุบัน = ๑๒ สตางค์ครึ่งหรือ ๒ เฟื้อง 
เป็น ๑ สลึง, ๔ สลึงหรือ ๑๐๐ สตางค์ เป็น ๑ บาท ๔ บาทเป็น ๑ ตําลึง ๒๐ ตําลึง เป็น ๑ ช่ัง ๘๐ ช่ัง เป็น ๑ หาบ, 
มีคําพังเพยว่า " ฮักลูก ๑๐ นาน ฮักหลาน ๑๐ ช่ัง  

มีคําพังเพยอีสานว่า "กินหลายท้องแตก แบกหลายหลังหัก" 
น้ําฝน ฝนดุจน้ําตกลงมาบนใบบัว ฝนชนิดนี้ ท่านท่ีกล่าวไว้ว่า ใครอยากจะให้เปียก จึงเปียก ถ้าใครไม่

อยากจะให้เปียก ก็ไม่เปียก เหมือนน้ําตกลงบนใบบัว (บาลี โปกฺขร ว่า ใบบัว สันสกฤต วรฺษ ว่า ฝน) 



   

 

๒๕ 

เหล่าสองท่ีสักกะติก็เสด็จบรมวรณ์ควรท่อนี้.."  หัวใจกัณฑ์สุดท้ายอยู่ตรงที่การเชิญพระเวสสันดรและ
นางมัททรีกลับเข้าเมืองทั้งสองพระองค์ข้ึนครองราชย์เป็นวาระท่ีสองตลอดพระชนม์ 

การเชิญพระเหวด (ผะเหวด) เข้าเมืองกลายเป็นประเพณีนิยมของชาวพุทธในภาคอีสาน
มาช้านานป๎จจุบันนี้ยังจัดอย่างเอกเกริกครึกครื้นโดยทั่วไป (แต่ที่จัดได้พิเศษก็เคยมีวัดทุ่งศรีเมือง
อําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีจัดขึ้นเป็นประจําทุกปี) 

ประมวลชาดกส่วนท้ายสุดของเวสสันดรชาดกจะเป็นการประมวลเรื่องราวในชาดกบอก
ให้ทราบว่าตัวละครที่ปรากฏชื่อแสดงบทบาทในเรื่องกลับชาติมาเกิดใหม่คือใครบ้างดังนี้ :พราหมณ์ชู
ชกคือพระเทวทัตเถระนางอมิตตาคือนางกิญจมาณวิกาพรานเจตบุตรคือฉันนะอํามาตย์อัจจุตฤๅษีคือ
พระสารีบุตรเถระวิสุกรรเทพบุตรคือพระโมคคัลลาเถระพระอินทร์คือพระอนุรุทธเถระพระเจ้าสีพีคือ
พระเจ้าสุทโธทนะพระนางผุสดีคือพระนางศิริมหามายาพระนางมะทีคือพระนางพิมพาพระชาลีกุมาร
คือพระราหุลกุมารพระนางกัณหากุมารีคือนางอุบลวรรณาเถรีโยธาหาญคือพุทธบริษัทสี่พระเวสสันดร 
(ในกาลครั้งนั้นบัดนี้)  คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 

๒) ท้าววรจิตหรือนกกระจอกน้อย 
เป็นเรื่องหนึ่งที่ปรากฏในชาดกเรื่องพระเจ้าห้าร้อยชาติวรรณกรรมเรื่องท้าววรจิตนี้

นอกเหนือจากภาคอีสานแล้วยังมีปรากฏอยู่ในภูมิภาคอ่ืนด้วยดังเนื้อเรื่องย่อดังต่อไปนี้ 
กาลครั้งหนึ่งนกกระจอกผัวเมียคู่หนึ่งพร้อมลูกน้อย๒ตัวอาศัยทํารังอยู่ที่หนวดฤๅษี พ่อนก

ทําหน้าที่ออกหาอาหารมาเลี้ยงครอบครัวส่วนแม่นกอยู่เฝ้าดูแลลูกนกในรังวันหนึ่งพ่อนกออกหาเหยื่อ
ตามดอกบัวบานจึงถูกดอกบัวใหญ่ชนิดหนึ่งหุบรัดเอาไว้ออกมาไม่ได้จึงไม่สามารถกลับรังได้ในวันนั้น
กระทั่งรุ่งเช้าของวันใหม่ดอกบัวรับอากาศเย็นและน้ําค้างจวนรุ่งอรุณจึงแย้มใบไขกาบบานอีกจึง
สามารถออกมาได้และกลับรังแม่นกโกรธมากเกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันขึ้นเพราะความหิวและหึง
หวงคําพูดลุกลามมาถึงพ่อฤษีกระทบกระท่ังว่าท่านฤๅษีเป็นคนบาปเพราะไม่ได้แต่งงานจึงไม่มี
บุตรชายสืบสกุลตามคติความเชื่อของชาวอินเดียโบราณว่าหญิงชายที่ไม่แต่งงานพระเจ้าไม่รับขึ้น
สวรรค์และหนักยิ่งไปอีกว่าชายที่แต่งงานแล้วถ้าไม่มีบุตร " ลูกชาย " สืบสกุลก็ยังตกนรกขุม "ปุตตะ"  
อยู่ดีส่วนชาวจีนโบราณถือว่า " หญิง " เท่านั้น ที่ไม่แต่งงานพระเจ้าไม่รับขึ้นสวรรค์ผลกระทบด้าน
สังคมในป๎จจุบันประเทศจีนและอินเดียมีประชากรมากกว่าพันล้านคนประเทศอินเดียประเพณี
แต่งงานหญิงเสียค่าสินสอดทองหมั้นและค่าใช้จ่ายทุกอย่างส่วนประเพณีจีนฝ่ายหญิงแสวงหาคู่
แต่งงานท้ังอินเดียและจีนตรงข้ามกับประเพณีไทยโดยสิ้นเชิง 

พ่อนกสาบานกับแม่นกว่าถ้านอกใจภรรยาขอให้เป็น " บาปใหญ่ตัวโตเท่าฤๅษี  " ท่านฤๅษี 
โกรธมากในตอนแรกแต่เมื่อพิจารณาอย่างถ่องแท้ตามคติโบราณของชาวอินเดียและจีนแล้วจึงเห็น
                                                 

โสรัจ นามอ่อน ปริวรรตจาก ต้นฉบับจากวัดพลแพน ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. 
ความเชื่อเก่าเล่าต่อกันมาเป็น   “มุขปาฐ”. 



   

 

๒๖ 

ด้วยและตัดหนวดเคราออกพร้อมรังนกบอกให้ทํารังอาศัยอยู่ที่ป่าเลา ( ป่าแขมป่าเลา ) แล้วพ่อฤๅษี 
จึงลาศีลสึกออกไปเป็นฆราวาสมีครอบครัวมีลูกหญิงชายจะได้ขึ้นสวรรค์พ้นนรกขุมปุตตะเสียที 

ตกหน้าแล้งเกิดไฟไหม้ป่าลุกลามมาถึงรังแม่นกและพ่อนกจึงสัญญากันว่า " จะขอตาย
พร้อมกันในรังกับลูกๆ " ครั้นไฟไหม้มาถึงจริงๆพ่อนกทําผิดสัญญาบินออกจากรังส่วนแม่นกตั้งจิตอธิ
ฐานใจแน่วแน่ว่า " เกิดชาติหน้าขอให้เป็นคนพ้นจากกําเนิดเดียรัจฉาน ( สัตว์ ) จะไม่ขอพูดกับผู้ชาย
อีก " แม่นกถูกไฟครอกตายคารังพร้อมลูกๆฝ่ายพ่อนกแม้จะบินออกจากรังแต่ก็ไม่สามารถบินผ่าน
เปลวไฟอันโหมกระหน่ําอย่างแรงไปได้ถูกไฟป่าไหม้ตายเช่นกันและก่อนจะขาดใจตั้งสัจจะอธิฐานว่า " 
เกิดชาติหน้าขอให้เป็นคนพ้นจากกําเนิดสัตว์จะขอพูดกับผู้หญิงตลอดไป"  

คําสัตย์อธิฐานเป็นจริงในภพชาตินี้จากนั้นพ่อนกได้เกิดเป็รเจ้าชายชื่อ " ท้าววรจิต " ส่วน
แม่นกก็ได้เกิดเป็นเจ้าหญิงชื่อ " จันทะจอน " พระนางจันทะจอนเจ้าสาวแสนสวยก็ไม่เคยออกปากพูด
กับชายใดแม้แต่พระราชบิดาทําให้พระราชบิดาเป็นทุกข์มากถึงกับประกาศหาชายที่สามารถทําให้เจ้า
หญิงจันทะจอนพูดด้วยจะยกให้และอภิเษกสมรสให้ครองเมืองแทนพระองค์จนกระทั่งต่อมาท้าววรจิต
ระลึกความหลังแต่ชาติปางก่อนได้จึงเดินป่าไปเรียนวิชา " ถอดจิต " กับฤๅษี สําเร็จวิทยาอาคมแล้วจึง
เดินทางกลับบ้านขออนุญาตกับพระราชบิดามารดาเดินทางไปพบพระนางจันทะจอนขอพูดด้วยกับ
ประตูวังบันไดประสาทเหมือนพูดคุยกับคนโดยเฉพาะพูดคุยกับหมอนพิงที่พระนางจันทะจอนใช้พิงอยู่
ขณะนั้นถึงกับพระนางจันทะจอนแปลกพระทัยว่าแต่ไหนแต่ไรมาหมอนพิงใบนี้ไม่เคยพูดจาปราศรัย
อะไรกับใคร่ๆแต่วันเวลานี้ทําไมจึงพูดคุยกับเจ้าชายวรจิตถึงเรื่องในอดีตครั้งเป็นนกกระจอกหมอน
ขอให้ท้าววรจิตเล่านิทานเรื่องนกกระจอกผัวเมียคู่หนึ่งทํารังท่ีหนวดเคราฤๅษี เกิดทะเลาะวิวาทกัน
กระทบเทียบเปรียบเปรยพ่อฤๅษีในที่สุดพระนางจันทะจอนก็รู้ว่าท้าววรจิตคือนกกระจอกที่เป็นผัวตน
ในครั้งกระโน้นจึงต่อว่าท้าววรจิตเพราะเล่านิทานไม่ตรงกับความจริงในชาติที่เกิดเป็นกระจอกสองผัว
เมีย 

เจ้าเมืองพอพระทัยที่เห็นเจ้าสาวพูดกับท้าววรจิตซึ่งเป็นเจ้าชายหนุ่มรูปงามจากต่างเมือง
จึงมีรับสั่งให้อภิเษกสมรสท้าววรจิตกับเจ้าหญิงจันทะจอนให้ครองเมืองแทนพระองค์ปกครองเมือง
ด้วยทศพิธราชธรรมอย่างสุขเกษมสําราญในบั้นปลายชีวิตพระเจ้าวรจิตได้สละราชสมบัติออกผนวช
แบบสันยาสีคตินิยมของคนอินเดียบําเพ็ญบารมีตามแบบฉบับของพระโพธิสัตย์จนสิ้นอายุขัยแม้พ่อ
ฤๅษีก็สละฆราวาสออกบวชบําเพ็ญสมณะธรรมจนได้บรรลุโมกขธรรมเบื้องต้นเมื่อสิ้นอายุขัยได้ไปเกิด
เป็นเทพบุตรในสวรรค์  

 

                                                 

โสรัจ นามอ่อน, โครงการปริวรรตหนังสือใบลานสืบสานวัฒนธรรมจากอักษรธรรมมรดกอีสานเป็น
อักษรไทย , เร่ืองนกจอกน้อย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี เอกสารวิชาการ
ลําดับที่ ๕/๒๕๕๔ หน้า ๔๒ และหน้า ๔๘, หนังสือผูกใบลาน ผูก ๓. 



   

 

๒๗ 

 ๒.๑๐.๒ วรรณกรรมเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ (ตัวอย่าง)  
              ๑)พื้นเวียง (พื้นเมืองหรือประวัติเมือง)  
 วรรณกรรมเรื่องนี้เป็นการจดบันทึกเรื่องราวที่เป็นประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหรือประวัติ
พ้ืนบ้านมีเนื้อหาสาระแนวคิดและข้อเท็จจริงที่เกิดความขัดแย้งกันระหว่างผู้ปกครองฝ่ายกรุงเทพฯกับ
ฝ่ายใต้ปกครองในท้องถิ่นจึงกลายเป็นคู่กรณีกันโดยอ้อม 
 เนื้อหาสาระเรื่องการต่อสู้ระหว่างเจ้าอนุวงศ์ประเทศลาวเกิดข้ึนสมัยรัชกาลที่๓แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์เริ่มด้วยอ้ายสาเกียดโง้งต่อต้านอํานาจรัฐในตอนปลายรัชกาลที่๒และจบลงสมัยรัชกาลที่
๓ตอนไทยรบกับญวนเหตุการณ์ทั้งหมดเป็นการบันทึกลงในหนังสือใบลานโดยชาวอีสานคนพ้ืนบ้าน
จากการได้รู้ได้เห็นได้รับฟ๎งจากการบอกเล่าจึงขาดข้อมูลที่ชัดเจนบ้างในบางกรณี 
 วรรณกรรมเรื่องนี้ชาวไทยอีสานให้ความสนใจมากเป็นพิเศษจึงมีการคัดลอกต่อๆกันอย่าง
แพร่หลายในเวลาต่อมาส่วนต้นฉบับที่เขียนบันทึกลงในหนังสือผูกใบลานด้วยอักษรธรรมอีสาน 
 (โตธรรม ,อักษรธรรม) และอักษรไทยน้อยบ้างมีต้นฉบับหลายชื่อแต่เรื่องเดียวกันดังท่ีศูนย์
ประสานงานการพระพุทธศาสนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีได้สํารวจวรรณคดีลุ่ม
น้ําโขงข้ึนบัญชีไว้แต่ได้ถูกยืมไปเพื่อการศึกษาค้นคว้าที่วัดนาควิชัยจังหวัดมหาสารคามนั้นเองอาจหาย
สาบสูญก็เป็นได้ทางศูนย์ประสานงานการศึกษาพระพุทธศาสนาฯจะได้ติดตามและประสานงานต่อไป
การสํารวจวรรณกรรมกลุ่มน้ําโขงข้ึนบัญชีไว้เมื่อปีพ .ศ.๒๕๑๖ซึ่งมีต้นฉบับมีหลายชื่อเช่นนิทาน,พ้ืน,
เวียงจันทร์พื้นเมืองเวียงจันทร์มีต้นฉบับอยู่ในหลายวัดต่างๆดังนี้ (ตามหนังสือวรรณกรรมอีสานของ
ธวัช ปุณโณทก) 

๑.วัดทุ่งสันติ บ้านพะลาน ตําบลพะลาน อําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 
๒.วัดบ้านปากแซง ( หลวงพ่อโตปากแซง ) บ้านปากแซง อําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 
๓.วัดบ้านบุตร ตําบลนาคําใหญ่ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
๔.วัดสงเปือย บ้านสงเปือย ตําบลสงเปือย อําเภอคําเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 
๕.วัดศรีสะอาด ตําบลหนองบ่อ อําเภอนาแก จังหวัดนครพนม 
๖.วัดสระแก้ว ตําบลท่าบ่อ อําเภอท่าบ่อ จังวัดหนองคาย 
๗.วัดดอนแก้วเชียงดา ตําบลสร้างคอม อําเภอนากลาง จังหวัดอุดรธานี 

วรรณกรรมเรื่องนี้มีหลายชื่ออาจเป็นได้ว่าคนประพันธ์คนเดียวกันแต่คนถ่ายทอดมีหลาน
คนจึงเพ่ิมชื่อส่วนเนื้อหาสาระที่สําคัญเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจะมีเพ้ียนไปบ้างก็เพียงถ้อยคําสํานวน
โวหารของผู้คัดลอกผู้ถ่ายทอดเท่านั้นได้เทียบสอบดูแล้วเนื้อหาสาระที่สําคัญลงกันได้ 

ผู้ประพันธ์ผูกเป็นบทประพันธ์ที่นิยมกันที่สุดในยุคนั้นคือกลอนลํานอกจากหมอลํากลอน
จะนําไปลําเป็นอาชีพแล้วยังนิยมนําไปอ่านในงานชุมนุมต่างๆสู่กันฟ๎งอย่างตั้งอกตั้งใจและสนุกสนาน



   

 

๒๘ 

เพลิดเพลินจดจํานําไปเล่าต่อเป็นเรื่องปลุกใจและปลอบใจในงานงันเฮือน ดีปลุกเร้าให้ผู้มาชุมนุม
สนใจเหตุการณ์บ้านเมืองและผู้บันทึกเรื่องคงเป็นปราชญ์ทรงภูมิป๎ญญาท้องถิ่นและสนใจเหตุบ้าน
การเมืองเป็นอย่างด ี

วรรณกรรมพ้ืนเวียงจันทน์ได้แบ่งเนื้อหาไว้เป็นตอนๆเช่นเมื่อจบเหตุการณ์ตอนหนึ่งๆ
มักจะมีคําบอกไว้ชัดเจนว่า  " โยติกาบั้นเวียงจันทน์ไว้ตอนหนึ่งคราวหน้าพุ้นยังสิกว้างกว่าหลัง " เป็น
ต้นแต่ละตอนก็ได้กําหนดลําดับเหตุการณ์ไปด้วย ดังนี้ 

๑. ตอนที่ ๑ เรื่องกบฏอ้ายสาเกียดโง้งเริ่มจากการขึ้นครองราชย์ครองเมืองเวียงจันทร์ของ
เจ้าอนุวงศ์จนถึงเจ้าอนุวงศ์ทูลขอให้โอรสของตนได้ครองเมืองจําปาสัก 

๒.ตอนที่  ๒ เรื่องสาเหตุที่เจ้าอนุวงศ์คิดก่อการเริ่มจากการกล่าวถึงพระยาพรหมภักดี
กราบทูลให้มีการสักเลข ( เครื่องหมาย ) คนหัวเมืองอีสานไปจนถึงเหตุการณ์พ่ีเจ้าอนุวงศ์วางแผนยก
ทัพเข้ายึดลุ่มแม่น้ํามูลเมืองกาฬสินธุ์เมืองนครพนมและเมืองโคราช 

๓. ตอนที่ ๓ เรื่องเจ้าอนุวงศ์เข้ายึดหัวเมืองอีสานเริ่มจากกล่าวถึงพระไกรเจ้าเมืองพูชาขัน
อาสาจับพะยาพรหมภักดีไปจนถึงตอนที่ทัพพระยาป๎พพาวดีเข้าตีเมืองจําปาสัก 

๔. ตอนที่  ๔ เรื่องทัพพระยาบัพพาวดีปราบกลุ่มก่อการเวียงจันทน์จับเจ้าอนุวงศ์ได้เริ่ม
จากเจ้าอุปราชเวียงจันทน์เข้าสวามิภักดิ์ทัพของพระยาป๎พพาวดีไปจนถึงการส่งตัวเจ้าอนุวงศ์เข้า
กรุงเทพฯ 

๕. ตอนที่ ๕ เรื่องการสู้รบระหว่างไทยกับญวนเริ่มจากโปรดเกล้าพระยามุนินทรเดชาลือ
เดช ( พระยาป๎พพาวดี ) ยกทัพไปตั้งที่เมืองพูชาไปจนถึงตอนเจ้าเมืองเขมราฐอาสาออกสอดแนมฝ๎่ง
ตะวันออกแม่น้ําโขงและสรุปความตําหนิญวนหลอกคนตกยากบ้านแตกถูกญวนข่มเหงอพยพหลบหนี 

๖. ตอนที่ ๖ เรื่องการสรุปเพิ่มเติมเริ่มจากญวนจับพระยาน้อยเจ้าเมืองพวนแล้วไปจนจบ
เรื่องเป็นการบอกให้ทราบถึงความยากลําบากใจผู้อพยพขณะอยู่ภายใต้อํานาจของญวนสอนให้ยึด
หลักแห่งการไม่ทําความชั่วตามหลักของศาสนา 

วรรณกรรมเรื่องพ้ืนเวียงจันทน์เป็นที่น่าสนใจและท้าทายต่อการพิสูจน์ข้อเท็จจริงทาง
ข้อมูลท้องถิ่นหลายๆแง่มุมหลายเรื่องหลายตอนขอให้คนรุ่นหลังพึงทําความเข้าใจให้กระจ่ายต่อไป  

                                                 

บ้านท่ีมีคนตายและศพยังอยู่ที่บ้านนั้น เรียกบ้านน้ันว่า "เฮือนดี" ตามประเพณีนิยมไทยอีสานจะมี
ผู้คนแขกกเดื่อมาร่วมเป็นเพื่อมาก และมีการละเล่นประกอบงาน เช่น อ่านหนังเจียง, หนุ่มสาวทายกัน, จับมือกัน 
ฝ่ายแพ้ ยอมให้จับมือ เรียกว่า "ตบข้าว" เพราะทายก้อนข้าวอยู่มือไหนเป็นต้นผู้วิจัย 

พระครูสุเทพสารคุณ (สุนันท์ เพชรเลื่อน), ผศ.ชอบ ดีสอนโคก, นายวิมล ชนะบุญ, บุญเกิด พิมพ์วร
เมธากุล,มรดกไทยอีสาน ฉบับสมบูรณ์, (บริษัท ขอนแก่น คลังนานาธรรม จํากัด พ.ศ. ๒๕๔๔), หน้า ๕๓-๕๖.  

อรทัย เลียงจินดาถาวร, โสรัจ นามอ่อน, โครงการศึกษา รวบรวมและจักสร้างฐานข้อมูลหนังสือผูก
ใบลาน จังหวัดอุบลราชธานี, มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี, พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๔, หน้า ๒๘. 



   

 

๒๙ 

๒) ท้าวฮุ่งหรือเจือง ( ท้าวฮุ่ง - ท้าวเฮือง ) 
วรรณคดีเรื่องนี้ไทยอีสานเห็นว่าไม่เก่ียวกับศาสนาเป็นเรื่องของการรบราฆ่าฟ๎นกันจึงไม่

นิยมนํามาให้ความสนใจจนกลายเป็นวรรณกรรมที่หายากเป็นเรื่องที่กล่าวถึงความเก่งกล้าสามารถ
ของกษัตริย์ในการขยายอาณาเขตเป็นที่รู้จักกันดีโดยทั่วไปในกลุ่มคนไทย(ไท) กลุ่มอ่ืนๆในภูมิภาคนี้ใน
กาลอดีตจึงสันนิษฐานกันว่าเป็นเรื่องท่ีเกิดก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัย 

สาระสําคัญของเนื้อหาท้องเรื่องอยู่ที่การเผยแพร่แสนยานุภาพและอัตชีวประวัติของท้าว
ฮุ่งเฮืองเป็นกานสดุดีวีรกรรมและจริยวัตรเนื่องจากเรื่องราวของวรรณกรรมเรื่องนี้เน้นวีรกรรมแห่ง
ความเป็นนักรบฆ่าฟ๎นชาวไทย(เฮา) อีสานจึงไม่ได้รับการถ่ายทอดสู่สื่อกลางคือพระสงฆ์จนเป็นสาเหตุ
ใหญ่ทําให้เรื่องนี้ไม่มีการถ่ายทอดผ่านพระสงฆ์สู่ชุมชนเหมือนเรื่องอ่ืนๆซึ่งเป็นเรื่องท่ีมีคุณค่าด้าน
วรรณกรรมอย่างพร้อมมูล  

๓) ต านานขุนบรม( ขุนบูลม )  
วรรณกรรมที่มีลักษณะเน้นเนื้อหาสาระด้านประวัติศาสตร์เชิงตํานานนิทานอิง

ประวัติศาสตร์เป็นวรรณกรรมที่กล่าวถึงกลุ่มชนกลุ่มใหญ่ลุ่มน้ําโขงช่วงที่มีการมาสร้างบ้านแปลงเมือง
ใหม่อพยพตั้งถิ่นฐานตอนแรกกล่าวถึงนามกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้างเรื่องนี้ลางที่เรียกว่า
พงศาวดารล้านช้างเริ่มการเล่าเรื่องถึงน้ําเต้าปุ้งมาจนถึงตอนจบที่พระเจ้าไชยเชษฐาธิราชยกทัพไป
ปราบข้าศึกแล้วหายสาบสูญไป 

๒.๑๐.๓ วรรณกรรมเกี่ยวกับปรัชญาและคติธรรม 
ได้แก่เรื่องท่ีกล่าวถึงนิทานนําเอาเรื่องราวเพ่ือให้เป็น ปรัชญาธรรม คติธรรม เพ่ือเป็น

แนวทางและคติสอนปรัชญาชีวิต สอนศีลธรรม และสอนจริยธรรม เป็นตัวอย่างการดําเนินชีวิต ได้แก่
เรื่อง ท้าวเสียวสวาสดิ์ ธรรมดาสอนโลก สาส์นสมที่คึดลึปสูญ(ลบบ่สูญ) พระยาคํากองสอนไพร่ ปู่สอน
หลาน อินทิญาณสอนลูก ท้าวคําสอน ย่าสอนหลาน หลานสอนปู่ ฯลฯ 

๒.๑๐.๔ วรรณกรรมเกี่ยวกับนิทาน 
ได้แก่ เรื่อง กําพร้าผีน้อย นางผมหอม ไก่แก้ว จําปาสี่ต้น ลินทอง บัวฮมบัวฮอง สินไซ 

ปลาแดกปาเข็ง ท้าวกาฬเกษ ผาแดงนางไอ่ พะลักพะลาม ขุนทึงขุนเทื่องขุนลูนางอั้ว ฯลฯ  
 
 
 

                                                                                                                                            

อ้างแล้ว, อรทัย เลียงจินดาถาวร, โสรัจ นามอ่อน, โครงการศึกษา รวบรวมและจักสร้างฐานข้อมูล
หนังสือผูกใบลาน จังหวัดอุบลราชธาน,ี หน้า ๒๘, ๕๓-๕๖. 

พระครูเทพสารคุณ (สุนันท์   เพชรเลื่อน), ผ.ศ.ชอบ   ดีสวนโคก, นายวิมล   ชนะบุญ, บุญเกิด  พิมพ์

วรเมธากุล, มรดกไทยอีสาน ฉบับสมบูรณ์. หน้า ๕๓. 



   

 

๓๐ 

๒.๑๐.๕ วรรณกรรมปลีกย่อยอ่ืนๆ 
ได้แก่ บทสูต  (สูตร) คําเทศน์ คําผะหยา คําสอย คําเชิ้ง ยาบเว้า โตงโตย เชิ้งขอฝน  (เชิ้ง

นางแมว) เพลงกล่อมลูก กลอนลํา กาพย์ รถไฟ คําภาษิตอีสาน เป็นต้น  
วรรณกรรมเกี่ยวกับปรัชญาธรรมและคติธรรม 

๑. ปู่สอนหลาน บางครั้งเรียกชื่อว่า กาบปู่สอนหลาน เพราะลักษณะคําประพันธ์ปราชญ์
ท่านแต่งเป็นฉันทลักษณ์พ้ืนเมือง เป็นการนําเอาสุภาษิตท่ีมีอยู่มาสมมติเป็นปู่ สอนความประพฤติต่อ
ชุมชนสอนสังคมและสภาพสิ่งแวดล้อม มีการยกตัวอย่างประกอบมีเนื้อเรื่องโดยสรุปดังนี้  

เมื่อหลานเริ่มเจริญวัย ปู่ก็ได้เรียนหลานรักมารับคําสอนที่ควรรู้ควรตระหนัก เพื่อให้
หลานนําไปไตร่ตรองประพฤติปฏิบัติตามด้วยความห่วงใยหลานผู้เป็นที่รัก 
 เช่น  - ให้รับฟ๎งความคิดเห็นผู้อ่ืน  
  - การพึงพาอาศัยกัน  
  - เข้าป่าให้มีเพ่ือน  
  - รู้จักปรับตัว  
  - การครองเรือน  
  - การพูดวาจา  
  - การวางตน  

ก่อนจบคําสอน ได้ยกเอาเรื่องเมียน้อยเมียหลวงมาเล่าเป็นอุทาหรณ์สอนใจว่า การจอง
เวรจะทําให้มีการก่อเวรไปไม่จบสิ้นในชาติเดียว เนื่องจากการชิงดีชิงเด่นระหว่างเมียน้อยเมียหลวงจน
จองเวรกันหลายชาติ เมียหลวงเกิดเป็นไก่ เมียน้อยเกิดเป็นแมวไปแอบกินไข่ไก่ของแม่ไก่ และกินแม่
ไก่ แม่ไก่ไปเกิดเป็นเสือ ส่วนแมวไปเกิดเป็นกวาง เสือกินกวาง กวาง(เมียน้อย) ไปเกิดเป็นยักษ์ เสือ
(เมียหลวง) เมื่อตายแล้วได้ไปเกิดเป็นหญิงสาว นางยักษ์จับลูก(เมียหลวง) และจบลงที่ยักษ์มาเป็นผีตา
แฮก ให้ชาวอีสานเลี้ยงในวันแฮกนาก่อนลงมือทํานาในเดือนหกทุกปี ในฐานะท่ีผีตาแฮกเป็นที่คอย
คุ้มครองรักษาข้าวกล้าในนาให้เกิดความอุดมสมบูรณ์  

๒. ธรรมดาสอนโลก เป็นวรรณกรรมคําสอนที่เป็นคตินิยม ความเชื่อในท้องถิ่นท่ีมี
ความสําคัญไม้แพ้ฮีตสิบสองคองสิบสี่มากนัก เพราะเป็นเรื่องคล้ายกําหนดมห้ทําและห้ามทําและบอก
ผลของการไม่ทําตามไม่เชื่อฟ๎งว่าจะเกิดสิ่งอัปมงคล เกิดวิบัติ ซึ่งมีเนื้อหาโดยย่อ ดังต่อไปนี้ 
องค์สมเด็จพระสัมมามัมพุทธเจ้า ทรงมีจริวัตรงดงามทุกประการ ผู้ประพันธ์ได้หยิบเอาพระจริยวัตร
มาดําเนินเรื่องว่าพระพุทธองค์ได้ทรงนําเอาพระจริยวัตรของพระองค์มาอรรถาอธิบายให้พระอรหันต์
                                                 

 อ้างแล้ว, พระครูเทพสารคุณ (สุนันท์   เพชรเลื่อน), ผ.ศ.ชอบ   ดีสวนโคก, นายวิมล   ชนะบุญ, บุญ
เกิด  พิมพ์วรเมธากุล;มรดกไทอีสาน ฉบับสมบูรณ์. หน้า ๓๘. 

 



   

 

๓๑ 

ทั้งหลายทั้งหมด ๒๘ องค์ฟ๎ง สรุปได้เป็น ๗ ตอน คือ (ตามหนังสือวรรณกรรมอีสานของ ธวัช ปุณโณ
ทก) 

ตอนที่ ๑ พระพุทธองค์ทรงแสดงโทษของการประพฤติผิดจารีตประเพณี ผิดคลองธรรมที่
เกิดข้ึนในชาติปางก่อน แล้วทําให้เกิดเภทภัยบ้านเมืองล่มจม ประชาชนล้มตาย เช่น การเผาศพ การ
เลือกคู่ ผิดจารีตประเพณี 

ตอนที่ ๒ คําสอนเรื่องการสอนเลือกคู่ บอกลักษณะที่ดีและลักษณะที่ไม่ดีของคู่ครอง ถ้า
เป็นกาลกิณีก็จะเกิดผลร้ายแก่ตัวเองและคณาญาติ แล้วยดเรื่องราวเป็นนิทานขึ้นมาประกอบ  

ตอนที่ ๓ ข้อห้ามที่ไม่ควรประพฤติ ถ้าฝืนจะเกิดสิ่งอัปมงคล 
ตอนที่ ๔ สอนถึงวิธีปลูกบ้านเรือน การเลือกต้นไม้ที่เป็นมงคลและบอกไม้ที่เป็นอัปมงคล

ที่จะนํามาสร้างบ้าน โดยเฉพาะเน้นที่เสาแฮกและเสาขวัญ 
ตอนที่ ๕ สอนเรื่องพิธีเผาศพ อธิบายการตายแบบใดห้ามเผาเช่น ตายโหง ตายเพราะโรค

ระบาด บอกวิธีแก้เคล็ดในการเผาศพที่ต้องห้ามนั้นเพื่อป้องกันภัยภิบัติ  
ตอนที่ ๖ สอนแนวทางการปฏิบัติตนเองในวงศาคณาญาติ การปฏิบัติตนของสามี การ

ปรนนิบัติสามีของผู้เป็นภรรยา 
ตอนที่ ๗ สอนแนวทางการปฏิบัติตนของผู้เป็นเจ้าบ้าน เจ้าเมือง หากฝ่าฝืนคําสอนใน

ธรรมดาสอนโลก จะทําให้เกิดโทษหนัก เกิดภัยร้ายแรง การตัดสินคดีความต่าง ๆ ให้ยึดหลักคําสอน
ในพระพุทธศาสนา  
 วรรณกรรมเกี่ยวกับนิทาน 

๑. นางผมหอม เรื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความเด็ดเดี่ยวของมนุษย์ที่มุ่งม่ันต่อความจริง แม้
จะยากเข็ญขนาดไหนก็ต้องพยายาม โดยเฉพาะเรื่องผูกพันทางสายเลือด ยิ่งเป็นความผูกพันระหว่าง
พ่อแม่ลูกยิ่งเป็นเรื่องสําคัญ ปราชญ์จึงได้ประพันธ์เรื่องนี้ข้ึนเพื่อให้เห็นความผูกพัน มีเรื่องโดยสรุป
ดังนี้ 

นครโกสี เจ้าผู้ครอบครองนครสิ้นพระชนม์ไปนาน เหลือแต่มเหสีนามว่า จันทรา มีธิดา
นามว่า สีดา เมื่อพระธิดาอายุได้สิบแปดปี ได้ขออนุญาตมารดาเสด็จประพาสป่า ได้พลัดหลงเข้าไปใน
ป่าหิมพานต์ เป็นที่อยู่ของช้างและวัวกระทิง วันหนึ่งเกิดกระหายน้ําจึงได้ด่ืมน้ําจากรอยของช้างและ
รอยเท้าของวัวกระทิง จากนั้นพระนางก็พบเส้นทางกลับเมืองได้ แล้วตั้งครรภ์ประสูติธิดาสององค์ 
องค์แรกมีกลิ่นผมหอม จึงตั้งชื่อว่านางผมหอม องค์หลังชื่อนางลุน ธิดาทั้งสองถูกเพ่ือนหยามว่ามีพ่อ
เป็นสัตว์ จึงไม่มีใครอยากเป็นเพื่อน มารดาได้เล่าความจริงให้ฟ๎ง จึงออกติดตามหาพ่อจนเข้าไปถึงป่า
หิมพานต์ ผจญภัยจนได้พบพญาช้างจึงเล่าเรื่องให้ฟ๎ง ช้างไม่เชื่อว่าเป็นลูกจึงต้องพิสูจน์โดยการให้เดิน
                                                 

อ้างแล้ว, พระครูเทพสารคุณ (สุนันท์   เพชรเลื่อน), ผ.ศ.ชอบ   ดีสวนโคก, นายวิมล   ชนะบุญ, 

บุญเกิด  พิมพ์วรเมธากุล, มรดกไทอีสาน ฉบับสมบูรณ์. หน้า ๕๗-๕๘. 



   

 

๓๒ 

ไต่งาปรากฏว่านางผมไต่ได้สําเร็จส่วนนางลุนไต่แล้วตกถึงสามครั้งจึงถูกช้างจับฟาดพ้ืนจนเสียชีวิต 
ช้างได้เลี้ยงนางผมหอมจนเติบโตอายุได้สิบหกปี จึง 

ได้เขียนสารรักใส่กระอูมแก้วพร้อมเส้นผมเสี่ยงทายหาคู่ ปล่อยลงลอยน้ํา จนสารไปถึง
เมือง "ไซเซดถาราดซะบุด" (ชัยเชษฐาราชบุตร) ซึ่งเป็นโอรสของท้าวพระชมพูแห่งนครเป็งจาน เมื่อ
ได้รับสารจากอูปแก้ว อ่านแล้วเกิดจิตปฏิพัธเจ้าของสารจึงออกติดตามหาเจ้าของผมหอมนั้นจนพบ 
แอบลักลอบอยู่กินกันจนได้บุตรและธิดาสองคน ขณะช้างไปหาอาหารในป่าพ่อแม่ลุกจึงชวนกันหนี
กลับเมือง เมื่อช้างกลับมาไม่พบนางผมหอมจึงออกติดตามไม่พบลูกจึงร่ําให้ล้มลงนางผมหอมและทุก
คนที่แอบหลบซ่อนอยู่ได้ออกมาจากที่ซ่อน และช้างได้สั่งเสียลูกจนขาดใจตายด้วยความรักและอาลัย 
นางผมหอมสามีพร้อมบุตรธิดา ได้อาศัยงาท่ีพ่อช้างบอกไว้ให้ ใช้งาขวาเป็นพาย งาซ้ายเป็นเรือล่อง
น้ าเดินทางกลับเมือง ขณะเดินทางในเรือได้ถูกผีเสื้อน้ําใช้กลแย่งผัว สาปนางผมหอมให้เป็นบัว ตัวเอง
มาเป็นนางผมหอมปลอมแทน เมื่อถึงเมืองแล้วความจริงปรากฏจึงใช้แผนฆ่านางผีเสื้อน้ําโดยการตัด
คอ เวทมนต์ทุกอย่างก็เสื่อม นางผมหอมจึงกลับจากเป็นดอกบัวมาเป็นมนุษย์ดังเดิม ได้เป็นมเหสีแห่ง
เมืองเป็งจานอย่างมีความสุข  

๒. สินไซ(ศิลป์ชัย) สินไซเป็นวรรณกรรมประเภทนิทาน มีแพร่หลายมากที่สุดในครั้งอดีต 
เพราะเป็นวรรณกรรมท่ีนิยมนํามาอ่านเล่าขานสู่กันฟ๎งในงาน งันเฮือนดีมีเนื้อหาตื่นเต้น ผจญภัยให้
ความบันเทิง สํานวนไพเราะ จนต่อมาได้พัฒนามาเป็น เรื่องลําพ้ืน ลําเรื่องต่อกลอนหรือที่รู้จักกันไป
ทั่วว่า ลําสินไซ มีเรื่องโดยสรุปดังนี้ 

ครั้งหนึ่งมีมหานครชื่อว่า เป็งจาน   มีพระยากุสราชเป็นเจ้าเมือง มีมเหสีนามว่า จันทา 
น้องสาวของพระยากุสราชนามว่า สุมณฑา พระยายักษ์เจ้าเมือง อโนราดชื่อ ยักษ์กุมภันฑ์มาลอบลัก
เอานางสุมณฑาน้องสาวของพระยากุสราชไปเป็นพระมเหสี จนมีลูกด้วยกันหนึ่งคนชื่อนางสีดาจัน ซึ่ง
ต่อมาได้แต่งงานกับเจ้าเมืองบาดาลนามว่าท้าววรุณราช พระยากุสราชออกบวชติดตามหาน้องสาว 
โดยเดินทางไปถึงเมืองจําปา ได้พบกับลูกสาวเศรษฐีเจ็ดนาง เกิดปฏิพัทธ์จึงสึกออกมาส่ง ขุนสีขุนคอน 
ไปสู่ขอพระธิดาทั้งเจ็ดมาเป็นพระมเหสี ต่อมานางจันมเหสีเอกกับนางลุนคนที่เจ็ดจึงประสูติโอรสผู้มี
บุญ นางจันทา ได้เป็นลูกราชสีห์ชื่อ ท้าวสีโห นางลุน ได้ลูกสองคน คนพ่ีเกิดมาพร้อมถือดาบและ
ธนูศิลป์ จึงได้ชื่อว่า สินไซ คนน้องมีรูปเป็นหอยสังข์ จึงชื่อว่า สังขารกุมาร หรือ ท้าวหอยสังข์ ส่วน
พระมเหสีอีกหกคนได้โอรสเป็นคนธรรมดา เกิดความอิจฉาจึงร่วมมือกับหมอโหรให้ทํานายกลั่นแกล้ง
ว่า เป็นกาลีบ้านกาลีเมืองจนท้าวกุสราดเนรเทศแม่และลูกทั้งสามออกนอกเมือง เมื่อท้าวทั้งหกเจริญ
วัย ท้าวกุสราดจึงใช้ให้ไปติดตามเอาอา ทั้งหกจึงไปหาท้าวสินไซหลอกว่า พ่อให้มารับไปช่วยตามอาสุ
มณฑากลับมาจากเมืองยักษ์ ทั้งหมดจึงได้ออกเดินทางไปถึงทะเลใหญ่ ท้าวสินไซจึงให้ท้าวสีโหอยู่เฝ้า
                                                 

โสรัจ นามอ่อน, โครงการปริวรรตหนังสือผูกใบลานสืบสานวัฒนธรรมจากอักษรธรรมมรดกอีสาน

เป็นอักษรไทย, หน้า ๑๔-๑๖, หนังสือใบลานอักษรธรรมผูกต้น. 



   

 

๓๓ 

คุ้มครองกุมารทั้งหก ตนเองพร้อมกับท้าวหอยสังข์ได้เดินทางข้ามทะเลไปจนถึงเมืองอโนราด พบอาสุ
มณฑาจึงอ้อนวอนให้กลับเมืองเป็งจาน ขณะที่ยักษ์กุมภันฑ์กําลังนอนหลับ นางพยายามหลอหลอก
ล่อหน่วงเหนี่ยวรอให้ยักษ์ตื่นนอน เมื่อยักษ์รู้เรื่องจึงเกิดสู้รบกันระหว่างยักษ์กับท้าวสินไซ จนยักษ์
ตาย นางสุมณฑาก็ยังไม่ยอมกลับด้วย อ้างว่าห่วงลูกสาวชื่อ สีดาจัน ซึ่งขณะนี้ไปอยู่เมืองนาค เป็น
มเหสีท้าววรุณนาคเพราะแพ้พนันการเล่นสการะหว่างยักษ์กุมภัณฑ์กับท้าววรุณนาค สินไซจึงอาสาไป
ท้าพนันเล่นสะกากับท้าววรุณนาค ได้ชัยชนะนํานางสุมณฑา นางสีดาจันกลับเมืองมนุษย์ได้พร้อมทั้ง
สีโห และท้าวทั้งหกกลับเมือง ระหว่างทางท้าวสินไซถูกผลักตกเหว พระอินทร์ช่วยเหลือแล้วนําไปอยู่
กับแม่ที่นอกเมืองโดยไมเป็นอันตราย ท้าวทั้งหกจึงไปเพ็ดทูลเอาความดีความชอบ ภายหลังความจริง
ได้ปรากฏ พระเจ้ากุสราชจึงสั่งลงโทษหมอโหร ส่งกุมารทั้งหกไปอยู่เมืองจําปา เชิญให้ท้าวสินไซเข้า
เมืองและมอบราชสมบัติให้ครอบครองเมืองเป็งจาลอย่างมีความสุข ส่วนนางสีดาจันได้กลับไปเมือง
บาดาลเป็นมเหสีของท้าววรุณนาคราช  

๓. ท้าวผาแดงนางไอ่ เรื่องนี้เป็นวรรณกรรม ที่กล่าวถึงเรื่องราวที่เก่ียวกับการกําเนิด
แม่น้ํา หนองบึงที่ปรากฏอยู่ในภาคอีสานตอนบน กล่าวถึงเมืองต่างๆ ที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนี้ กล่าวถึง
การแตกความสามัคคี ประเพณีบุยบั้งไฟ และความรักท่ีเกิดกับหนุ่มสาว ซึ่งปราชญ์ได้แต่งข้ึนชาวไท
อีสานนํามาเล่าสืบสานรับรู้ต่อกันมา มีเรื่องโดยสรุปดังนี้ 

ในครั้งอดีตที่หนองกระแสแสนย่าน มีพยานาคชื่อ สุทโธนาคและสุวรรณนาค เป็นเสี่ยวกัน
ปกครองที่เมืองหนองแส หรือหนองกระแสโดยแบ่งปกครองคนละครึ่ง สุวรรณนาคปกครองฝ๎่งซ้าย 
สุทโธนาคปกครองฝ๎่งเหนือ ทั้งสองปรองดองกันฉันเสี่ยวที่ดีตลอดมา จนมาวันหนึ่งสุวรรณนาคได้เม่น
มา จึงแบ่งเนื้อส่งไปให้สุทโธนาค เมื่อสุทโธนาคได้เมื้อเม่นเพียงนิดหน่อยที่เสี่ยวส่งไปให้จึงแคลงใจว่า 
วันก่อนสุวรรณนาคส่งเนื้อช้างไปให้ตั้งมากมาย เห็นทีว่าเสี่ยวคงเปลี่ยนไปแล้ว ไม่ได้เป็นเสี่ยวฮักเสี่ยว
แพงเหมือนก่อนแล้วเกิดน้อยใจ เหตุผลคือ  

๑.สุวรรณนาคส่งเนื้อมาให้ตนเองถึงสองครั้งติดต่อกันแต่ตนยังไม่เคยส่งเนื้อฝากกลับไปให้
เสี่ยวเป็นการตอบแทนเลย 

๒.วันก่อนให้เนื้อช้างซึ่งมีขนเล็กๆ แต่ส่งมาให้ตั้งมากมาย ครั้นครั้นหลังนี้ส่งเม่นมาให้มีขน
ออกใหญ่แข็งขนาดนั้น ตัวคงใหญ่โตกว่าช้าง แต่กลับแบ่งให้เพียงนิดหน่อย 

ดังนั้นสุทโธนาคจึงตัดพ้อน้อยใจส่งเนื้อแม่นกลับด้วยความโกรธเสี่ยว แม้สุวรรณนาคจะ
ชี้แจงอธิบายความจริงให้ฟ๎งอย่างไรสุทโธนาคไม่ยอมเชื่อฟ๎งจนนําไปสู่การท้าทายความสามารถเกิด

                                                 

พระครูเทพสารคุณ (สุนันท์  เพชรเลื่อน), ผ.ศ.ชอบ   ดีสวนโคก, นายวิมล   ชนะบุญ, บุญเกิด  พิมพ์
วรเมธากุล, มรดกไทอีสาน ฉบับสมบูรณ์. หน้า ๖๕-๖๗. 

 



   

 

๓๔ 

สงครามทําให้น้ําในหนองกระแสขุ่นเป็นตม เดือดร้อนประอินทร์ต้องมาห้ามทัพ ให้ทั้งสองฝ่ายที่รบกัน
มาหลายวันไม่มีใครแพ้ใครชนะนั้น ให้เลิกราสละเมืองหนองกระแสไปสร้างเมืองใหม่ทางทิศใต้  

ดังนั้น สุทโธนาค จึงดันแผ่นดินมาสร้างเมืองศรีสัตตนานาค ทางที่ดันแผ่นดินมานั้นเกิด
เป็นแม่น้ํา ของด้านสุวรรนาคด้นแผ่นดิน ไปสร้างเมืองนันทบุรีหรือเมืองน่าน ทางท่ีดั้นแผ่นดินไปนั้น
เกิดเป็นแม่น้ําน่าน สุทโธนาคมีลูกชายงามสง่านามว่าท้าวภังคี ทางทิศใต้เมืองศรีสัตตนาลัยของสุทโธ
นาค มีเมืองใหญ่นามเอกธีตาหรือโคมคํา ปกครองโดยเจ้าขอมนามว่า พระเจ้าอินทป๎ตถ์ มีพระธิดาเลอ
โฉมเพียงพระองค์เดียว ที่เป็นดั่งแก้วตาและดวงใจนามว่า ไอ่ค า ความงามของนางได้ยินแพร่กระจาย
ไปถึงหูท้าวพังคี โอรสของสุทโธนาค หลงใหลจึงกลายร่างเป็นหนุ่มรูปงามเข้าพบไอ่คํา แต่สาวรู้ว่าเป็น
นาคจึงไม่สนใจ ทําให้พังคีปลูกต้นรักแต่เพียงผู้เดียวฝ่ายเมืองผาโผง มีท้าวผาแดงเป็นเจ้าเมืองปกครอง 
ได้ทราบข่าวความงามของนางไอ่คํา จึงชวนบักสามส่งบรรณาการแล้วชี่ม้ามาเมืองเอกธีตา จนได้เข้า
พบฝากรักกับนางไอ่คําสําเร็จ ก่อนรุ่งสางทั้งสองคือ ผาแดงและนางไอ่ได้ล่ําลาร่ําพันจนแมกไม้ใบหญ้า
กลั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่ และผาแดงสัญญาว่าจะกลับมาพบนางอีก พญาขอมมีน้องชาย ๒ คน คนโตได้
ส่งไปครองเมืองเชียงเหียน คนเล็กส่งไปครองเมืองสีแก้ว และยังมีหลานอีก ๒ คน คนหนึ่งให้ไปครอง
เมืองฟ้าแดด ส่วนอีกคนหนึ่งส่งไปครองเมืองหงส์ 

ครั้นเมื่อถึงฤดูเดือนหก พญาขอมได้ออกฏีกาบอกบุญแจ้งข่างสารไปยังหัวเมืองต่างๆ ทีอยู่
ใกล้เคียง ถึงกําหนดการจัดเตรียมทําบุญบั้งไฟแสน หัวเมืองต่างๆ ที่ถูกเชิญเข้าร่วมงานครั้งนี้ต่างก็ทํา
การจัดขบวนแห่บั้งไฟเข้าร่วมประกวดหวังได้ชัยชนะ โดยพนันกันว่าบั้งไฟใครจะชนะ พญาขอมจะ
ยอมยกเมืองให้ แต่ถ้าใครแพ้พญาขอมขอหญิงสาวงามมาเป็นบาทบริจาริกา หรือสนม แม้ท้าวผาแดง
แห่งเมืองผาดผงได้ทราบข่าวทั้งๆ ที่ไม่ได้ถูกเชิญ ก็จัดเตรียมนําขบวนบั้งไฟเข้าร่วมอย่างยิ่งใหญ่ จน
พญาขอมก็นิยมยินดี ผลของการประกวดครั้งนี้ปรากฏว่า บั้งไฟของเมืองต่าง ๆ ขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่าง
สวยงามทั้งหมด ยกเว้นบังไฟของพญาขอมและท้าวผาแดงไม่ข้ึนทั้งคู่ ทําให้พญาขอมไม่ยอมเจรจาพา
ทีกับใคร เจ้าเมืองต่าง ๆ หมดหวังในสัญญาจึงเดินทางกลับ ส่วนผาแดงก็รู้สึกผิดหวังที่ต้องการสร้าง
ความประทับใจให้กับประชาชนชาวเมืองโคมคํากับนางไอ่คําจึงขอลากลับ  

ฝ่ายท้าวภังคีเม่ือกลับถึงเมืองแล้ว เกิดทุรุนทุรายคิดถึงอยากเห็นหน้าไอ่คํา จึงลาพ่อแม่แม้
ถูกทัดทานก็ไม่ยอมฟ๎งจึงเดินทางมาเมืองโคมคํา แปลงตัวเป็นกระฮอกด่อน(กระรอกเผือก) แขวนคอ
คําปีนป่ายกินลุกงิ้วอ่อน ตาจ้องดูนางไอ่คําทางช่องหน้าต่างดังกลอนว่า"ปากกินหมากงิ้วน้อยตาสิ่ง
เบิ่งไอ่ค า"เมื่อนางไอ่เหลือบไปเห็นนึกอยากได้ จึงบอกพวกพรานมายิงกระรอก (ท้าวภังคี)ก่อนสิ้นใจ
ได้อธิษฐานว่า"ขอให้เนื้อมีมากเพียงพอแก่การน าไปบริโภคของคนทั้งเมืองอย่ารู้หมดสิ้นให้มีรส
อร่อย" 

ฝ่ายสุทโธนาค พ่อของท้าวภังคี ทราบเรื่องจึงโกรธแค้นมากได้สาปแช่ง ถ้าใครกินเนื้อลูก
ชายตนขอให้มีอันเป็นไป บ้านเรือนถล่มทลายให้หมดสิ้น แล้วยกทัพโจมตีฆ่าฟ๎นคนทั้งหลายตายให้



   

 

๓๕ 

หมด ขณะนั้นผาแดงแห่งเมืองผาโผงเกิดคิดถึงนางไอ่คําอย่างร้อนรนทนไม่ได้จึงได้ควบม้ามาหานางไอ่ 
ได้รับการตอบรับด้วยอาหารที่ปรุงจากเนื้อกระรอก ท้าวผาแดงรู้ว่ากระรอกนั้นเป็นภังคี ถ้าใครกินเนื้อ
นี้เข้าไปแล้วบ้านเมืองสิหล่มหลวง และในค่อนคืนนั้นเองเกิดเสียงครึกโครมดังฟ้าคําราม ซึ่งเป็นเสียง
แผ่นดินถล่มนั้นเอง บ้านเรือนของผู้กินกระรอกทุกหลังคาเรือนพังทลาย ยกเว้นเรือนแม่หม้ายเพราะ
ไม่ได้รับส่วนแบ่งเนื้อ เนื่องจากสามีตายไม่มีผู้เข้ารับราชการ ด้วยความหวาดกลัวภัยท้าวผาแดง จึงรีบ
อุ้มนางไอ่ขึ้นมาควบออกนอกเมืองอย่างรวดเร็ว นางไอ่หยิบของมีค่าติดตัวไปได้ ๓ อย่าง คือ แหวน 
ฆ้อง และกลอง ม้าวิ่งไปแผ่นดินก็ถล่มไปด้วย เห็นว่าของมีค่าที่นําติดตัวไปนั้นทําให้เกิดน้ําหนักจึงโยน
ทิ้งทีละชิ้น ครั้งแรกโยนกลองทิ้ง ตรงนั้นกลายเป็น ห้วยน้ําฆ้อง ต่อมาโยนกลองท้ิงตรงนั้นกลายเป็น
ห้วยกลองสี ดินยังถล่มตามมาอีกจึงโยนแหวนทิ้ง ตรงนั้นกลายเป็นหนองแหวน ม้าได้วิ่งต่อไปอย่าง
อ่อนล้า พวกนาคท้ังหลายมาทัน จึงใช้หางตวัดเอานางไอ่ตกจากหลังม้านําไปเมืองบาดาล ส่วนท้าวผา
แดงควบม้ากลับไปจนกลับเมืองผาโผง ที่สุดได้ขอลาทุกคนข้าทาสบริวารกลันใจตาย เพ่ือไปติดตาม
นางไอ่กลับมาให้ได้ผาแดงไปเกิดเป็นหัวหน้าผี จึงรวบรวมผีทั้งหลายขึ้นเป็นกองทัพผีได้เป็นจํานวน
กกฏิไปรบกับนาค สงครามครั้งนี้ทําเอาน้ําในหนองคลองบึงท้ังหลายขุ่นข้นบนบกก็ตลบฟุ้งด้วยฝุ่น
ละอองมืดฟ้ามัวดินร้อนไป ถึงพระอินทร์ต้องลงมาสงบศึกให้ทั้งสองฝ่ายกลับเมืองของตน เพราะไม่มี
ใครแพ้ใครชนะนางไอ่ถูกตัดสินให้อยู่เมืองบาดาลไปก่อน เพราะยังมีกรรมให้ชดใช้กรรมไปก่อนจนกว่า
พระศรีอริยเมตตรัยจะมาโปรด จึงค่อยตัดสินความว่าจะให้ไปอยู่กับนาคหรืออยู่กับผีผาแดง  

วรรณกรรมปลีกย่อย 
บทสูตรต่างๆ 

๑. บทสูตรขวัญนาค โอม สิทธิ์พระพร บวรแวนวิเศษ ไชยะตุภะวัง ไชยะมังคะละ สุภะ
สวัสสะดี อติเรกะไชศรี ขอความสุขสวัสสะดี จงเกิดมีแก่ฝูงข้ามนุสสา เทพานาคครุฑ เทพบุตรเทวดา
พระยาอินทร์พรหมพระยายมราชธิราช ตนองอาจกล้าหาญ จงบันดาลลงมาสู่ ลงมาอยู่เป็นไชยะสิริมุง
คุล แก่ฝูงข้าท้ังหลาย มื้อนี้พระเกตุเจ้าเข้าสู่ราศรี เป็นวันดีสุดขนาด อิทิราพร้อมไตรยางค์ ทั้งนาวางค์
คาดคู่ ตั้งเป็นหมู่สอนลอน อาทิตย์จรจันทะฤกษ์ อังคารถืกมหาชัย พุธพฤหัสถ์ไปเป็นโชค ศุกร์เสาร์
โยคเดชมงคล อันเป็นผลทุกเหยื่อง ขอให้พ่อนาค(ออกชื่อนาค)ไชยสิทธิ์...มีเดชานุภาพกระเดื่องทั่ว
ธรณี ดังแสงสุรียืส่องสว่างโชติ หายทุกข์โศก อยู่สวัสดี แท้ดีหลีแล 

บัดนี้ ฝูงข้าทั้งหลาย ภายในมีเจ้าภาพ(ออกชื่อเจ้าภาพ)เป็นเค้าภายนอกมีผู้เฒ่าผู้บ่าวผู้
สาว เจ้าพระยาเสนาอํามาตย์ นักปราชญ์มวลมาทั้งลุงตาพ่อแม่ ทั้งเฒ่าแกพงษา พร้อมกันมาไหลหลั่ง 
มาโฮมนั่ง 

                                                 

อรทัย เลียงจินดาถาวร, โสรัจ นามอ่อน, โครงการศึกษารวบรวม และจัดสร้างฐานข้อมูลหนังสือผูก
ใบลาน จังหวัดอุบลราชธานี, หน้า ๑๙๖-๑๙๗., พระครูเทพสารคุณ (สุนันท์  เพชรเลื่อน), ผ.ศ.ชอบ ดีสวนโคก, 
นายวิมล ชนะบุญ, บุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล, มรดกไทอีสาน ฉบับสมบูรณ์, หน้า ๘๙-๙๓. 



   

 

๓๖ 

อยู่สะลอนเป็นตาสะออนหลายเหลือหลาก จากฟากน้ําและทางไกล มาโฮมใจชมชื่นญาติ
บ้านอื่นมาหา เจ้าจึงลาบิดามารดาออกบวช ออกผนวชจําศีล ดังพระอินทร์ถวายบาตร พรหมราชยอ
พาน ถวายทานพระศรีธาตุ ปางพระบาท เสด็จออกบรรพชา ที่ฝ๎่งแม่น้ําอโนมา พร้อมนายฉันทา 
กัณฐกะม้าม่ิง ลายอดแก้มปิ้งสิ่งพิมพา ทั้งราหุล 

ออกบวช ไปผนวชบวชเป็นคนดี เป็นฤๅษี โคตะมะโคตร  เพ่ือจักโปรดสัตว์ ให้พ้นจาก
โอฆะสงสาร มีนิระพานเป็นที่แล้ว 

บัดนี้ เจ้า  (นาค ออกชื่อ) มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาล้ําเลิศก่อนแต่เจ้าสิได้เกิดจากท้อง
มารดา แม่เจ้าอุ้มท้องมาแสนทุกข์แสนยากแสนลําบากทุกคํ่าทุกคืน แม่เจ้าฝืนทนหนักหน่วงท้อง เจ้า
นั้นนอนเก้าเดือนสิบเดือน เฮ็ดหล่องหง่องอยู่ในครรภ์ แสนลําพันฮักห่อลูกของพ่อดังดวงตา เจ้าพ้น
จากท้องพ่อท้องมารดาประเสริฐแล้ว ได้ลูกแก้วเป็นผู้ชาย ฝูงจายายพากันชมชื่น ยอยกยื่นเจ้าออกมา 
ญาติโกโญติกาเอาผ้าห่อ ผู้เป็นพ่อฮักเหลือหลาย ตากับยายเอาเจ้าไปอาบน้ําทุกคํ่าเช้าเจ้าให้กินนม 
พ่อนอนชมแม่นอนกอด หอมแก้มฟอดก่อนไปมา ฮักดั่งดวงตาลูกแก่นไท้ เลี้ยงเจ้าใหญ่จําเริญมา ซะ
ส่อนหน้าใหญ่เป็นคน บ่ให้จนจักอย่าง บ่ให้ห่างไปไกล บ่ได้ไลหนีจากแสนลําบากเหลือหลาย ลูกผู้ชาย
จึงได้บวช ได้ผนวชในพระพุทธศาสนา 

บัดนี้ เจ้าได้คิดถึงคุณบิดามารดาเป็นอันยิ่ง เพิ่นนั้นนั้นจัดทุกสิ่งหามา เจ้าจึงลาบิดามารดา
พ่อแม่ ฮอดเฒ่าแก่วงศ์วาน ได้จัดการพ่ีน้องทั้งพวกพ้องมิตรสหาย บางผ่อเพ่ินศรัทธาหลายได้เสื่อสาด 
ได้ทั้งบาตรและจีวร ตอออนซอนสังฆฏิผ้าพาด ไตรจีวรอาจบริขาร บางผ่องมาในงานบริโภค บางผ่อง
ได้ขันโตกและขันฑี มีทั้งเหล็กจานดีอันคมกล้า อันล้ําค่าบริขาร สละทานบ่ฮึดอยาก มีหลายหลากมา
โฮมกัน เพ่ืออยากเห็นพระจอมทันยอดแก้ว ยังบ่แล้วพระเมตไตรยจอมพระทัยสุดยอด ทานตลอดขอ
ขอดกองบุญ บูชาคุณพระพุทธเจ้าหลานหน่อเหง้าบรรพชา หวังให้เจ้าพ้นโทษาและอนุโทษ ละความ
โลภ ความโกรธและความหลง จึงได้ลงกองบวช นาวังให้อุป๎ชฌาย์อาจารย์สวดนิสัย 

บัดนี้ ให้เจ้ามาเตรียมตัวบวช มาผนวชบวชเป็นสงฆ์ ให้เจ้าลงมาอยู่ ลงมาสู่เป็นสังฆา 
ปฏิมายอดแก้ว ใจผ่องแผ่วเหลือหลาย ยามเดือนหงายเจ้าอย่าได้ล่วง ให้เจ้าห่วงครองธรรม ให้เจ้าจํา
คําปู่ ให้มาอยู่จําศีล ให้มากินข้าวบาตร มานั่งอาสน์นําสงฆ์ ให้ลงในโบสถ์ ละความโลภ ความโกรธ
และโมโห ให้เจ้าได้เทศนาสอนสั่ง ให้ได้นั่งเป็นสมภารเป็นอาจารย์นักบวช ให้ได้สวดปาฏิโมกขัง อุรํ
ทตฺวา พุทฺธสาสเน ให้เจ้าฝ๎งในศาสน์ ให้ฉลาดเหนือคน 

บัดนี้ ฝูงข้าทั้งหลาย มีใจใสศัทธา อภิรมย์ชมชื่นและยินดี จึงนําเอาเครื่องบายศรีมาตั้งอาจ 
เชิญอาจารย์(ออกชื่อหมอสูตร)ผู้ฉลาดมาสูตรคุณขวัญว่า  

โอม ศรี ศรี มื้อนี้แม่นมื้อสันติ วันนี้แม่นวันดี วันดิถีอมุตตะมะโชคโตกใบนี้แม่นโตกจันทร์ 
ขันใบนี้แม่นขันไม้แก้ว ขุนนางปุณณ์แปลงแล้วจึงได้แต่งพาขวัญ อยู่สอนลอนและส้ายลาย มีทั้งฝ่ายผูก
แขนแหวนสรวมก้อยป๎ทม์น้อยสร้อยสังวาล มีทั้งอาหารหวาน สัพพะภาคมีทุกสิ่งทุกกัน มีทั้งพลูฟ๎น



   

 

๓๗ 

และหมากจีม ฟ่าววางฮีมดาวดา มีทั้งดวงมาลาหอมห่วงเฮ้าเหล้าก้องแก้วใส่พาขวัญ อันสมควรโบราณ
เพ่ินกล่าวไว้ มีทั้งขันดอกไม้ยกขึ้นเพียงตา ขันสมมาบูชาพ่อแม่ ทั้งเฒ่าแก่ครูอาจารย์ 

บัดนี้ ข้าจักขออัญเชิญเอาขวัญ ๓๒ ประการ ของพ่อแม่นาค(ชื่อนาค)ให้มาเฮ่า เต้าเอา
ขวัญ ๙๖ ของพ่อนาคให้มาโฮมว่า มาเยอ ขวัญเอย...ขวัญเจ้าไปด่านด้าวแลสงสาร ไปเที่ยวจักวาล
ขอบเขต ไปเท่ียวต่างประเทศแดนไกลไปเที่ยวในพงไพรป่าหิมเวช ไปเที่ยวเขตป่าหิมพานต์ ไปเที่ยว
ถิ่นกันดารเขาพระสุเมรุราช ก็ให้มาสาเยอ มื้อนี้ วันนี้ 

ขวัญเจ้าไปอุดรทางเบื้องเหนือ เมือทักษิณทางเบื้องใต้ ไปบรูพาตะวันออกตอกผีหลวง 
เมือป๎จฉิมาตะวันตกนกเขานอนคอนเขาคว่ํา ก็ให้มาสาเยอม้ือนี้วันนี้ 

ขวัญเจ้าไปเที่ยวเล่นทางไกลแถวปากน้ําหน่าน ไปเที่ยวด่านหงสาเมืองกุลาเขกเทศ ไป
เที่ยวเขตเมืองพาราณสี เมืองนิวเดลฮีศรีนาคา ก็ให้มาสมเยอ มื้อนี้ วันนี้ 

ขวัญเจ้าไปทางพุ้นภูซุนสัตตะนาค หลวงพระบางย่างผ่าย ไปแล้วให้หล้ําคอย ขวัญเจ้าไป
ทางห่านอยก้ําแดนแกวไม้ล่มแบ่ง บ่อนศรีโคตร ไล่ฆ่าช้างเอาค้อนไล่ตี ขวัญเจ้าไปทางหลี่ผีก้ําโฮจิมิน
ไซหง่อน ก็ได้ให้มาสาเยอ มื้อนี้ วันนี้ 

ว่ามาเย้อขวัญเอย ขวัญเจ้าไปเที่ยวเล่นอินทป๎ตถากํ้าพนมเปญ เขมรต่ํา พระตะบองฝ่าย
ก้ําทางพุ้นเที่ยวชม นครวัตรนครทมเขมรพุ้นสาวงามเสียมะราช ไปชมปราสาทหินใหญ่กว้างเสียแล้ว
ให้ต่าวมา 

ว่ามาเย้อขวัญเอย ขวัญเจ้าอย่าได้ไปชมช่อนนอนกลางไพรป่าไม่ใหญ่ อย่าได้ไปอยู่ค้าง
กลางดอนเกาะแก่ง ตามแห่งห้องสมุทรกว้างข่วงนะที อย่าได้หนีไปลี้ในหลืบหินผา อย่าได้ไปชมปลาขี่
มัจฉาลอยน้ํา ขวัญเจ้าอย่าได้ไปอยู่ยั้งหลงพลอยแกมหมู่บ่าง อย่าได้ไปอยู่ค้างแกมช้างค่างชะนี อย่าได้
หนีไปลี้ในหลืมหินผา อย่าได้ไปชมปลาขี่มัจฉาลอยน้ํา ก็ให้มามื้อนี้ วันนี้ 

ว่ามาเย้อขวัญเอย กินข้าวผีให้เจ้าฮาก เคี้ยวหมากผีให้เจ้าคลาย ให้เจ้าคืนมาดายท้องเปล่า 
คืนมาอยู่บ้านเก่าเมืองหลัง คืนมาสืบสร้างโพธิสมภาร ขวัญเจ้าขึ้นเมือเมืองฟ้าไปไหว้พระยาแถนสอ
แถนหล่อ ขวัญเจ้าขึ้นเมื่อหม่วนเมืองบน ลงมาคว้าเมืองคนผีป่าช้า บ่อนขี้แห่งเพียงกลางขา บ่อนขี้กา
เพียงหัวเข่า บ่อนน้ําเน่าท่วมหลังตีน ก็ให้มาสาเน้อ มื้อนี้ วันนี้ 

ขวัญเจ้าไปลงเล่นทะเลทองเมืองนาค ไปชมนางสนมหนุ่มน้อยเสียแล้วให้ต่าวมา ขวัญเจ้า
ไปเข้าถํ้าเป็นงูไปฮูเป็นเงือก ไปอยู่บ่อนนาล่มเป็นวัง ไปอยู่บ่อนเฮือนพังเป็นห้วย ขวัญเข้าไปอยู่บ่อน
สายฝนตกกลางห่อง บ่อนสายฟ้าต้องกลางซานก็ให้มาสาเยอ มื้อนี้ วันนี้ 

เถิงเดือนห้าเมษายนต้นปีใหม่ ฝนตกฮําป่าไม้ขวัญเจ้าให้ต่าวมา เถิงเดือนหกฝนตกฮวยฟ้า
ฮ่องอํ่า ยอดยามคํ่าตะวันลับป่าแซง ยอดยามแลงตะวันลับป่าไม้ ขวัญเจ้ามาฮอดกลางไฮ่อย่าได้ซ่นป่า
คา ขวัญเจ้ามาฮอดกลางนาอย่าได้ซ่นป่าข้าว ขวัญเจ้ามาฮอดเหง่าไม้ใหย่อย่าได้ทอดคีงนอน ขวัญเจ้า
มาฮอดกลางดงดอนด่านด้าว เจ้าอย่าได้กลัวเปรตและกลัวผี ก็ให้มาสาเยอมื้อนี้ วันนี้ 



   

 

๓๘ 

กินข้าวผีก็ให้ฮาก เคี้ยวหมากผีก็ให้คลาย ให้เจ้าคืนมาดายท้องเปล่า คืนมาอยู่บ้านเก่า
เมืองหลัง คืนมาสืบสร้างโพธิสมภาร มาอยู่เฮือนพื้นเป้นมุงแฝกหนามาอยู่เฮือนหลังคามุงแฝกถี่ ก็ให้
มาสาเยอม้ือนี้ วันนี้ 

ว่ามาเยอขวัญเอย ขวัญแข้งให้มาชมแข้งอยู่ลีลุดลีลา ขวัญขาก็ให้มาชมขาอยู่ลีละลีลิ่ว 
ขวัญคิ้วก็ให้มาชมคิ้วอยู่ยียะยียา ขวัญตาก็ให้มาชมตาอยู่ยียะยีแย้ม ขวัญปากแก้มและขวัญคาง ขวัญ
แอวบาง ขวัญนม ขวัญกระหม่อมจอมหัวพร่ําพร้อม ให้มานั่งอ้อมล้อมอยู่จอมพาขวัญนี้เน้อ ขวัญเอย 
คันเจ้ามาฮอดแล้วเฮือนซานบ้านช่อง (กฏิวิหารบ้านช่อง)ให้เจ้านอนอยู่ห้อง(ให้เจ้าจําวัตรอยู่ห้อง) 
สะบายเนื้ออย่าคนิง โภนภัยฮ้ายอันใด๋อย่าได้มาบังเบียด ฝูงหมู่ความเดือดฮ้อนให้หายเสี่งอย่าได้มี ให้
เจ้ามีสมบัติอนันตังมูลมาก อย่าได้ทุกข์ยากฮ่ายหลายล้นสิ่งของ ให้เนืองนองคือน้ําไหลมาอนันเนก ให้
เป็นเอกลื่นล้นคนย่องทั่วไตร คิดอันใด๋ได้สมดั่งมโนหมายเงินคําหลายมากกือกองล้าน ให้ได้ทําทาน
สร้างอานิสงส์ยู่ส่ง อานิสส์ยู่เมือฟ้าอยู่เกษมพุ้นเยอ... 

ฝนตกอย่าได้ด่วนหน้า ฟ้าฮ่องอย่าได้ด่วนอย่าได้ด่วนเมือหลัง ก้อนเส้าไปจึงไปคีไฟควั่ว
จั่งควั่ว ลุกแต่ป่ามาเฮืน(มาวัดมาวา) ลูกแต่สวนเมือบ้าน ขี้คร่านให้เจ้านอนอยู่เฮือน(ให้จําวัตรอยู่กุฏิ) 
ทางคุ้มใต้เพ่ินสิมาช่อยเฮือ ทางคุ้มเหนือเพ่ินสิมาช่อยช้าง สองตาบข้างเพ่ินสิมาช่อยดอกไม้เงินดอกไม้
ทอง อู๋อ๋า มุ มะ มูลมา อัฏฐาอรรมา อันว่า วุฒิธรรมคําจําเริญ ๘ ประการ คือ อายุ วัณณะ สุขะ พละ 
ปฏิภาณะ อันถ้วน ๕ อิสสะริยะ อันถ้วน ๖ อธิปไตยะ อันถ้วน ๗ อาโรคะยา ปะระมาลาภา อันถ้วน 
๘ จงมาแวดล้อมล้ําค้ําคูณคง ธะรงรักษา ระตะนัตตะยานุภาเวนะ ระตะนัตตะยะ เตชะสา ด้วยเดช
อานุภาพพระรัตนแก้วกิ่งดวงดี ขอให้จําเริญศรีแวนยิ่ง ถ้วนนทุกสิ่งบระบวรก็ข้าเทอญ สาธุ สาธุ  

ค าผูกแขนนาค 
โอม ศรี ศรี วีวี วอนวอน พระพรดวงประเสริฐ ฝ้ายแก้วเกิดมุงคุลปุรณ์กันมาสามฮอบ นั่ง

ตอบหมอบบายแขน แบนมือยกใส่เกล้า ฮ้ายกวาดหนีๆ ดีกวาดใส่ๆ ผูกเบื้องซ้ายขวัญมา ผูกเบื้องขวา
ขวัญอยู่ กะแม่นฝ้ายเส้นนี้ 

นอนหลับได้เงินพัน นอนฝ๎นได้เงินหมื่น นอนตื่นได้เงินแสน แบนมือได้แก้วมณีโชติ โทษ
ฮ่ายบ่มาพาล มารฮ้ายบ่มาเบียด กะแม่นฝ้ายเส้นนี้ 

ผูกแขขนางนางได้เป็นเจ้า ผูกแขนท้าวท้าวได้เป็นพระยา ผูกแขนชาวนาชาวนาได้เป็นขุน
นางผู้องอาจ ผูกแขนอํามาตย์ อํามาตย์ได้เป็นเจ้าผู้นั่งเมือง กะแม่นฝ้ายเส้นนี้  

ผูกแขนพ่อนาค(ออกชื่อ)พ่อเณรพ่อนาคพ่อเณรได้เป็นพระ ละความโลภ ความโกรธ ความ
หลง ธรงศีล ๒๒๗ ภิกษาจารทุกคํ่าเช้า ตราบท่อเท่าเข้านิรพาน เจริญด้วย พร ๔ ประการ คือ อายุ 

                                                 

สวิง  บุญเจิม (ป.ธ.๙,MA.), ต ารามรดกอีสาน มูลมังอีสาน, พิมพ์ครั้งท่ี ๔, (อุบลราชธาน ี: 

สํานักพิมพ์มรดกอีสาน, พ.ศ. ๒๕๓๙), หน้า ๓๖๓-๔๓๘. 



   

 

๓๙ 

วัณณะ สุขะ พละ โสอัตถะ ลัทโธ วิรุฬโห พุทธะสาสะเน  อะโรโค สุขิโต โหหิ สะหะ สัพเพหิ  ญาตีภิ ก็
ข้าเทอญ สาธุ สาธุ ฯ  

๒. บทสูตรขวัญบายศรีพระสงฆ์ 
ใช้ในโอกาสฉลองพระบวชใหม่ ฉลองสมณศักดิ์พัดยศ ฉลองอายุวัฒมงคล เป็นต้น  
โอม ศรี ศรี สิทธิพระพร บวรอดิเรก อเนกเตโช มโหรฤกษ์ อธึกอัทธา มหาสิริมังคโล ขอ

ความสุโข สวัสสดี จงเกิดมีแก่ฝูงข้า มนุสสา เทพานาคครุฑ เทพบุตรเทพธิดา พระยาอินทร์ พระยา
พรหม พระยมมะราชาธิราช ตนองาจกล้าหาญ ขอจงบันดาลลงมาสู่ ลงมาอยู่เป็นชัชยะสิริมงคล แก่
ฝูงข้าทั้งหลาย ฝูงข้าทั้งหลายหมายมาก้มเกษา มากราบหมอบนอบน้อมวันทา ลูกหลานพ่อบวชเป็น
สงฆ์ ถ้วนทุกองค์งามสะอาด ผิวผุดผาดผ่องใสสี รักษาศีลดีครบบ่ขาด เป็นนักปราชญ์อาจารย์เป็น
สมภารน้อยหน่อ เป็นผู้สืบต่อพระคัมภีร์ เป็นผู้มีบุญมาก ศีลหลายหลากตามครรลอง ถือตามครองคัด
เคร่ง พระคุณเจ้าเก่งในพระธรรม มีความจําล้ําเลิศประเสริฐเหลือหลาย อธิบายพระธรรมนําโชค ทั้ง
ฝ่ายโลกและฝ่ายธรรม จําคําสอนพระพุทธเจ้า เป็นหน่อเหง้าแห่งป๎ญญา ธะรงวัสสาบ่ถ้อนเฒ่า มีผล
เท่าฮอดพระไตรปิฏก สุตตันตะนิกาย สูตรทั้งหลายอันล้ํายิ่ง ถ้วนทุกสิ่งพระวินัย ไขแจ้งจอดฮอดพระ
อภิธรรม สัง วิ ธา ปุ กะ ยะ ปะ,อา ปา มะ จุ ปะ,ที มะ สัง อัง ขุ,ฮอดลังกาวุตโตทัยไขเฮืองราช ขอให้
พระคุณเจ้าได้นั่งอาสน์เทียระฆา ภาวนาภิกษาจารทุกคํ่าเช้า ตราบต่อเท่าเข้าสู่นิรพาน ก็ข้าเทอญ  

บัดนี้ ฝูงข้าทั้งหลาย ทั้งนระหญิงชายใหญ่น้อย ใจชื่นช่วยยินสะออน มาโอมอ่านอวยพร
ให้แก่พระคุณท่าน(ออกชื่อผู้รับขวัญ) ผู้ธรงศีลาคุณธรรมเป็นอันมาก อดเยื่อนอยากกระทําเพียร ใจ
จําเนียรแข็งขนาด องอาจด้วยป๎ญญา ฝูงข้าทั้งหลายภายในมีเจ้าภาพ(ออกชื่อ) เป็นเค่า มีผู้เฒ่าผู้บ่าวผู้
สาว เจ้าพระยาเสนาและอํามาตย์ ทั้งนักปราชญ์มวลมา ทั้งลุงตาเฒ่าแก่ ทั้งพ่อแม่วงศา พร้อมกันมา
ไหลหลั่ง มาโฮมนั่งอยู่ซอนลอน เป็นตาออนซอนหลายเหลือหลาก จากฟากน้ําและทางไกล มาโฮมใจ
ชมชื่นญาติบ้านอื่นมาหา 
 บัดนี้ ฝูงข้าทั้งหลาย มีใจอภิรมย์ชมชื่นและยินดี จึงนําเอาเครื่องบายศรีมาตั้งอาจ เชิญ
อาจารย์(ออกชื่อ) มหาบัณทิตพราหมณ์ ผู้ฉลาดมาสูตรคุณขวัญว่า 

ศรี ศรี มื้อนี้ แม่นมื้อสันต์ วันนี้แม่นวันดี วันเศรษฐีอมุตตะโชค โตกใบนี้แม่นโตกไม้จันทน์ 
ขันใบนี้แม่นไม้แก้ว ขุนนางปุร์ณแต่งแล้ว จึงได้แต่งพาขวัญ อยู่ซอนลอนและซ่ายล่าย มีทั้งฝ่ายผูกแขน
แหวนสวมก้อย ป๎ทม์น้อยสร้อยสังวาลย์ มีทั้งอาหารคาวหวานหลายหลาก สัพพะพากย์มีทุกสิ่งทุกอัน 
มีทั้งพลูพันแลหมากจีบ ฟ่าววางฮีบดาวดา มีทั้งดวงมาลาหอมฮ่ืนเฮ่า เหล่าก้องแก้วใส่พาขวัญ อัน
สมควรโบราณเพ่ินกล่าวไว้ มีทั้งขันดอกไม้ยกขึ้นเพียงตา ขันสมมาบูชาพ่อแม่เฒ่าแก่ครูอาจารย์ 

                                                 

โสรัจ นามอ่อน, ใบลานอักษรธรรมอีสาน (มูลเก่าปู่เฮา), พิมพ์ครั้งท่ี ๒, พ.ศ.๒๕๔๐, หน้า ๒๘-๕๗. 



   

 

๔๐ 

บัดนี้ ข้าขออาราธนาเอาคุณพระศรีรัตนตรัยแก้วกิ่งสามประการ ขออัญเชิญเอาพระยา
แถนหลวงผู้เป็นเค้า พระยาแถนเฒ่าผู้ฮู้คุณขวัญมาพลันพร่ําพร้อม ทั้งเฒ่าแก่และเด็กน้อยมานั่งล้อม
อยู่เป็นถัน มะลิวัลย์หอมเฮ้าหื่น ดอกฟ้าชื่นแผ่นดินไหว หอมไปไกลห่วงเฮ้า หอมไปเท่าคุ้มปู่พระยา
หลวงว่า 

มาเย้อ...ขวัญเอย...ขวัญเจ้าไปด่านด้าวและสงสาร ไปเที่ยวจักรวาลขอบเขต ไปเท่ียว
ต่างประเทศแดนไกล ไปเที่ยวในพงไพรป่าหิมมะเวศน์ ไปเท่ียวเขตป่าหิมพานต์ ไปเที่ยวถิ่นกันดารเขา
พระสุเมรุราช ก็ให้มาเยอร์ มื้อนี้ วันนี้ 

ว่ามาเยอร์...ขวัญเอย...ขวัญเจ้าขึ้นเมื้อฟ้าไปไหว้พระยาแถนลอแถนหล่ออยู่เมืองบน ขวัญ
เจ้าลงมาเมืองคนแดนป่า บ่อนข้ีแห้งเพียงกลางขา บ่อนขี้กาเพียงหัวเข่า บ่อนน้ําเน่าท่วมหลังตีน ก็ให้
มาสาเย้อร์ มื้อนี้ วันนี้ 

ว่ามาเยอร์ ขวัญเอย ขวัญเจ้าไปเที่ยวเล่นทางไกลแถวปากน้ําน่าน ไปเที่ยวด่านหงสา เมือง
กุลาแขกเทศ ไปเที่ยวเขตเมืองพาราณสี เมืองเดลฮี ศรีนาคากัลกัตต้า ก็ให้มาสาเยอร์ มื้อนี้ วันนี้ 

ว่ามาเยอร์ ขวัญเอย ขวัญเจ้าไปทางพุ่นภูซุนสัตตะนาค หลวงพระบางย่างผ่ายไปแล้วให้ห
ล่ําคอย ขวัญเจ้าไปทางฮานอยกํ้าแดนแกวไม้ล้มแบ่ง บ่อนศรีโคตรไล่ฆ่าช้างเอาค้อนไล่ตี ขวัญเจ้า
ทางหลี่ผีก้ําโฮจิมินไซง่อน ไปอยู่นําพวกแม้วแก้วใต้ให้ต่าวมา ก็ให้มาสเยอร์ มื้อนี้ วันนี้ 

ว่ามาเยอร์ ขวัญเอย ขวัญเจ้าไปเที่ยวเล่น อินทป๎ตถาก้ําพนมเปญเขมรต่ํา พระตะบองฝ่าย
ก้ําทางพุ่นเที่ยวชม นครวัตร นครธมเขมรพุ้นสาวงามเสียมราช ไปชมปราสาทหินใหญ่กว้างสาแหล่ว
ให้ต่าวมา ก็ให้มามื้อนี้ วันนี้ 

ว่ามาเยอร์ ขวัญเอย ขวัญเจ้าไปเที่ยวเล่นทะเลกว้างอ่าวไทย เล่นเกาะลัง ฮาวาย เกาะเวก
เกาะกวมถ้ําอ่าวเพร์ลพุ้บ่อนกระแสน้ํากัลสตรีมไหลถั่งบ่อนราชนาวีฝรั่งอเมริกัน กับญี่ปุ่นต่อสู้บู๋ฆ่าไล
ยิง ก็ให้มาม้ือนี้ วันนี้ 

 ว่ามาเยอร์ ขวัญเอย ขวัญเจ้าไปลงเล่นชลธารอโนดาต ไปเที่ยวไปเที่ยวเล่นยมมุนาน้ําคง
คาลอยล่อง ตามห้องห่วบหาส่อนหมู่ปลา ก็ให้มาม้ือนี้ วันนี้ 

ขวัญเจ้า อย่าได้ไปชมซ่อนนอนกลางไพรป่ไม้ใหญ่ อย่าได้ไปอยู่ค้างกลางดอนเกาะแก่ง 
ตามแห่งห้วยสมุทรกว้างข่วงนะที ขวัญเจ้าอย่าได้หนีไปลี้ในหลืบหินผา อย่าได้ชมปลาขี่มัจฉาลอยน้ํา 
ขวัญเจ้าอย่าได้ไปอยู่ยั้งหลงพลอยแกมหมู่บ่าง อย่าได้ไปอยู่ค้างแกมช้างบ่างชะนี ให้เจ้ามากินข้าวสาลี
หอมอ่อน มีทั้งปลาปิ่นปิ้งประสงค์จ้ําแจ่วบอง มากินข้าวพาคํานําพระสงฆ์สามเณร นําญาตโยมพ่อแม่ 
มาอยู่กุฏีวิหาร วัดวาอารามอันเป็นผาสาทกว้างพันห้องหมื่นเสา ก็ให้มาสาเยอร์ มื้อนี้ วันนี้ 

ว่ามาเยอร์ ขวัญเอย ขวัญเจ้าไปเข้าถํ้าเป็นงู ไปเข้าฮูเป็นเงือก ขวัญเจ้าไปอยู่บ่อนนาสิล่ม
เป็นวัง ไปอยู่บ่อนเฮือนสิฟ๎งเป็นห้วย ไปอยู่บ่อนสายฝนตกกลางห่อง บ่อนสายฟ้าถ่องกลางเฮือน ก็ให้
มาสาเย้อร์ มื้อนี้ วันนี้ 



   

 

๔๑ 

เถิงเดือนห้าเมษายน ต้นปีใหม่ ฝนตกฮําป่าไม้ขวัญเจ้าให้ต่าวมา เถิงเดือนหกฝนตกฮวยฟ้า
ฮ่องฮํ่า ฮอดยามค่ําตะวันลับป่าแซง ฮอดยามแลงตะวันลับป่าไม้ ขวัญเจ้ามาฮอดกลางไฮ่ อย่าได้ซ่นป่า
คา ขวัญเจ้ามาฮอดกลางนา อย่าได้ซ่นป่าข้าว ขวัญเจ้ามาฮอดเหง้าไม้ใหญ่อย่าได้ทอดคีงนอน ขวัญ
เจ้ามาฮอดกลางดนดอนป่าไม้ เจ้าอย่าได้กลัวเปรตและกลัวผี กินข้าวผีกะให้เจ้าฮากเคี้ยวหมากผีกะให้
เจ้าคายให้เจ้าคืนมาดายท้องเปล่า คืนมาอยู่บ้านเก่าเมืองหลัง คืนมาสืบสร้างโพธิสมภาร มาอยู่กุฏิพื้น
แป้นมุงแฝกหนา หลังคามุงแฝกถี่... 

ว่ามาเยอร์ ขวัญเอย ขอให้ขวัญพระคุณท่าน มาอยู่ในอาราม มางามในศีลธรรมอันองอาจ 
อย่าได้ขาดเสียที อย่าได้มีหมองหม่น อย่าได้โค้นเพพัง จิรัง ติฏฐะตุ สีละสัมปะทา ขอให้ศีลพระคุณ
เจ้ามั่น พันปีอย่าหมองหม่น มั่นขอให้มั่นยิ่งกว่าก้อนผาแอ่น มั่นขอให้มั่นยิ่งกว่าแท่นพระอาทิตย์และ
พระจันทร์ มั่นขอให้มั่นยิ่งกว่าเขาหิมมะวันไกรลาศ มั่นขอให้ยิ่งกว่าอาศศูนย์ตะวัน มั่นขอให้มั่นยิ่งกว่า
พระจันทร์ใสส่องแจ้ง มั่นขอให้มั่นยิ่งกว่าเขากวางแล้งยามเดือนสี่ มั่นขอให้มั่นยิ่งกว่าเสากี่ลูกสาวพระ
ยาแถน อยู่เมืองแมนเทิงฟ้า อุรัง ทัตวา พุทธสาสเน ขอให้หยั่งฮากแน่น ขอให้แก่นจั่งศิลาแรง ขอให้
แข็งจั่งหินแสนก้อน อย่าฮู้จักย่อนจักถอยเป็น จั่งเขาพระสุเมรุ บ่ฮู่จักหงวยจักเหงี่ยง ขอให้เที่ยงดั่ง
ตาชั่งและตาชิง ขอให้อิงคําธรรมพระพุทธ อย่าได้ชุดเอนเอียง ขอให้พระคุณเจ้ามียศสูงเพียงฟ้าใหญ่
ทั่วหล้าแดนไตร ไปทางไหลมีคนฮักคนหอม คนหามคนแหนคนแห่ ขอให้ได้เป็นแก่เป็นใหญ่ในบวร
พระพุทธศาสนา ภิกษาจาริกภาวนาโผดสัตตาทุกค่ําเช้าตราบต่อเท่าเข้าสู่นิรพาน ก็ข้าเทอญ  

ตัวอย่างค าผูกแขนพระสงฆ์ 
สาธุ สาธุ ฮ้ายกวาดหนีๆ ดีกวาดใส่ ขอให้พระคุณเจ้าไต่ตามพระธรรม นําครอง

พระพุทธเจ้า ทุกคํ่าเช้าขอให้พระคุณเจ้าอยู่สวัสสะดี ให้มีชัยผาบแพ้ฝูงหมู่เสนามาร สัพพะกิเลสฮ้าย
ฝูงหมู่พญามาร อย่ามีมาพาลและบังเบียด ขอให้พระคุณเจ้ามีอายุมั่นขวัญยืนเป็นผืนฉัตรกั้ง เป็นที่จั้งที่
เพ่ิงแก่ชาวพุทธทั้งหลาย ให้ได้ดั่งพุทธพจน์บทว่า 

โส อัตถลัทโธ สุขิโต วิรุฬโห พุทธสาสเน อะโรโค สุขิโต โหหิ สะหะสัพเพหิ ญาตีภิ ฯ 
 

บทบายศรีพระพุทธรูป 
นิยมใช้ในเทศกาล วันตรุษสงกรานต์ หรือ วันเนาว์เอาพระพุทธรูปขึ้น หรือ ในวาระหลัง 

งานพุทธาพิเษกพระพุทธรูป หรือ ถวายพระพุทธรูปท่ีโบสถ์ ศาลาการเปรียญ หรือ ที่อ่ืนๆก็ได้ 

                                                 

 โสรัจ   นามอ่อน , ใบลานอักษรธรรมอีสาน (มูลเก่าปู่เฮา), หน้า ๓๕-๓๘., ๓๙-๔๑ ., สวิง บุญเจิม 

(ป.ธ.๙ MA.), ต ารามรดกอีสาน หรือมูลมังอีสาน, หน้า ๕๐๕. 



   

 

๔๒ 

 โอม สิทธิพระพร บวรแวนพุทธาภิเษก อติเรกเตโช ชัยยะตุ ภะวัง ชัยยะมังคะโล ขอความ
สุโข สวัสสะดี จงเกิดมีแก่ผู้ข้า มนุสสาเทพานาคครุฑ เทพบุตรเทพดา พระยาอินทร์ พระยาพรหม 
พระยายมมะราชธิราช ตนองอาจกล้าหาญ 

มื้อนี้ พระศุกร์เจ้าเข้าสู่ราศีเป็นวันดีสุดขนาด อิทร์พาสพร้อมไตรยางค์ทั้งนาวางคาดคู่ 
พร้อมกันอยู่ซอนลอน อาทิตย์จรจันทร์ฤกษ์ อังคารถืกมหชัยพุทธพฤหัสไปเป็นโชค ศุกร์เสาร์โยคเดช
มงคล อันเป็นผลทุกเหยื่อง ขอให้พระพุทธรูปศักดิ์กระเดื่องทั่วธรณี ดังแสงสุรีย์ส่องสว่างโลก ให้พุทธ
บริษัทหายทุกโศก อยู่สวัสสะดี ก็ข้าเทอญ 

โอม ศรี ศรี ปีเดือนถ่ายแถมมาถึงเขต พระสุริเยศร์เจ้าเข้าอยู่ราศี มื้อนี้แม่นมื้อ  (บอกวัน
เดือนปี)  วันที่ ๑๓ เดือนเมษายน พระพุทธศักราช ๒๕๕๔ ตรงกับ วันพุธ ขึ้น ๑๐ ค่ํา เดือน ๕ เป็น 
วันมหาสงกรานต์ วันมหามุงคุลอันวิเศษ ฝูงข้าทั้งหลาย จึงยอมือถวายเหนือเกศเกล้า นบนอบองค์
พระเจ้าที่มีรัศมีรังฉัพพรรณรังษี เถิงเดือนปีไต่เต้า องค์พระเจ้าจึงเสด็จลงมา ด้วยพุทธลีลามีวรรณา
งามสะพาส ฝูงข้าพระพุทธบาททั้งหลาย พร้อมกันมากราบไหว้บูชา พร้อมกันมาโสดสรงองค์พระพุทธ
ปฏิมา พร้อมกับมาลูบไล้ เพ่ืออยากได้ดั่งคํามักคําปรารถนา จึงได้พากันก้มขาบบาทปาทา ไหว้พระเจ้า
องค์ลือชาเฮืองโลก บ่มีใจอันทึบหนาด้วยโทสาทั้งกริ้วโกรธ จึงพากันมาบายศรีสมโภชน์ พระพุทธรูป
เจ้า ทั้งฝูงเฒ่าแลปานกลาง ทั้งสาวฮามแลเด็กน้อย เขามีจิตใจใสชื่นซ้อยเป็นอันดี จึงพากันมาขัดสีสรง
เกตุ ตามอุปเทศผู้หวังบุญ จึงลงทุนสร้างกุศลหลายหลาก อุป๎ฏฐากเจ้าทรงธรรม ผู้ได้นําคําสอนมาโผด
ให้สัตว์โลกพ้นจากโอฆะสงสาร ขอให้ฝูงข้าทั้งหลายได้เถิงนิรพานอันล้ําเลิศ อย่าให้เหมิดความยินดีต่อ
พระชินศรีองค์เป็นเค้า ตราบต่อเท้าห้าพันพระวัสสาก็ข้าเทอญ 

บัดนี้ ฝูงข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย มีความปรารถนาต่างๆ บางผ่องปรารถนาข้าวของเงิน
ทองเป็นอันมาก สมบัติหลากโลกีย์ มีเศรษฐีมหาเศรษฐี มีรัตเนืองนอง เงินคํากองช้างม้ามิ่ง นับด้วย
สิ่งอสงขัย,บางผ่องปรารถนาเป็นพระยาจักรพรรดิราช ตนองอาจผาบแพ้ศัตรูในชมพูโลกหลุ่ม,บงผ่อง
ปรารถนาเป็นพระอินทาธิป๎ตถิราช ตนองอาจในสรวงสวรรค์ ตนองอาจในสรวงสวรรค์,บางผ่อง
ปรารถนาธรรมมาดวงประเสริฐ ดวงล้ําเลิศกว่าคนทั้งโลกีย์ กล่าวคือ พระโสดา สะกะทา อะนาคา 
อรันตาเป็นเค้า, บางผ่องปรารถนาเป็นพระป๎จเจกโพธิเจ้า องค์ล้ํายิ่งพ้นทุกสิ่งในสงสาร, บางผ่อง
ปรารถนา สัพพยุตตญาณดวงล้ําเลิศ อันประเสริฐแห่งความปราถรนาทั้งหลาย ฝูงข้าพระพุทธเจ้า
ทั้งหลาย มีความมักความปรารถนาตั้งไว้แล้ว อย่าให้คลาดแคล้ว ขอให้แล้วให้สัมฤทธิ์ประเสริฐธิผล 
จงบันดาลให้ประสบ พิธพรชัยแปดประการ คือ อายุ วัณระ สุขะ พละ ปฏิภาณะ อันถ้วนห้า อิสสริยะ 
อันถ้วนหก อธิปไตยะ อันถ้วนเจ็ด อโรคยา อันถ้วนแปด จงเสด็จมาแวดล้อม ธะรงรักษายังขันธะ
สันดาน แห่งฝูงข้าทั้งหลาย นิพพานป๎จจโย โหตุ ตราบท่อเท่าสู่นิรพาน ก็ข้าเทอญ สาธุฯ 



   

 

๔๓ 

เมื่อหมอสูตร บายศรีเสร็จแล้ว ญาติโญมถวายดอกไม้ ธูปเทียนและเครื่องสักกระ 
จตุป๎จจัยถ้ามี พระสงฆ์ให้พร ยถา สัพพี ญาติโยมกรวดน้ํา รับพร พระสงฆ์สวดชัยมงคลคาถา 
ประพรมน้ําพระพุทธมนต์เป็นเสร็จพิธี  

ผู้วิจัยเห็นว่า คติธรรม ความเชื่อ ที่ยึดเป็นแนวและถือปฏิบัติในวิถีชีวิตจริง ของ คนอีสาน 
สืบมาจากบรรพบุรุษ ชนชาติไทย  (The Thai Race) ซึ่งมีภูมิลําเนาเดิมอยู่แถบแคว้นเสฉวน ไกวเจา 
กวางสี ยูนาน น่านเจ้า ตลอดลงมา เมืองแมน เมืองหริ่ง เชียงล้อ เชียงรุ้ง เชียงตุง แล้วข้ามโขงสู่
เชียงราย เชียงใหม่ สุโขทัย และเมืองไทยป๎จจุบัน 

คนอีสาน มีความเลื่อมใสและเชื่อสนิทว่า ขวัญ เป็น มิ่งมงคล สูงสุดในชีวิต ของคนทุก
คน และมีความเชื่อท่ียังหยั่งรากฝ๎งลึกลงไปอีกว่า ถ้าขวัญอยู่กับเนื้อกับตัวเรา ก็เป็นสิริมงคลแก่ตัวเรา 
เราก็จะสุขกายสบายใจ แต่ถ้าขวัญไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเรา เรียกว่าขวัญเสีย ก็จะเป็นอัปมงคลแก่ตัวเรา 
เดือดเนื้อร้อนใจ เรียกว่า ขวัญเสีย ถ้าตกอกตกใจมากๆเรียกว่า ขวัญกระเจิง ถ้าขวัญออกจากร่าง 
เรียกว่า ขวัญบิน สํานวนคนอีสานว่า ขวัญดิบ ออกจากร่างแล้ว อาจเป็นสาเหตุให้เขาได้รับผลร้าย
เสียหายต่างๆ บางคนถึงแก่ชีวิตก็เคยมี 

ขวัญ ยังมีความหมายอ่ืนๆ เช่น เป็นกําลังใจ ขวัญดี กําลังใจดี ขวัญเสียกําลังใจเสีย 
นักกีฬาที่ประชาชนนิยมมากๆ เรียกว่า ขวัญใจประชาชน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นศูนย์
รวมจิตใจของประชาราษฎร์ ทรงได้รับการน้อมเกล้าฯ ถวายพระเกียรติยศนามว่า พระม่ิงมงคลขวัญ
ใจปวงประชาทวยราฏร์ 

เกี่ยวกับ ขวัญ โบราณาจารย์ ปู่ย่าตาทวดของ ชนเผ่าไทย (The Thai Race) สืบทอด
มาถึง คนพายัพ คนอีสาน ถือเป็นแนวปฏิบัติที่เรียงกว่า ครองธรรม ๑๔  ประการ ถือว่าเป็น หน้าที่ 
ของชน ๓ จุ้ม(กลุ่ม) ผู้ปกครอง พระราชา พระภิกษุสงฆ์ และไพร่ฟ้าประชาราษฎร์ จะพึงปฏิบัติต่อกัน
และกันอย่างเคร่งครัดและกลายเป็น ครองธรรม ๑๔ ประการ เหมือนคําสอนทางพระพุทธศาสนาใน  
คิหิปฏิบัติเรียกว่าทิศ ๖  ท่านหมายถึงบุคคล ๖ จําพวกจะพึงปฏิบัติต่อกันในทางความสัมพันธ์ทาง
สังคม ดุจทิศอยู่รอบตัวเรา เช่น บุตรธิดา พึงบํารุงบิดามารดาอย่างไร บิดามารดา พึงอนุเคราะห์บุตร
ธิดาอย่างไร, ศิษย์พึง บํารุงครูอาจารย์อย่างไร ครูอาจารย์ย่อมอนุเคราะห์ลูกศิษย์อย่างไร เป็นต้น  

                                                 

อ้างแล้ว, โสรัจ   นามอ่อน, ใบลานอักษรธรรมอีสาน (มูลเก่าปู่เฮา), หน้า ๓๗-๓๙., สวิง บุญเจิม 
(ป.ธ.๙ MA.), ต ารามรดกอีสาน หรือมูลมังอีสาน, หน้า ๔๐๑-๔๐๒. 

ดอกเตอร์   วิลเลียมคลิฟตัน   ด็อดด;์ หลวงนิเพทย์นิติสรรค์, ชนชาติไทย (The Thai Race), 

กระทรวงศึกษาธิการ กรมชาการ พิมพ์ครั้งท่ี ๓ โรงพิมพ์คุรุสภา พ.ศ.๒๕๒๐), หน้า ๑-๑๕๖. 

สวิง บุญเจิม (ป.ธ.๙ MA.), ต ารามรดกอีสาน หรือมูลมังอีสาน, หน้า ๕๔๒-๕๕๖. 

อรทัย เลียงจินดาถาวร, โสรัจ นามอ่อน, โครงการศึกษารวบรวมและจัดสร้างฐานข้อมูลหนังสือใบ

ลาน จังหวัดอุบลราชธานี, หน้า ๑๘-๔๖. 



   

 

๔๔ 

การสู่ขวัญนี้ ตามที่ปรากฏใน นิทานท้าวกาฬเกษ มีมานานถึง ๑๔๕๕  ปีแล้ว และปรากฎ
ในนิทานเรื่องอ่ืนๆ อีกมากมาย ในนิทานท้าวกาฬเกษ ปรากฏข้อความว่า หน้า ๕๗๗ ว่า สมเด็จกูแต่ง
ไว้ กาฬเกษ คําสอน ในกรุงศรีสัตตนาคหุต แต่งปฐม กาลเค้า องค์สมเด็จเจ้าเชียงทองครองนั่ง ศักราช
ได้ หนึ่งพันหนึ่งฮ้อย ตนเจ้าให้จื่อจํา นั่นถ่อน  
อักษรธรรมอีสาน 

 

๒.๑๑ นิทาน ๔ เร่ือง 
๒.๑๑.๑ เสียวสวาสดิ์ อักษรธรรม จํานวน ๒๐ ผูก วัดบ้านทุ่ง ตําบลแดงหม้อ อําเภอเขื่องใน 

จงัหวัดอุบลราชธานี  
 เสียวสวาสดิ์ (บางเล่มว่า เสียวสวาด) เป็นวรรณกรรมคําสอนที่มีเนื้อเรื่องแทรกเป็นนิทาน
สลับกับคําสอนตลอดทั้งเรื่อง ประมาณ ๓๐ เรื่อง 

มีกฎุมพีชราผู้หนึ่งมีบุตร ๒ คน ชื่อ ศรีเฉลียว และเสียวสวาสดิ์ ต่อมาพ่อถึงแก่ความตาย 
ก่อนจะตายสั่งให้ลุกมีความโอบอ้อมอารีต่อผู้อ่ืน, อย่าเกียจคร้าน หมั่นหาความรู้, อย่าคบคนโลเล, ให้
เชื่อฟ๎งคําสอนพ่อแม่ แล้วยกตัวอย่างนกกระแดบเด้าที่ไม่ฟ๎งคําสอนของพ่อแม่เลยจะถูกเหยี่ยวรุ้งจับได้ 
เมื่อเอาตัวรอดด้วยอุบาย ก็ได้ปฏิบัติตามคําสอนของพ่อแม่ เหยี่ยวรุ้งเลยตกถูกดินตาย นกกระแดบ
เด้าเลยรอดตัวมาได้ แต่คําสอนบิดามารดายังไม่เทียบเท่าคําสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งมีคําสอนว่า 
ความชั่วสามประการ คือ 

๑. เพ่ือนไม่ออกปากวานตนไปช่วย 
๒. เพ่ือนไม่ถามตนบอกหนึ่ง 
๓. ไม่มีใครชมตนกลับยกย่องตนเองหนึ่ง 

 
 

                                                 

พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. หน้า ๒๒๔-๒๓๐. 

ธนิต   ตาแก้ว , รวมนิทานธรรม เล่ม ๖ , (สํานักงานลูก ส.ธรรมภักดี ถนนข้าวสาร กทม. ไม่ปรากฏ 
พ.ศ.), หน้า ๕๗๗.  

 



   

 

๔๕ 

ผู้เป็นนักปราชญ์ย่อมไม่หวั่นไหวในโลกธรรม ๘ คือ 
๑.มีลาภ  ๒. เสื่อมลาภ   
๓.มียศ  ๔. เสื่อยศ  
๕. ทุกข์  ๖ . สุข  
๗. สรรเสริญ ๘.นินทา  

นักปราชญ์ย่อมไม่อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เลว เพราะสิ่งแวดล้อมกําหนด คนควรอยู่ในที่ท่ีเป็น
มงคล และมีนิทานเรื่องช้างพลายที่โจรเลี้ยง มีความประพฤติเลว และต่อมาบัณฑิตเอาไปเลี้ยง มีความ
ประพฤติดี เช่นเดียวกับเรื่อง ดาบสเอานกแขกเต้าไปเลี้ยงกับโจรเอาไปเลี้ยง มีนิสัยไม่เหมือนกัน 
พูดจาเหมือนกัน 

เมื่อสั่งเสียเสร็จแล้ว กฎุมพีก็ตายไป หลังจากท่ีปลงศพบิดาแล้ว ทั้งสองก็ปฏิบัติตามคําสั่ง
สอนของบิดาด้วยดี 

วันหนึ่งมีพ่อค้าสําเภาจากเมืองจําปาไปจอดพักอยู่ เสียวสวาสดิ์จึงได้ขอโดยสารไปกับนาย
สําเภาด้วย ระหว่างทางที่ไป เสียวสวาสดิ์ถามว่าแก่งนี้มีหินไหม เมื่อไปถึงหมู่บ้านเสียวสวาสดิ์ถามว่า
หมู่บ้านนี้มีคนไหม เมื่อไปถึงป่า เสียวสวาสดิ์ถามว่ามีต้นไม้ไหม นายสําเภาไม่เข้าใจความหมายของ
เสียวสวาสดิ์ จึงคิดว่าเสียวสวาสดิ์เป็นคนบ้าบอไม่เต็มแน่ๆ แต่ใจหนึ่งก็อยากได้เสียวสวาสดิ์เป็นเขย 
เมื่อไปถึงท่ีบ้านจึงนําความไปเล่าให้นางศรีไวลูกสาวฟ๎ง นางศรีไวจึงเฉลยป๎ญหาว่า 

เมื่อถึงแก่งแล้วถามว่ามีหินไหม หมายความว่า มีหินอื่นๆ ที่มีค่ากว่าหินอ่ืนไหม 
เมื่อถึงป่าถามว่ามีต้นไม้หรือไม่ หมายความว่า ไม้อ่ืนๆ มีมากก็จริงแต่ไม้ที่มีค่า เช่น จันทร์

หอม ไม้กฤษณา มีหรือไม่ 
เมื่อถึงหมู่บ้านถามว่ามีคนหรือไม่หมายความว่า ในบ้านมีนักปราชญ์หรือไม่ 
นายสําเภาทราบว่าเสียวสวาสดิ์เป็นคนมีป๎ญญาจึงยกนางศรีไวให้เสียวสวาสดิ์ 
จะกล่าวถึงเจ้าเมืองจําปา ได้จัดให้คนเฝ้าเวรยาม ใครหลับก็จับลงโทษประหารเสีย และ

ริบเอาทรัพย์สิน นายสําเภาเกรงจะมีภัยมาถึงตนจึงมอบทรัพย์สมบัติให้ลูกสาวลูกเขยแล้วเตรียมตัวหนี 
แล้วเล่าเรื่องกรรมเวรที่มาสนองตอบกัน เช่นในสมัยหนึ่งวัวตัวหนึ่งขวิดชนพระองค์หนึ่ง ถึงแก่
มรณภาพ สาเหตุเนื่องจากชาติปางก่อน พระองค์นี้เกิดเป็นลูกเศรษฐีได้หญิงโสเภณีเป็นคู่นอน เมื่อได้
หลับนอนกับนางแล้วฆ่านางเสีย เมื่อนางตายไปจึงเกิดเป็นวัว แล้วได้ผูกเวรกันในชาตินี้ เช่นเดียวกัน
กับพระโมคคัลลานะถูกโจรตีตาย เพราะชาติก่อนได้ตีมารดาตัวเอง ดังนั้นเรื่องกรรมสนองจึงเป็นเรื่อง
จริง 

เสียวสวาสดิ์ได้เข้าไปหาเจ้าของเมือง และเล่าเรื่องเป็นทํานองสอนถึงความไม่น่าไว้วางใจ
ในธรรมชาติของมนุษย์เป็นนิทาน และบอกข้อเท็จจริงที่แระชาชนเดือดร้อนให้พระราชาทราบ และ
เล่าเรื่องความโหดร้ายของพระราชาผู้หูเบา นิทานเรื่องเล่ห์เหลี่ยมของคน และนิทานเรื่องตัดสินคดี



   

 

๔๖ 

ความที่เป็นธรรมและไม่เป็นธรรม เจ้าเมืองได้ตั้งให้เสียวสวาสดิ์เป็นบัณฑิต และได้สั่งสอนชาวเมือง มี
คําสอนเกี่ยวกับผู้ปกครองที่ดี ผู้ปกครองที่เลว โครงสร้างสําคัญอันเป็นองค์ประกอบของเมือง นิทาน
ของเสียวสวาสดิ์ล้วนเป็นนิทานคําสอน ประกอบธรรมะปรัชญาธรรมและคติธรรมยังมีรายละเอียดอีก
มากมาย 

๒.๑๑.๒ ท้าวกาฬเกษ เป็นเรื่องที่เล่าขานกันมากไม่แพ้เรื่องสินไซ เพราะเป็นเรื่องที่ให้ความ
สนุกสนานตื่นเต้น ผจญภัย ขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องที่ได้สอนศีลธรรม จริยธรรมแก่อนุชนด้วย มีเรื่อง
โดยสรุปดังนี้ 

ในเมืองพาราณสี มีท้าวสุริวงศ์แกสนุราชปกครอง พระองค์มีมเหสีพระนามว่านางกาละทร 
มีโอรสนามว่า ท้าวกาฬเกษ เมื่อเจริญวัยได้ม้ามณีกาบ ซึ่งเป็นม้าที่เหอะเหินเดินอากาศได้มาเป็น
พาหนะ ต่อมาท้าวกาฬเกษได้เสด็จประพาสป่าบนหลังม้ามณีกาบจนมาถึงเมืองยักษ์ท้าวผีมนต์ มี
มเหสีชื่อนางมาลีทอง มีธิดาชื่อนางมาลีจันทน์ วันหนึ่งท้าวกาฬเกษได้พบกับนางมาลีจันทร์ในสวน
หลวง จึงแฝงกายเข้าปราสาทพร้อมกับนาง แล้วปรากฏกายให้นางเห็นได้เกี้ยวพาราสี พวกนางสนม
แอบดูเห็นกาฬเกษแอบเข้าหาธิดามาลีจันทน์ทุกวัน จึงกราบทูลเรื่องแก่ท้าวผีมนต์ ต่อมาท้าวกาฬเกษ
พร้อมม้ามณีกาบถูกยันต์ของท้าวผีมนต์ตาย ก่อนตายได้บอกให้นางมาลีจันทน์นําศพไปลอยแพ ท้าว
สุบรรณเจ้าเมืองครุฑบินมาพบศพที่ลอยแพ ทราบว่าเป็นศพของผู้มีบุญ จึงนําไปไว้ที่อาศรมพระฤๅษี   
ร้อนไปถึงพระอินทร์จึงนําศพและพระขรรค์แก้วมาให้ฤๅษีเพ่ือมอบให้กาฬเกษ พร้อมกับบอกมนต์ชุบ
ชีวิตให้กับกาฬเกษและม้ามณีกาบ ฤๅษีจึงร่ายมนต์ชุปชีวิตกาฬเกษและมามณีกาบ เมื่อกาฬเกษฟ้ืน
พญาครุฑจึงชวนไปอยู่ด้วย แต่ท้าวกาฬเกษขอกลับไปหานางมาลีจันทน์ จึงกราบลาพระฤๅษีและพญา
ครุฑมาเมืองท้าวผีมนต์ เข้าหานางมาลีจันทน์ด้วยการแลปงร่างเป็นพวงมาลัยประดับผม ด้วยความ
เคียดแค้นที่มีต่อท้าวผีมนต์จึงแสดงตนได้ต่อสู้กับยักษ์ได้ชัยชนะ ยักษ์ล้มตายจนหมด แต่ท้าวกาฬเกษ
ก็ได้แผลงศรพระขรรค์แก้วชุบชีวิตยักษ์ทั้งหมดคืนมา ท้าวผีมนต์ยกเมืองให้ ท้าวกาฬเกษมอบคืน แล้ว
เดินทางกลับเมืองพาราณสี นางมาลีจันทน์ขอติดตามมาด้วย ในระหว่างทางท้าวกาฬเกษได้สู้รบกับ
ยักษ์เกเรอันธพาลตาย แล้วชุบชีวิตให้ฟ้ืนมาใหม่ สั่งสอนบรรดายักษ์ให้ตั้งอยู่ในศีลธรรมอันดีงาม วัน
หนึ่งทั้งสาม คือ กาฬเกษ มาลีจันทน์และม้ามณีกาบ มาพักอยู่ในป่า นางกินรีสามพี่น้องเห็นกาฬเกษ
เกิดพอใจจึงลักพามาเป็นสามี เมื่อท้าวกาฬเกษหายไป ทั้งนางมาลีจันทน์ และม้ามณีกาบจึงแยกทาง
กันออกตามหาแล้วพลัดหลงกัน ท้าวกาฬเกาไปอยู่กับนางกินรีนานถึงสองปี จึงนึกถึงนางมาลีจันทน์
ขึ้นมา จึงได้หนีออกติดตามม้ามณีกาบเข้าไปอาศัยอยู่กับฤๅษี นางมาลีจันทน์ถูกอิศูรย์นําไปอยู่ด้วยใน
เมืองบอกว่าให้คอยอยู่ไม่นานก็จะพบสามี ม้ามณีกาบทราบเรื่องท้าวกาฬเกษจากกินนรีทั้งสามนาง จึง
เดินทางมาหาพระฤๅษีผู้เป็นพ่อเล่าเรื่องให้ฟ๎ง จึงลาพระฤๅษีออกติดตามจนพบทั้งหมด จากนั้นก็
เดินทางกลับเมืองพาราณสี ระหว่างทางได้พบยักษ์ท่ีกําลังสู้รบกันด้วยคาถาอาคม ท้าวกาฬเกษจึง
แผลงศรพระขรรค์แก้วฆ่ายักษ์ตายหมด แล้วจึงชุบชีวิตให้ใหม่สั่งสอนพวกยักษ์ให้ตั้งอยู่ในธรรม ยักษ์



   

 

๔๗ 

ทั้งหลายต่างยกเมืองให้กาฬเกษ แต่ท้าวกาฬเกษก็ไม่รับ และได้เดินทางสู่เมืองพาราณสี โดยมีเจ้าเมือง
ต่างๆ ทั้ง นาค ครุฑ ยักษ์ทั่วจักรวาลตามแหนแห่ แล้วท้าวกุสราชก็มอบราชสมบัติให้ท้าวกาฬเกษคร
อบครองอย่างมีความสุขทั่วจักรวาล 

๒.๑๑.๓ ท้าวก่ ากาด า  เรื่องนี้เป็นวรรณกรรมย้ําสอน ให้คนเห็นคุณค่าของคนไม่ได้อยู่ที่
รูปร่างหน้าตา แต่ให้มองที่ความสามารถ ความช่างพูด กตัญํูและได้พรรณนาความไพเราะของเสียง
แคนดนตรีมหัศจรรย์ของไทอีสาน ความย่อเรื่องมีดังนี้ 

ในเมืองอินทป๎ตย์ เด็กน้อยคนหนึ่งเมื่อเกิดข้ึนมารูปร่างอัปลักษณ์ ตัวดําเป็นที่น่ารังเกียจ
ของคนท้ังหลาย แม่จึงนําไปลอยแพล่องน้ําไป อาสน์ของพระอินทร์ร้อนแข็งกระด้าง มองเห็นความ
เป็นไป จึงช่วยเหลือให้กาดํามาเป็นแม่นมให้รอดตาย เด็กคนนั้นชื่อว่า ก่ํากาดํา เมื่อเติบโตขึ้นได้ไป
อาศัยอยู่กับย่าจําสวน คนรักษาดูแลสวนของกษัตรย์ พอท้าวก่ํากาดําโตเป็นหนุ่มแอบหลงรักนางลุน
ธิดาองค์สุดท้อง(ซึ่งมีท้ังหมดเจ็ดนาง) ขณะเดินชมสวนด้วยความหลงรักทําให้ท้าวก่ํากาดําเอา
ความสามารถพิเศษอยู่ออกมาใช้ โดยการร้อยพวงมาลัยเป็นรูปหนุ่มชมเชยสาว ฝากย่าจําสวนให้ไป
ถวายนางลุน พอตกกลางคืนก็เป่าแคนอันแสนไพเราะเข้าไปในเมือง เสียงแคนของท้าวก่ํากาดําได้ยิน
ถึงเจ้าเมืองและนางลุน เจ้าเมือง จึงรับสั่งให้เข้าไปเฝ้าเป่าแคนถวาย ต่อมาท้าวก่ํากาดําลักลอบได้เสีย
กับนางลุน ด้วยความเมตตาของพระอินทร์ จึงช่วยให้ท้าวก่ํากาดํากลายเป็นหนุ่มรูปงาม และต่อมา
ท้าวก่ํากาดําขอให้ย่าจําสวนไปสู่ขอนางลุนกับเจ้าเมือง เจ้าเมืองเรียกค่าสินสอดที่สูง พร้อมให้สร้าง
สะพานเงินและสะพานทองคํา จากบ้านย่าจําสวนไปจนถึงวังของเจ้าเมือง พระอินทร์ได้มาช่วยเหลือ
ให้ท้าวก่ํากาดําทําได้สําเร็จและได้แต่งงานมีความสุขสมหวังดังประสงค์ทุกประการ 

๒.๑๑.๔ นกกระจอกน้อย อักษรธรรม ๓ ผูก วัดนาเจริญ ตําบลโพธิ์ศรี อําเภอพิบูลมังสาหาร 
จงัหวัดอุบลราชธานี  

มีนกกระจอกน้อย ๒ ผัวเมียทํารังอยู่ที่หนวดคางพระฤๅษี วันหนึ่งพ่อนกออกไปหาเหยื่อ
มาเลี้ยงแม่นกและลุกอ่อน ไปถูกดอกบัวหุบกลีบขังไว้ไม่สามารถกลับมาหาลุกเมียได้ เมื่อกลับมาได้
ทะเลาะกับแม่นก และสาบานว่าถ้าตนนอกใจคู่ของตนดังที่แม่นกกล่าวขอให้บาปใหญ่เท่าฤๅษี  

ฤๅษีได้ยินจึงโกรธ ถามนกว่าทําไมตนจึงบาปใหญ่ นกบอกว่าเพราะฤๅษีไม่มีลูกสืบสกุลตาย
ไปต่อไปก็ตกนรก (คติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู) ฤๅษีจึงไล่นกไปอยู่ท่ีอ่ืนและตนก็ลาเพศ
ฤๅษี ไปมีชีวิตครอบครัวเช่นคนทั่วไป 

นกสองผัวเมียพาลุกไปอาศัยป่าเลา อยู่มาวันหนึ่งไฟไหม้ป่า พ่อนกและแม่นกสัญญากันว่า
จะไม่ทอดทิ้งลูกจะขอตายในกองไฟพร้อมๆกัน แต่เมื่อไฟมาถึง พ่อนกทนความร้อนไม่ไหวจึงบินหนีไป 
ทิ้งให้แม่นกกับลูกตายในเปลวไฟ 

พ่อนกไปเกิดเป็นชายหนุ่มรูปงาม ลูกชายเจ้าเมืองแห่งหนึ่ง มีนามว่าท้าววรจิตร เมื่อโต
เป็นหนุ่มได้ยินกิตติศัพท์ความงามของนางจันทะจรจึงมาหา 



   

 

๔๘ 

พระราชาบิดานางจันทะจร ได้ป่าวร้องให้ผู้มีวิชามารักษาโรคที่นางไม่ยอมพูดกับชายใด
สามารถทําให้นางพูดด้วย จะยกนางให้อภิเษกเป็นคู่ครอง 

ท้าววรจิตรไปเรียนวิชาถอดจิตกับพระอาจารย์และไปอาสาพูดกับนาง ท้าววรจิตรได้ถอด
จิตไปไว้กับหมอนกับเครื่องใช้ต่างๆ ทําให้เครื่องใช้นั้นๆ พูดได้ และเล่านิทานให้หมอนฟ๎งเป็นนิทาน
โจมตีให้ร้ายผู้หญิง แต่นางไม่ยอมพูดด้วย ในที่สุดเล่าเรื่องนกกระจอกน้อยแต่ตอนจบแกล้งเล่าผิดว่า
นกตัวเมียไม่ยอมรักษาสัญญาบินหนีก่อน ปล่อยให้นกตัวผู้ตายกับลูกในกองไฟ นางจันทะจรโกรธแย้ง
ว่าไม่จริง เมื่อนางพูดแล้วบิดาจึงอภิเษกให้ท้าววรจิตรครองเมืองกับนางจันทะจรตามสัญญา 
 

 
 

 



 

 

 

บทท่ี ๓ 
 

วิธีการวิจัย 

 
๓.๑  ประชุมคณะผู้ร่วมวิจัย และวางแผนงาน เลือกกลุ่มเป้าหมาย 

๓.๒  ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้วิธีวิจัย ดังนี้ 

๑) การวิจัยเอกสาร เพ่ือศึกษาอิทธิพลจากนิทานพ้ืนบ๎านอีสาน ๔ เรื่อง 
(๑)  เรื่อง ท๎าวเสียวสวาสดิ์ 
(๒) เรื่อง ท๎าวกาฬเกษ 
(๓) เรื่อง ท๎าวก่่ากาด่า 
(๔) เรื่อง นกจอกน๎อย 

ที่มีผลกระทบตํอวิถีชีวิตประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี 
๒) การวิจัยภาคสนาม เพ่ือศึกษาอิทธิพลข๎อคิดและความเชื่อของนิทานพ้ืนบ๎านอีกสาน 

๔ เรื่อง ซึ่งมีผลกระทบตํอวิถีการด่าเนินชีวิตประจ่าวันของประชาชนจังหวัดอุบลราชธานี 
 

๓.๓  การเลือกกลุ่มเป้าหมาย   
 การเลือกกลุํมเป้าหมาย แบํงเป็น ๔ กลุํม 

กลุํมท่ี ๑ ผู๎น่าชุมชนของสังคม ไมํจ่ากัดอายุ 
กลุํมท่ี ๒ เยาวชนอายุ ๑๕ - ๓๔ ปี 
กลุํมท่ี ๓ วัยแรงงาน อายุ ๓๕-๕๙ ปี 
กลุํมท่ี ๔ วัยผู๎สูงอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป 
กลุํมผู๎น่าชุมชนของชุมชน แบํงเป็น ๓ กลุํม 

๑) ผู๎น่าชุมชนที่มีบทบาททางราชการ ได๎แกํ ก่านัน ผู๎ใหญํบ๎าน สารวัตรก่านัน นายก 
อบต. แพทย์ประจ่าต่าบล อสม. 

๒) ผู๎น่าชุมชนกึ่งทางราชการ ได๎แกํ เจ๎าอาวาส พระสังฆาธิการ ประธานชมรมกลุํม
แมํบ๎าน 



๕๐ 

 

๓) ผู๎น่าชุมชนไมํเป็นทางการ ได๎แกํ อดีตข๎าราชการ มรรคทายก ปราชญ์ชุมชนประธาน
กลุํมชนรมผู๎สูงอายุต่าบล 
 
๓.๔  การสุ่มตัวอย่าง 

กลุํมตัวอยํางแบํงเป็น ๔ กลุํม ตามพ้ืนที่เขตการศึกษาแตํละเขต เขตละ ๑ ต่าบล 
ดังตํอไปนี้ 

กลุํมท่ี ๑ ผู๎น่าชุมชน เขตละ ๑๕ คน เก็บข๎อมูลโดยแบบสอบถาม(๔ เขต/๑๕ คน) 
จ่านวน ๖๐ คน 

กลุํมท่ี ๒ เยาวชน เขตละ ๒๕ คน เก็บข๎อมูลโดยแบบสอบถาม(๔ เขต/๒๕ คน) จ่านวน 
๑๐๐ คน 

กลุํมท่ี ๓ วัยแรงงาน เขตละ ๒๕ คน เก็บข๎อมูลโดยแบบสอบถาม(๔ เขต/๒๕ คน) 
จ่านวน ๑๐๐ คน 

กลุํมท่ี ๔ วัยสูงอายุ เขตละ ๒๕ คน เก็บข๎อมูลโดยแบบสอบถาม(๔ เขต/๒๕ คน) 
จ่านวน ๑๐๐ คนรวมทั้งสิ้น ๓๖๐ คน 
 
๓.๕  แบบสอบถาม 

แบบสอบถามแบํงเป็น ๒ ชุด 
ชุดที่ ๑ แบบสอบถามที่เป็นแนวสอบถามทั่วไป (Interview guidn) ใช๎ส่าหรับผู๎น่าชุมชน 
ชุดที่ ๒ แบบสอบถามที่เป็นแบบมาตรฐาน ( Interview scheduld )ใช๎ส่าหรับ

กลุํมเป้าหมายนอกนั้น 
 
๓.๖  เนื้อหาที่ถาม 

เนื้อหาที่จะถามแบํงเป็น ๒ สํวน คือ  
สํวนที่ ๑ ข๎อมูลสํวนบุคคลได๎แกํ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา อาชีพ ต่าแหนํงในชุมชน 
สํวนที่ ๒ อิทธิพลของนิทานพ้ืนบ๎านอีสานที่มีตํอชุมชน จังหวัดอุบลราชธานี แบํงเป็น ๒ 

สํวน คือ 
ส่วนที่ ๑ การรับรู้ (เคยฟัง เคยอําน หรือไมํ, แตํละเรื่องพูดเรื่องอะไร,แตํละเรื่องให๎ข๎อคิด

อะไรแกํเรา,มีการน่ามาประยุกต์ใช๎ มากน๎อยเพียงใด? ) ( ต๎องน่ามาวิเคราะห์กํอนวํา ในแตํละเรื่องมี
ข๎อคิด-ปรัชญา ,ความเชื่อ-คติธรรม กี่ข๎อ อะไรบ๎าง ถามแบบ Ratting scale ) 
 
 



๕๑ 

 

๓.๗  ผลคาดว่าจะได้รับ 
๑) ได๎ทราบประวัติความเป็นมาของนิทาน ๔ เรื่อง 
๒)ได๎ทราบอิทธิพลข๎อคิดและคติความเชื่อที่มีผลกระทบตํอวิถีชีวิตของชาวจังหวัด

อุบลราชธานี 
๓)ได๎ทราบเนื้อหาและสาระครบถ๎วนแล๎ว หยิบยกเอาสํวนที่เหมาะสมน่ามาประยุกต์ใช๎ใน

ชีวิตประจ่าวัน ตามควรแกํสถานภาพของตน 
๔) ฝ่ายรัฐ องค์กร และปัจเจกชน จะได๎รํวมมือกันศึกษา อนุรัก และเผยแพรํตํอ

สาธารณชน เพื่อลูกหลานไทยสืบไป 
 
๓.๘  เอกสารชี้น า (Guidu document) 

เอกสารชี้แนวค่าตอบแบบสอบถามนิทานพื้นบ๎านอีสาน ๔ เรื่อง 
๑. เรื่อง ท้าวเสียวสวาสดิ์  ข๎อคิดมากมาย ยกมาเป็นอุทาหรณ์ ๕ ข๎อ 

๑) เป็นพระราชามหากษัตริย์ ปกครองบ๎านเมืองด๎วยทศพิธราชธรรม ๑๐ และให๎
รักไพรํฟ้าประชาราษฎร์ 

๒) เป็นพํอแมํให๎รักลูกเต๎า เป็นผู๎เฒําให๎รักลูกหลาน 
๓) เป็นสมภารให๎รักเณรพระ กวาดวิหารลานเจดีย์ 
๔) เป็นคนให๎ใจสัตย์ซื่อ มั่นคงหนักแนํน อันความลับอยําเปิดเผย 
๕) เป็นชายให๎กล๎าหาญ ชํวยการงานเจ๎า ให๎อดทน อยําหูเบาใจน๎อย  

และ คติความเชื่อ ยกมาเป็นอุทธาหรณ์ ๕ ข๎อ 
๑) เวรยํอมระงับเพราะการไมํจองเวร แตํไมํระงับเพราะการจองเวร  
๒) ให๎ทุกข์แกํทําน ทุกข์นั้นถึงตัว,กรรมใดใครท่าไว๎กรรมนั้น คืนสนอง 
๓) พุทธพจน์วํา อเสวน จ พาลาน่ อยําคบคนพาล จงคบบัณฑิต 
๔) ค่าสัตย์เป็นวาจาไมํตาย,ปากกับใจตรงกัน 
๕) คบคนเชํนไร เป็นเชํนคนนั้น คนเลี้ยงม๎าเดินขาเป๋ ม๎าก็เดินขาเป๋ด๎วย นกแก๎วที่

ฤาษีน่ามาเลี้ยง ก็เป็นเหมือนฤาษี แตํที่โจรน่าไปเลี้ยงก็เป็นเหมือนโจร 
๒. เรื่องท้าวกาฬเกษ  ปรัชญาข๎อคิด ยกมา ๕ ข๎อ 

๑)พระราชควรปกครองด๎วยทศพิธราชธรรม ๑๐ ประการ,ราชสังคหะ ๔ ประการ 
ธรรมเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจประชาชน 

๒)การสู๎รบกับยักษ์ของท๎าวกาฬเกษ เป็นการเปรียบเทียบวํา ท๎าวกาฬเกษเป็นฝ่าย
ธรรม บรรดายักษ์ทั้งหลายเป็นฝ่ายอธรรม ,ธรรมยํอมชนะอธรรมเสมอ 



๕๒ 

 

๓) เมื่อรบชนะยักษ์ยอมแพ๎ ท๎าวกาฬเกษก็ยอมรับ รู๎แพ๎ รู๎ชนะ คือน้่าใจนักกีฬาที่
แท๎จริง แผลงศรข้ึนอากาศ ฝนทิพย์ตกลงมารดซากศพ เหลํายักษ์ กลับฟื้นคืนชีพ รู๎แพ๎ รู๎ชนะ  

๔) หลังกลับฟ้ืนคืนชีพ เหลํายักษ์ ยอมแพ๎ ขออภัยโทษ ท๎าวเธอยกโทษให๎ แกํยักษ์
ทั้งปวง แล๎วเทศน์สั่งสอน ให๎รู๎จักให๎ทาน รักษาศีล รู๎จักบุญกิริยาวัตถุ ๓ ประการ คือ ทานมัย สีลมัย 
ภาวนามัย เป็นต๎น 

๕) ท๎าวกาฬเกษให๎อภัยทาน ให๎ชีวิตแกํบรรดายักษ์ร๎ายทั้งปวงเป็นการให๎อยํางยิ่ง 
กวําวัตถุทานทั้งปวง และอบรมสั่งสอนให๎เหลํายักษ์ร๎ายเป็น สัมมาทิฐ เข๎าถึงพระรัตนตรัย สมาทานศีล 
๕ ศีล ๘ 
และ คติความเชื่อ ยกมาเป็นอุทาหรณ์ ๕ ข๎อ 

๑) ท๎าวกาฬเกษ ลักรอบได๎เสียเป็นผัวเมียลับๆ กับพระนางมาลีจันทน์ เรื่องโลกีย
วิสัยอยํางนี้ มีมาพร๎อมโลกมนุษย์ และในนิทานเรื่องอ่ืนๆ ก็มีเชํนกัน  

๒) แพบรรทุกศพท๎าวกาฬเกษ และซากม๎ามณีกาบ ลอยทวนกระแสน้่าเป็น เรื่อง
อจินไตย แม๎นิทานเรื่องอ่ืนก็เคยมี เชํน แพท๎าวก่่ากาด่า 

๓) ต๎นกาลพฤกษ์ (นิโครธ) ต๎นไม๎ทิพย์ ผลิดอก ออกผลเป็นปัจจัย ๔ คือ อาหาร 
เครื่องนุํงหํม ที่พักอาศัย ยารักษาโรค แม๎ในนิทานธรรมพระยากาเผือกก็มีต๎นไม๎พิษ(โทษ) และไม๎ทิพย์ 
เชํน ไม๎นิโครธต๎นเดียวมี ๔ กิ่ง แตํละกิ่ง ผลิดอกออกผลเป็นพิษ และเป็นของทิพย์ (คุณ) 

๔) กํอนขาดใจ ท๎าวกาฬเกษ สั่งเสียให๎มารดา และภรรยา(นางมาลีจันทน์) ท่าบุญ 
อุทิศสํวนกุศลไปให๎ แกํตนผู๎ไปสูปรโลก 

๕) ทารกแฝดหญิง ๓ คน ถือวําเป็น กาลกินี-เข็ดขวาง เพราะเชื่อค่าท่านายของ
โหรหลวง จึงถูกลอยแพ ไหลทวนกระแสน้่า ไปติดที่ทําสงน้่าของพํอฤๅษี  น่าไปเลี้ยงไว๎ อายุ ๑๔ ให๎
เรียนมนต์ เหาะเหินเดินเวหาได๎ อวัยวะสํวนลํางกลายเป็นนก จึงเรียกวํา กินรี 

๓. เรื่อง ท้าวก่ ากาด า  ปรัชญาข๎อคิด ยกมาเป็นอุทาหรณ์ ๕ ข๎อ 
๑) ท๎าก่่ากาด่า เป็นคนมีเวรกรรม ถือก่าเนิดมีรูปรํางอาภัพครึ่งคนครึ่งชะนีถูก

ลอยแพอายุ ๓ ขวบ เมื่อได๎เป็นเจ๎าเมืองระลึกถึงพระคุณบิดาผู๎บังเกิดเกล๎าและยําจ่าสวนผู๎ให๎ที่พักพิง
เลี้ยงดู จึงน่าทั้งบิดาและยําจ่าสวนมาเลี้ยงดู ยกให๎เป็นปู่เมืองยําเมือง เป็นคนมี ความกตัญญูกตเวที 
เป็นเครื่องหมายของคนดี 

๒) เพราะแนวคิดท่ีหมอฮูฮา (หมอดู) วําเป็นคนกาลีบ๎านกาลีเมือง จึงถูกน่าไป
ลอยแพ 

๓) เพราะข๎อคิดท่ีวํา ผลกรรมมีจริง กรรมจึงตามสนอง ท๎าวก่่ากาด่าถูกบิดามารดา
น่าไปลอยแพในกระแสน้่า 



๕๓ 

 

๔) เพราะข๎อคิดท่ีท๎าวก่่ากาด่า ร๎อยพวงมาลัยรูปนานาสัตว์ รูปชายหนุํมชมเชย
หญิงสาว ฝากไปถวายนางลุนลูกสาวเจ๎าเมือง มาภายหลังจึงได๎อภิเษกสมรสกับนางลุน และได๎เป็นเจ๎า
เมือง 

๕) ข๎อคิดท่ีชายหนุํมเที่ยวแอํวสาวกลางคืน และหญิงสาวลงขํวง (นั่งล๎อมกองไฟ
ท่างาน) ปั่นด๎าย กลางคืน ท๎าวก่่ากาด่าจึงมีโอกาสเป่าแคน แอํวสาวได๎พบเจ๎าเมืองและนางลุน 
ภายหลังได๎อภิเษกสมรสกับนางลุน แล๎วได๎ครองเมือง  
และ คติความเชื่อ ยกมาเป็นอุทาหรณ์ ๕ ข๎อ 

๑) ท๎าวก่่ากาด่า เชื่อผลกรรมจึงกระซิบบอกบิดาให๎ท่าตามท่ีแมํต๎องการ เพ่ือจะได๎
หมดเวร หมดกรรมกัน เสียที ในชาตินี้ เวรยํอมระงับด๎วยการไมํจองเวร 

๒) ท๎าวก่่ากาด่า ได๎รับธ่ารงวิเศษจากพระอินทร์พร๎อมสั่งวํา ถ๎าต๎องการเป็นเจ๎า
เมืองยกแหวนแกวํงไปมาในอากาศ ถ๎าอยากมีศฤงคารบริวาร ให๎แกวํงไปมาในน้่า 

๓) ท๎าวก่่ากาด่า เป่าแคนไพเราะกระท้ังเจ๎าเมือง นางลุนหลงใหลในเสนํห์เสียงแคน 
จึงมีโอกาสเข๎าพบเจ๎าเมืองและนางลุน ภายหลังได๎อภิเษกสมรสเป็นเจ๎าเมือง 

๔) ท๎าวก่่ากาด่าอยูํในแพลอยทวนกระแสน้่า ๓ วัน ๓ คืน ติดอยูํเกาะ ๗ วัน ๗ คืน 
ตอนอายุเพียง ๓ ขวบ จึงร๎อนถึงพระอินทร์ สํงวิศุกรรมเทพบุตรลงชํวยให๎ปลอดภัย เพราะ ปุญญาภินิ
หาริย์ของท๎าวก่่ากาด่า 

๕) ท๎าวก่่ากาด่า ปกครองบ๎านเมือง เพราะความเชื่อ ยึดถือจารีต ๑๒ ครองธรรม 
๑๔ ไพรํฟ้าประชากรจึงมีความสุขรํมเย็น ตลอดพระชนมายุขัย 

๔. เรื่อง นกจอกน้อย  ปรัชญาข๎อคิด ยกมาเป็นอุทาหรณ์ ๕ ข๎อ 
๑) ข๎อคิดเก่ียวกับ การเวียนวํายตายเกิดในสงสารสาคร ไมํรู๎จักจบจักสิ้น เหมือนมด

ไตํขอบจาน 
๒) นก ๒ ตัวผัวเมีย  อธิษฐานจิต ขอเกิดเป็นคนอยูํในปราสาทราชมนเทียร นกตัว

ผู๎เกิดเป็นเจ๎าชายวรจิตร นกตัวเมียเกิดเป็นเจ๎าหญิงจันทะจร แสดงวํา สังสารวัฏฏ์เป็นความจริง 
๓) พํอฤๅษีออกบวชบ่าเพ็ญพรต และลาเพศเป็นฆราวาส มีครอบครัวและมีบุตร

ธิดา เพื่อหนีนรกขุม ปุตตะ ตามปรัชญาข๎อคิดของอินเดียโบราณ และกลับมาบวชใหมํ ได๎บรรลุธรรม
ชั้นพระโสดา มรณภาพเม่ืออายุ ๑๐๕ ปี กับ ๔ วัน ขึ้นไปอุบัติเป็นเทพบุตร 

๔) มนุษย์ ตายแล๎วไปเกิดเป็นเทพบุตรในสวรรค์ เป็นความจริง เชํนทํานพํอฤๅษี ได๎
อุบัติเป็นเทพบุตร บนสวรรค์ มีนางเทพอัปสรนับหมื่นเป็นบริวาร 

๕) พระนางจันทะจร ไมํพูดจากับชายใดแม๎แตํบิดา เพราะโกรธท๎าววรจิตร เมื่อ
ชาติเกิดเป็นนกจอกน๎อย ๒ ผัวเมีย นกตัวผู๎ไมํรักษาค่าพูด(ตะบัดสัตย์)  
และ คติความเชื่อถือ ยกมาเป็นอุทาหรณ์ ๕ ข๎อ  



๕๔ 

 

๑) ชาวพุทธทั่วไป เชื่อวํา บาปบุญมีจริง  เชํน ค่าพังเพยวํา บุญหาบ บาปหิ้ว 
หมายถึง พึงท่าบุญให๎มาก ท่าบาปให๎น๎อย 

๒) ชาวพุทธทั่วไป เชื่อวํา นรก สวรรค์ มีจริง มีค่าพังเพยวํา สวรรค์อยูํในอก   นรก
อยูํในใจ 

๓) การท่าบุญ ท่าอะไร จึงเป็นบุญ  การท่าบุญท่าได๎หลายอยําง เชํน การให๎สิ่งของ 
อาหาร เครื่องนุํงหํม ให๎อภัยทาน ให๎ธรรมทาน เหลํานี้ คือ การท่าบุญทั้งสิ้น 

๔) การท่าบาป ท่าอะไร จึงเป็นบาป  การท่าบาปนั้น ท่าได๎หลายประการ เชํน ฆํา
คน,ปล๎นจี้ ฆําเจ๎าเอาทรัพย์, ประพฤติผิดประเวณี ฉ๎อราษฎร์ บังหลวง กินเหล๎า เมากัญชา ยาเสพติด
ให๎โทษร๎ายแรง สิ่งเหลํานี้ คือ การท่าบาปทั้งนั้น 

๕) หญิงหม๎าย (ท่าลาย) ศาสนา ประพฤติผิดประเวณีเป็นชู๎กับพระเณรบาปไหม 
ประมาณเทําไร 

สิ่งเหลํานี้  เป็นบาปใหญํ หนักเทําขุนเขา ตายแล๎วตกนรก หญิงแบกแป้น ชายนั้นแบกเสา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

เป็นส่านวนโบราณสอนลูกหลาน สืบมา เป็นมุขปาฐะ 



๕๕ 

 

แบบสอบถาม 
 

เรื่องการศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลนิทานพ้ืนบ๎านจากหนังสือใบลานอักษรธรรมอีสานในจังหวัด
อุบลราชธานี 

นายโสรัจ นามอํอน 
ผู๎วิจัย 

 
๑. แบบสอบถามชุดนี้ท่าขึ้นเพ่ือการศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาธรรมและคติธรรมที่ปรากฏใน

นิทานพื้นบ๎านอีสาน ผู๎วิจัยเห็นวํา ทํานเหมาะสมได๎รับเกียรติเชิญให๎ตอบแบบสอบถามนี้ 
กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเข๎าใจความคิดเห็นของทํานที่เป็นความจริงให๎ครบถ๎วน 

ทุกข๎อด๎วย จะเป็นพระคุณอยํางยิ่ง  
ค่าตอบของทําน ผู๎วิจัยจะเก็บรักษาไว๎เป็นความลับที่สุด และจะไมํมีผลตํอการปฏิบัติงาน

ของทํานและหนํวยงานที่ทํานรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น เพราะผู๎ท่าวิจัยจะน่าค่าตอบของทํานไปใช๎
วิเคราะห์ ในด๎านวิชาการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเทํานั้น 

 
๒. แบบสอบถามชุดนี้มี ๓ สํวน ดังนี้ 

 
สํวนที่ ๑ ถามข๎อมูลทั่วไปของทํานผู๎ตอบ 
สํวนที่ ๒ ถามเกี่ยวกับผลกระทบด๎านความคิดและความเชื่อของทําน 
สํวนที่ ๓ ขอข๎อเสนอแนะของทํานเก่ียวกับนิทานพ้ืนบ๎านอีสาน 
 

คณะผู๎วิจัยขอขอบพระคุณทํานเป็นอยํางมากมาพร๎อมนี้ผลจากการตอบค่าถามของทําน 
จะใช๎ในการวิจัยตามข๎อตกลงของสภาวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
เทํานั้น 

 
 
 
 
 
 
 



๕๖ 

 

ตอนที่ ๑ แบบสอบถามข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบ 

ค าชี้แจง :โปรดท่าเครื่องหมาย            ใ น            ทีต่รงกับความเป็นจรงิของ
ทําน 

 ๑.สถานะภาพ  
 
  เพศ      ชาย        หญิง  
 
 ๒.อายุ     ๑๕-๒๕ ปี  
 
      ๒๖-๓๕ ปี  
 
      ๓๖-๕๐ ปี  
 
      ๕๑ ปีขึ้นไป  
  

๓.วุฒิการศึกษา 
      ประถม  
 
      มัธยม  
 
      ปริญญาตรี  
 
      สูงกวําปรญิญาตรี  
  

๔.ต่าแหนํงหน๎าที่ 
      ผูบ๎รหิาร  
 
      นักวิชาการ  
 
      พนักงานประจ่า  
 
      ลูกจ๎างชั่วคราว  



๕๗ 

 

 ๕.ประสบการณ์ท่างาน 
    
      ต่่ากวํา ๕ ปี  
 
      ๕-๑๐ ปี  
 
      ๑๑-๒๐ ปี  
 

       มากกวํา ๒๑ ปี  
 
 

ส่วนที่ ๒ ถามเกี่ยวกับผลกระทบด๎าน แนวคิดและความเชื่อถือ ตํอการด่าเนิน
ชีวิตประจ่าวันของประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี 

ค าชี้แจง  โปรดใสํเครื่องหมาย  ในชํองตารางแบบสอบถามด๎านขวามือ  ตามความ
คิดเห็น  ของท่าน  ที่ได๎จาก ความคิดในตารางแบบสอบถาม  ดังตํอไปนี้ 

 
จากนิทาน ท้าวเสียวสวาสดิ์ ปรัชญา ข้อคิด ๕ ข้อ 
 

 
ที ่

 
รายการ 

ระดับแนวความคิดของท่าน 
มาก
ที่สุด 

มาก น้อย น้อย 
ที่สุด 

๑. เป็นเจ๎าเหนือหัวให๎รักไพรํฟ้าประชากรทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํ
ไหน? 

    

๒. เป็นผู๎เฒําให๎รักลูกรักหลานทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน?     

๓. เป็นสมภารให๎รักพระเณรทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน?     

๔. เป็นพํอแมํให๎รักลูกเต๎า จาเว๎าสั่งสอนทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน?     
๕. เป็นคนให๎มีใจสัตย์ซื่อ อยําคดในข๎องอในกระดูกทํานเห็นด๎วยมาก

น๎อยแคํไหน? 
    

 
 
 



๕๘ 

 

จากนิทานเรื่อง ท้าวเสียวสวาสดิ์ คติความเชื่อ ๕ ข้อ 
 
ที ่

 
รายการ 

ระดับแนวความคิดของท่าน 
มาก
ที่สุด 

มาก น้อย น้อย 
ที่สุด 

๑. โบราณวํา เวรยํอมระงับเพราะการไมํจองเวรทํานเชื่อมากน๎อยแคํ
ไหน 

    

๒. ให๎ทุกข์แกํทํานทุกข์นั้นถึงตัวทํานเชื่อมากน๎อยแคํไหน     

๓. คบคนพาล พาล พาลพาไปหาผิด คบคนดีมีศรีแกํตัวทํานเชื่อมาก
น๎อยแคํไหน 

    

๔. ค่าสัตย์ เป็นวาจาไมํตาย แตํคนพูดความจริงตายมาเยอะแล๎วทําน
เชื่อมากน๎อยแคํไหน 

    

๕. คนขาเป๋เลี้ยงม๎าพระยา ม๎าก็เดินขาเป๋เหมือนคนเลี้ยงทํานเชื่อมาก
น๎อยแคํไหน 

    

 
ปรัชญา ข้อคิด จากนิทาน ท้าวกาฬเกษ ๕ ข้อ 

 
ที่ 

 
รายการ 

ระดับแนวความคิดของท่าน 
มาก
ที่สุด 

มาก น้อย น้อย 
ที่สุด 

๑. พระราชาควรปกครองแผํนดินด๎วยธรรม ๑๐ ประการ มี ทาน ศีล 
การเสียสละ ความไมํกริ้วโกรธ ความเป็นกลาง เป็นต๎นทํานเห็นด๎วย
มากน๎อยแคํไหน? 

    

๒. ท๎าวกาฬเกษสู๎รบกับยักษ์ผีมนต์ เป็นการเปรียบเทียบวํา ท๎าวกาฬ
เกษ คือ กุศลธรรม ฝ่ายความดี ยักษ์ผีมนต์ คือ อกุศลกรรมฝ่าย
ความชั่วร๎ายทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน? 

    

๓. ท๎าวกาฬเกษ รบชนะยักษ์ท้ังหมด ยักษ์ท้ังปวงแพ๎ราบคาบ เป็นการ
เปรียบเทียบวํา ธรรมคือความดี ย่อมชนะอธรรม คือ ความชั่ว 
เสมอ ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน? 
 
 

    

๔. ขณะสู๎รบกัน ท๎าวกาฬเกษ แผลงศรศิลป์ขึ้นบนอากาศ ฝนทิพย์ตก     



๕๙ 

 

ลงมารดศพ เหลํายักษ์ร๎าย กลับฟื้นคืนชีพอีก เป็นการแสดงให๎เห็น
วํา ท๎าวกาฬเกษมีน้ าใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะ ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํ
ไหน? 

๕. หลังกลับฟ้ืนคืนชีพ เหลํายักษ์ร๎าย ขออภัยโทษ ท๎าวกาฬเกษ ยก
โทษให๎ และเทศนาสั่งสอน ให๎เข๎าถึงพระรัตรนไตร รู๎จักให๎ทาน 
รักษาศีล เป็นสัมมาทิฐิ แสดงวํา ท๎าวกาฬเกษ ให๎อภัยทานชีวิตแกํ
บรรดายักษ์ ให๎เป็นยักษ์ดี ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน? 

    

 
 
คติความเชื่อ  จากนิทาน ท้าวกาฬเกษ ๕ ข้อ 

 
ที ่

 
รายการ 

ระดับแนวความคิดของท่าน 
มาก
ที่สุด 

มาก น้อย น้อย 
ที่สุด 

๑. ท๎าวกาฬเกษ ลักรอบได๎เสียเป็นผัวเมียลับๆ กับพระนางมาลีจันทน์ 
เรื่องอยํางนี้ มีมาพร๎อมโลกมนุษย์แล๎ว ทํานเชื่อมากน๎อยแคํไหน 

    

๒. แพศพท๎าวกาฬเกษ และซากม๎ามณีกาบ ลอยทวนกระแสน้่า ทําน
เชื่อมากน๎อยแคํไหน 

    

๓. ในนิทานเรื่องท๎าวกาฬเกษ มีต๎นกัลป์ปะพฤกษ์(ไม๎ทิพย์) ผลิดอก 
ออกผลเป็น อาหาร เสื้อผ๎า ยารักษาโรค เป็นต๎น ทํานเชื่อมากน๎อย
แคํไหน 

    

๔. กํอนขาดใจ ท๎าวกาฬเกษ สั่งเสียให๎แมํและเมีย ท่าบุญอุทิศสํวนกุศล
สํงไปให๎ ในปรโลกเป็นอาหารทิพย์ ทํานเชื่อมากน๎อยแคํไหน  วําท๎าว
กาฬเกษจะได๎รับ 

    

๕. ในนิทานเรื่องท๎าวกาฬเกษ มีทารกหญิงแฝด ๓ คน โตขึ้นเรียนวิชา
อาคม จากพํอฤาษี อวัยวะเพศสํวนลํางหาย มีปีกบินได๎เหมือนนกจึง
เรียกวํา กินรี ทํานเชื่อมากน๎อยแคํไหน 

    

 
 
 
 



๖๐ 

 

 
ปรัชญา ข้อคิด จากนิทานท้าวก่ ากาด า ๕ ข้อ 

 
ที ่

 
รายการ 

ระดับแนวความคิดของท่าน 
มาก
ที่สุด 

มาก น้อย น้อย 
ที่สุด 

๑. ท๎าวก่่ากาด่า คนมีกรรม เกิดมารูปรํางอาภัพ ถูกน่าไปลอยแพ เมื่อ
ได๎เป็นเจ๎าครองเมืองระลึกถึงคุณบิดามารและยายยําจ่าสวน ได๎
น่ามาเลี้ยงดูอยํางดี ยกยํองให๎บิดา เป็นปู่เมือง ให๎ยําจ่าสวน เป็นยํา
เมือง จึงเป็นคนรู๎บุญคุณ และตอบแทนคุณทําน จึงเป็นคนดีมีความ
กตัญญู ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน 

    

๒. เพราะเชื่อหมอฮูฮา (หมอด)ู มารดาจึงน่าท๎าวก่่ากาด่าไปลอยแพ 
ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน 

    

๓. เพราะเชื่อกรรม ผลกรรม มีจริงบิดาจึงน่าท๎าวก่่ากาด่าไปลอยแพ 
ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน 

    

๔. เพราะท๎าวก่่ากาด่า ร๎อยพวงมาลัยรูปชายหนุํมกอดชมหญิงสาวไป
ถวายนางลุนลูกสาวเจ๎าเมือง ภายหลังได๎อภิเษกสมรสเป็นเจ๎าเมือง 
ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน 

    

๕. ท๎าวก่่ากาด่า ลงเที่ยวคุยสาวลงขํวงกลางคืน เป็นประเพณีท๎องถิ่น
ของชาวบ๎านภาคอีสาน แตํบรรพกาล  ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํ
ไหน 

    

 
 
คติความเชื่อ จากนิทานท้าวก่ ากาด า ๕ ข้อ 

 
ที ่

 
รายการ 

ระดับแนวความคิดของท่าน 
มาก
ที่สุด 

มาก น้อย น้อย 
ที่สุด 

๑. ท๎าวก่่ากาด่า เชื่อผลกรรมจึงกระซิบกับบิดาให๎ท่าตามท่ีแมํต๎องการ 
จะได๎หมดเวรหมดกรรมในชาตินี้ 
   ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน 

    

๒. พระอินทร์มอบแหวนวิเศษให๎กินรีเทพบุตรบนสวรรค์แล๎วสํงให๎มา
เกิดเป็นท๎าวก่่ากาด่าในเมืองมนุษย์ และสั่งวํา ถ๎าอยากเป็นพระยา

    



๖๑ 

 

นั่งเมือง ให๎ยกแหวนขึ้นในอากาศแกวํงไปมา ถ๎าอยากมีทรัพย์สมบัติ
ช๎างม๎าวัวควาย ข๎าทาสหญิงชาย ลูกเมียให๎แกวํงแหวนไปมาในน้่าจะ
ส่าเร็จทุกประการ ท๎าวเธอท่าเชํนนั้น จึงส่าเร็จทุกอยําง เป็นเพราะ
อภินิหาร 
   ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน 

๓. ท๎าวก่่ากาด่า เป่าแคนให๎เจ๎าเมืองและนางลุนฟัง เจ๎าเมืองและนาง
ลุนชอบใจ จึงได๎โอกาสพบนางลุนและได๎อภิเษกสมรสเป็นเจ๎าครอง
เมืองภายหลัง 
   ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน 

    

๔. เพราะท๎าวก่่ากาด่า อยูํบนแพน๎อยลอยในกระแสน้่าเชี่ยวไปติดหาด
กลางแมํน้่า ๓ วัน ๓ คืน อดอาหารไมํตาย ร๎อนถึง พระอินทร์สั่งให๎
วิศุกรรมเทพบุตรน่าขึ้นฝั่ง เพราะบุญญาภินิการของท้าวก่ ากาด า  
   ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน 

    

๕. ท๎าวก่่ากาด่า ปกครองบ๎านเมืองด๎วยความเชื่อ ถือ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และปฏิบัติเครํงครัด ตํอจารีต ๑๒ ของบ๎านเมือง คลอง
ธรรม ๑๔ ไพรํฟ้าประชากรจึงมีความสุขรํมเย็นตลอดพระชนมายุ
ของพระองค์ 
   ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน? 

    

 
 
 
ปรัชญาความคิด จากนิทานนกจอกน้อย ๕ ข้อ 

 
ที ่

 
รายการ 

ระดับแนวความคิดของท่าน 
มาก
ที่สุด 

มาก น้อย น้อย 
ที่สุด 

๑. ปรัชญา สังสารวัฏฏ์ คือ การเวียนวํายตายเกิด ไมํรู๎จักสิ้นสุด หยุด
นิ่งของมนุษย์และสัตว์ จนกวําจะถึงพระนิพพาน 
   ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน 

    

๒. การที่นกจอกน๎อย ๒ ตัวผัวเมีย อธิษฐานจิตให๎ได๎เกิดเป็น เจ๎าชาย 
เจ๎าหญิงสมเจตนา แสดงวํา สังสารวัฏฏ์ เป็น ความจริง การเวียน
วํายตายเกิดมีจริง 

    



๖๒ 

 

   ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน 

๓. พํอฤาษี ถือตามแนวปรัชญาอินเดียจึงออกบวชและสึกลาเพศฤาษี
มาเป็นฆราวสมีครอบครัว มีบุตรเพื่อให๎พ๎นจากนรคขุม ปุตตะ 
   ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน 

    

๔. มนุษย์ตายแล๎วไปเกิดเป็น เทวดา บนสวรรค์ เป็นความจริง เชํนพํอ
ฤาษีมรณภาพแล๎วไปอุบัติเป็นเทพบุตรบนสวรรค์  
   ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน 

    

๕. พระนางจันทะจรไมํพูดกับชายใดๆ แม๎แตํบิดา เพราะโกรธให๎ท๎าวว
รจิตร ในชาติกํอนเคยเป็นผัวเมียกัน เมื่อเกิดเป็นนกจอกน๎อย ซึ่งนก
ตัวผู๎ไมํรักษาสัจจาวา 
   ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน 

    

 
 
คติความเชื่อ  จากนกจอกน้อย ๕ ข้อ 

 
ที ่

 
รายการ 

   ระดับแนวความคิดของท่าน 
มาก
ที่สุด 

มาก น้อย น้อย 
ที่สุด 

๑. ชาวพุทธทั่วไปเชื่อวํา บุญ บาป มีจริง จึงมีค่าพังเพยวํา บุญหาบ 
บาปหิ้ว แปลวํา ให๎ท่าบุญมากกวําบาป 
   ทํานเชื่อด๎วยมากน๎อยแคํไหน 

    

๒. ชาวพุทธทั่วไปเชื่อวํา นรก สวรรค์ มีจริง จึงมีค่าพังเพยวํา สวรรค์
ในอก นรกในใจ 
   ทํานเชื่อด๎วยมากน๎อยแคํไหน 

    

๓. การท าบุญ คือ ท่าอะไร?จึงเป็น บุญ การท่าบุญท่าได๎หลายอยําง 
เชํนให๎อาหาร เครื่องนุํง ที่อยูํอาศัย ยวดยานพาหนะ ยารักษาโรค 
ตลอดจนการให๎อภัยกัน ให๎วิทยาทานเป็นต๎น สิ่งเหลํานี้ คือการ
ท่าบุญทั้งสิ้น 
      ทํานมีเชื่อถือด๎วยแคํไหน 

    

๔. การท าบาป คือ ท าอะไร? จึงเป็นบาป การท่าบาปก็ ท่าได๎มาก 
อยําง เชํน ฆําบิดามารดา ปล๎นเจ๎าเอาทรัพย์โกหกหลอกลวง 

    



๖๓ 

 

กอบโกยโกงกิน ฉ๎อราษฎร์ บังหลวง ค๎าของหนีกฎหมาย ขาย
ยาเสพย์ติด กัญชา ยาบ๎า ยาไอ เป็นต๎น สิ่งเหลํานี้ คือ การท่าที่เป็น
บาป ทั้งนั้น พึงงดเว๎น  ทํานเชื่อด๎วยมากน๎อยแคํไหน 

๕. หญิงม๎าง(ท่าลาย) ศาสนา ตัดเศียรพระพุทธรูป ท่าลาย โบสถ์ 
วิหาร ลานเจดีย์ ศรีมหาโพธิ์ เป็นต๎น บาปไหมหนอ ประมาณ
เทําไร?  
   สิ่งเหลํานี้ บาปใหญํ หนักเทําภูเขา ตายแล๎วตกนรก หญิงแบก
แป้นกระดาน ชายนั้นแบกเสาหิน 
    ทํานเชื่อด๎วยมากน๎อยแคํไหน 

    

 
 

ผลการวิจัย 
 

 ผลการวิจัยพบว่า 
๑.นิทานท้าวเสียวสวาสดิ์ เน๎น ปรัชญาข้อคิด เกี่ยวกับ ความซ่ือสัตย์ ยุติธรรม เน๎น คติ

ความเชื่อ เกี่ยวกับ กฎแห่งกรรม กรรมใด ใครท่าไว๎ กรรมนั้น คืนสนอง, (เราผิด ทํานประหาร เรา
ชอบ เราไมํผิดไซร๎ ดาบนี้คืนสนอง) 

๒. นิทานท้าวกาฬเกษ เน๎น ปรัชญาข้อคิด เกี่ยวกับ ธรรมะ ย่อมชนะอธรรม (ชนะความ
ชั่ว ด๎วยความดี ) เน๎น คติความเชื่อ เกี่ยวกับ การอุทิศส่วนกุศลผลบุญแด่เปตชนผู้ไปสู่ปรโลก 

๓. นิทานท้าวก่ ากาด า เน๎น ปรัชญาข้อคิด เกี่ยวกับ กตัญญูกตเวที ความกตัญญูรู้
คุณท่าน เป็นเครื่องหมายของคนดี,เน๎น คติความเชื่อ เกี่ยวกับ วิบากกรรมน าสนอง 

๔. นิทานนกจอกน้อย เน๎น ปรัชญาข้อคิด เกี่ยวกับ การเวียนว่ายตายเกิดในสงสาร
สาคร เน๎อ คติความเชื่อ เกี่ยวกับ บาป บุญ นรก สวรรค์ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

แบบสอบถามผลการวิจัย 
ผลจากการวิจัย จากนิทานพ้ืนบ๎านอีสาน ๔ เรื่อง 

 

 
ที ่

 
รายการ 

ระดับข้อคิดความเชื่อถือของท่าน 
ใส่เครื่องหมาย ตามช่อง 

   
๑. ตํอไปนี้ ทํานรู๎จักนิทานเรื่องใดบ๎าง? 

  ( ตอบได๎มากกวํา ๑ เรื่อง) 

การเลํา
จากคนอ่ืน 

การอําน 
ด๎วยตนเอง 

การศึกษา
ค๎นคว๎า 

 ๑) นิทานเรื่องท๎าวเสียวสวาสดิ์    

 ๒) นิทานเรื่องท๎าวกาฬเกษ    
 ๓) นิทานท๎าวก่่ากาด่า    
 ๔) นิทานนกจอกน๎อย    

๒. ทํานรู๎จักนิทานเรื่องตํอไปนี้ ได๎อยํางไร? การเลํา
จากคนอ่ืน 

การอําน 
ด๎วยตนเอง 

การศึกษา
ค๎นคว๎า 

 ๑) เรื่อง ท๎าวเสียวสวาสดิ์    
 ๒) เรื่อง ท๎าวกาฬเกษ    
 ๓) เรื่อง ท๎าวก่่ากาด่า    
 ๔) เรื่องนกจอกน๎อย    
     

๓. ผลการวิจัย จากนิทานพื้นบ๎านอีสาน ๔ เรื่อง 
๑) นิทานเรื่องท๎าวเสียวสวาสดิ์ เน๎นข๎อคิดเรื่องอะไร? 
 
 
 
 

 
๑. ซื่อสัตย์ยุติธรรม 
๒. ธรรมยํอมชนะอธรรม 

๓. กตัญญูกตเวทีรู๎คุณของทําน 

๔. การเวียนวํายตายเกิด 

และ เน๎น คติความเชื่อ เรื่องอะไร ๑. กฎแหํงกรรมเชื่อผลกรรมมีจริง 

๒. อุทิศกุศลผลบุญแกํเปตชน 
๓. วิบากกรรมน่าสนอง 

๔. บาปบุญ นรกสวรรค์ 

 ๒) นิทานท๎าวกาฬเกษ เน๎นข๎อคิดเรื่องอะไร ๑. ซื่อสัตย์   ยุติธรรม 



๖๕ 

 

 
 
 
 

๒. ธรรมยํอมชนะอธรรม 

๓. กตัญญูกตเวทีรู๎คุณของทําน 

๔. การเวียนวํายตายเกิด 

และ เน๎นคติความเชื่อ เรื่องอะไร? ๑. กฎแหํงกรรมเชื่อผลกรรมมีจริง 

๒. อุทิศกุศลผลบุญแกํเปตชน 

๓. วิบากกรรมน่าสนอง 

๔. บาปบุญ นรกสวรรค์ 

 ๓) นิทานเรื่องท๎าวก่่ากาด่า เน๎นข๎อคิด เรื่องอะไร? 
 
 
 
 
 

 
๑. ซื่อสัตย์ยุติธรรม 
๒. ธรรมยํอมชนะอธรรม 

๓. กตัญญูกตเวทีรู๎คุณของทําน 

๔. การเวียนวํายตายเกิด 

และ เน๎น คติความเชื่อ เรื่องอะไร? ๑. กฎแหํงกรรมเชื่อผลกรรมมีจริง 

๒. อุทิศกุศลผลบุญแกํเปตชน 

๓. วิบากกรรมน่าสนอง 

๔. บาปบุญ นรกสวรรค์ 
 ๔) นิทานเรื่องนกจอกน๎อย เน๎นข๎อคิด เรื่องอะไร? 

 
 
 
 

 
๑. ซื่อสัตย์ยุติธรรม 
๒. ธรรมยํอมชนะอธรรม 

๓. กตัญญูกตเวทีรู๎คุณของทําน 

๔. การเวียนวํายตายเกิด 
และ เน๎น คติความเชื่อ เรื่องอะไร?  

๑. กฎแหํงกรรมเชื่อผลกรรมมีจริง 
๒. อุทิศกุศลผลบุญแกํเปตชน 

๓. วิบากกรรมน่าสนอง 
๔. บาปบุญ นรกสวรรค์ 

 



 

บทท่ี๔ 
 

ผลการวิจัย 
 

บทนี้ เป็นผลการวิจัย จากนิทาน ๔ เรื่อง 
๑. นิทานเรื่อง ท๎าวเสียวสวาสดิ ์
๒. นิทานเรื่อง ท๎าวกาฬเกษ 
๓. นิทานเรื่อง ท๎าวก่ํากาดํา 
๔. นิทานเรื่อง นกจอกน๎อย 

นิทานแตํละเรื่องมี  ๔ ประเด็น  
๑.ประวัติความเป็นมา 
๒. คัดเรื่องยํอและลักษณะคําประพันธ์ 
๓. ปรัชญาธรรมแนวคิด ที่มีอิทธิพลตํอวิฐีชนชาวอุบลราชธานี 
๔. คติธรรมความเชื่อ ที่มีอิทธิพลตํอวิฐีชนชาวอุบลราชธานี 

๑.  นิทานเรื่อง ท้าวเสียวสวาสดิ์ 
๑) ประวัติความเป็นมา 

นิทานเรื่อง ท๎าวเสียวสวาสดิ์เป็นวรรณกรรมของปราชญ์ชาวอีสาน ทํานรจนาและจารไว๎
ในหนังสือผูกใบลานด๎วยอักษรธรรม จากการสํารวจพบ จะขอยกมาเป็นตัวอยําง ๕ ชุด จาก ๕ วัด 
ดังนี้ 

(๑) วัดบ๎านยางขี้นก บ๎านยางขี้นก ตําบลยางข้ีนก อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี 
(๒) วัดพระโรจน์ บ๎านพระโรจน์ ตําบลพระโรจน์ อําเภอพระนา จังหวัดอุบลราชธานี 
(๓) วัดศรีโพธิไทร บ๎านลุมพุก ตําบลนาตาล อําเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี 
(๔) บ๎านโนนเจริญ บ๎านโนนขํา ตําบลโพธิศรี อําเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี 
(๕) วัดสวํางนาราม ตําบลไผํใหญํ อําเภอมํวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 

๑.๑ ชื่อผู้แต่ง 
ในจํานวน ๑๕ ชุดที่ค๎นพบในจังหวัดอุบลราชธานี ไมํปรากฏนามจริงผู๎แตํง แม๎แตํชุดเดียว 

สํวนใหญํจะปรากฏนามแฝง หรือ นามผู๎ถํายทอดสืบตํอกันเชํน ที่วัดสะอาดสมบูรณ์ บ๎านสะอาด
                                                 

อรทัย เลียงจินดาถาวร;โสรัจ นามอํอน, โครงการศึกษารวบรวมวรรณกรรมและจัดสร้างฐานข้อมูล

หนังสือใบลาน จังหวัดอุบลราชธานี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ๒๕๔๓-๒๕๔๔. 



   

 

๖๗ 

สมบูรณ์ ตําบลสะอาดสมบูรณ์ อําเภอเมือง จังหวัดร๎อยเอ็ด   เตชวโร ภิกขุ  (อินตา กวีวงศ์)  เจ๎า
อาวาสวัดสะอาดสมบูรณ์  บ๎านสะอาดสมบูรณ์  ตําบลสะอาดสมบูรณ์  อําเภอเมือง  จังหวัดร๎อยเอ็ด 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑.๒ ค าน า  

ทําน เตชวโร ภิกขุ (อินตา กวีวงศ)์ กลําววําคํากลอนอีสาน นิทานเสียวสวาสดิ์นี้ 
ต๎นฉบับเป็นหนังสือใบลานอักษรลาว ภาษาของโบราณอีสาน  นักปราชญ์โบราณเขียนไว๎นานแล๎ว จน
บางตอนก็ขาดเลอะเลือน บางตอนก็ไมํสะอาด สกปรกไมํชัดแจ๎ง จึงเป็นอุปสรรคในการรวบรวมเรียบ
เรียงอยูํบ๎าง อาศัยความเพียรพยายามของข๎าพเจ๎า จึงสําเร็จออกมาได๎ ดังที่ทํานเห็นอยูํนี้  

ต๎นฉบับใบลานนั้น ข๎าพเจ๎า ไปขอยืมจาก วัดอินทรนิมิต อําเภอเขาวง และจากวัด
อ่ืนก็มี แตํของวัดอินทรนิมิตนั้นเป็นเรื่องยํอไมํกว๎างเหมือนที่อ่ืน ข๎าพเจ๎าจึงเอาของ
ผู๎อื่นเป็นหลักฐานในการรวบรวมเรียบเรียงครั้งนี้ เมื่อเสร็จแล๎วข๎าพเจ๎าได๎มอบ
ต๎นฉบับให๎ บริษัท คลังนานาธรรม จํากัด เป็นผู๎จัดพิมพ์จําหนํายตามความประสงค์
ตํอไป  

เตชวโร ภิกขุ (อินตา กวีวงศ์) 
เจ๎าอาวาสวัดสะอาดสมบูรณ์ 

ตําบลสะอาดสมบูรณ์ อําเภอเมือง จังหวัดร๎อยเอ็ด 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
๒) คัดเรื่องย่อท้าวเสียว สวาสดิ์ 

นิทานเรื่อง ท๎าวเสียวสวาสดิ์ เป็นวรรณกรรมประเภทปรัชญาธรรมคําสอนและ คติธรรม 
ความเชื่อ มีเนื้อเรื่องแทรกนิทานสลับคําสอนท่ีเป็น ปรัชญาธรรมแนวคิดและ คติธรรมความเชื่อ
สลับกันไปตลอดเรื่องที่มีอิทธิพลตํอ วิถีชีวิตประชาชนชาวอุบลราชธานี ตลอดจนชาวไทยอีสามสํวน
ใหญ ํ

มีกุฎมทีชราสองสามีภรรยาคูํหนึ่ง มีบุตร ๒ คน ผู๎พ่ีชื่อศรีเฉลียว นิสัยเงียบขรึมหนักแนํน 
ผู๎น๎องชื่อ เสียวสวาสดิ์ นิสัยประเปรียว วํองไว ตํอมาพํอแมํสร๎างบ๎าน ๒ หลัง สร๎างเสร็จหลังหนึ่ง อีก
หลังหนึ่งยังไมํเสร็จ พํอเรียกลูกทั้ง ๒ มาให๎เลือกเอาเรือนคนละหลัง พี่ชายเลือเรือนหลังที่เสร็จแล๎ว 
เสียวสวาสดิ์ผู๎น๎องดีใจ ที่ได๎เรือนหลังส๎างไมํเสร็จ 

                                                 

อรทัย เลียงจินดาถาวร ; โสรัจ นามอํอน, ต๎นฉบับ จารด๎วยอักษรธรรม จํานวน ๒๐ ผูก ยืมจาก วัด

บ๎านทํุง ตําบลแดงหม๎อ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๔). 



   

 

๖๘ 

ตํอมาพํอแมํก็ถึงแกํกรรมได๎สั่งสอนให๎ลูกได๎มีความโอบอ๎อมอารี ตํอผู๎อื่น,อยําขี้เกียจ,หมั่น
ศึกษาหาความรู๎,อยําหูเบาใจน๎อย  ให๎เชื่อฟ๎งคําพํอสั่งไว๎ มีหลายประการด๎วยกัน เชํน อยําคบคนโลเล 
อนึ่ง เจ๎าจะมีคูํครองให๎เว๎น สตรีสามผัว เจ้าหัวสามโบส ถ์หมายความวํา อย่าคบคนโลเล อย่าน ามา
เป็นคู่ครอง อนึ่ง ให้เจ้าฟ๎นเฮือไว้หลายล า แฮท่า,ให้เจ้าหม่าข้าวไว้หลายบ้านแขกสิโฮม, 
หมายความวํา ให๎เป็นคนมีใจกว๎าง เผื่อแผํแกํญาติพ่ีน๎อง, และเตรียมทําไว๎คอยจุนเจือ ชํวยเหลือ
สงเคราะห์หมูํคนชาวบ๎าน, และท้ังสองพ่ีน๎องได๎ปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ๎าที่ให๎เว๎นความชั่ว
สามประการ คือ 

๑. เพ่ินบํเอิ้นอยําขาน หมายถึง เพื่อนไมํเรียกอยําขาน 
๒. เพ่ินบํวานอยําชํวย หมายถึง เพื่อนไมํออกปากวานอยําชํวย 
๓. เพ่ินบํยํองกลับยกยอตนเอง หมายถึง เพื่อนไมํยกยํองชมเชย แตํกลับยกยํองตัวเอง 

เป็นคนจัญไร 
ยกนิทานนกกระแดดเด๎าจะถูกเหยี่ยวรุ๎งจับกินเพราะไมํเชื่อคําสั่งสอนพํอแมํ แทบเอาตัว

ไมํรอด เมื่อเอาตัวรอดได๎ด๎วยอุบายก็ได๎ปฏิบัติตามคําสอนของพํอแมํ เหยี่ยวรุ๎งประมาทบินถลาโฉบลง
จะจับนกกระแดดเด๎ากินเป็นอาหาร เลยตกลงปะทะโขดหินตาย นกกระแดบเด๎าเลยเอาตัวรอดมาได๎  

พระพุทธองค์ทรงสอนวํา ปราชญ์ยํอมไมํหวั่นไหวฟูขึ้น จมลง ตามอิฐา
รมย์ และอนิฐารมณ์ ของโลกธรรม ๘ คือได๎ลาภได๎ยศ สรรเสริญ สุข เสื่อมลาภ 
เสื่อมยศ นินทา ทุกข์ 

นักปราชญ์ ไมํส๎องเสพสิ่งแวดล๎อมที่เลว เพราะสิ่งแวดล๎อมกําหนดวิถี
ชีวิตได๎ คนจึงควรอยูํในท่ีที่เป็นมงคล เชํน นิทานช๎างพลายที่ได๎ฟ๎งเรื่องโจรพูดเรื่อง
ปล๎นฆําเจ๎าทรัพย์ มีความประพฤติเลวเหมือนโจร,ม๎าสงครามของพระยาท่ีคนขาเป๋
เลียงจูง ม๎าก็เดินเหมือนคนเลี้ยง,นกแขกเต๎าท่ีโจรเลี้ยงก็เหมือนโจร แตํที่ฤๅษี เลี้ยงก็
เหมือนฤๅษี , นิทานการตัดสินคดีไมํเป็นธรรม เพราะ อคติ ๔ เป็นต๎น 

เสียวสวาสดิ์ คิดถึงคําปรัชญาชาวบ๎านข๎อวํา 
บํออกจากบ๎าน  บํฮํูฮํอมทางไป 
บํเฮียนวิชา  บํมีความฮํู  

                                                 

เตชวโร ภิกขุ(อินตา กวีวงศ์), นิทานเร่ืองท้าวเสียวสวาสด์ิค ากลอนโบราณอีสาน, (สํานักพิมพ์ คลัง

นานาธรรม ขอนแกํน ถนนกลางเมือง จังหวัดขอนแกํน๒๕๔๑), หน๎า ๓. 

เรื่องเดียวกัน, หน๎า ๔.  

เป็นปรัชญาธรรมโบราณ ของเกําเลําตํอกันมา ของหมูํเฮาชาวอีสาน ผู๎วิจัย จํามาเลํา. 



   

 

๖๙ 

หมายความวํา คนเราถ๎าไมํสามารถไปไหนมาไหนเลย ก็จะไมํรู๎อะไร เห็นอะไร ไมํรู๎เหนือ
ใต๎ก็มืดมน, คนเราถ๎าไมํสนใจศึกษาหาประสบการณ์ ก็ไมํมีความรู๎เป็นคนโงํเงํา เตํา ตุํน ไทยอีสานวํา 
หมากินความคึด  

วันหนึ่ง มีพํอค๎าสําเภาจากเมืองจําปา (เมืองจาม) มาจอดพักท่ีทําน้ํา เสียวสวาสดิ์ ขอ
โดยสารไปกับนายสําเภา ระหวํางเดินทางผํานสถานที่ตํางๆตลอดเวลา เสียวสวาสดิ์ ถามด๎วยความ
อยากรู๎อยากเห็นเป็นปริศนาวํา 

๑. แกํงที่เราผํานมานั้น มีหินหรือบํ ? (หินแรํเงิน,ทองคํา) 
  ๒. บ๎านที่เราผํานมานั้น มีคนเฒําสามขาหรือบํ? (ผู๎เฒําจําศีล) 
  ๓. ดงที่เราผํานมานั้น มีไม๎บํ? (ไม๎จันทน์หอม,ไม๎กฤษณา) 
  ๔. เมืองที่เราผํานนั้น มีเจ๎าครองนครบํ? (พระราชทรงทศพิธราชธรรม) 
  ๕. ในวัดนี้มีพระเจ๎าอยูํฝ้ารักษา บํ? (พระสงฆ์ผู๎ทรงศีล) 
 นายสําเภาไมํเข๎าใจปริศนาธรรม คิดวํา เสียวสวาสดิ์ เป็นอะไรไป เป็นคนบ๎องหรือเปลํา 
แตํใจหนึ่งก็คิดจะได๎เป็นลูกเขย กลับถึงบ๎านจึงแนะนําให๎รู๎จัก คนภายในครอบครัว โดยเฉพาะ นางศรี
ไวลูกสาวคนโปรด และในที่สุดได๎จัดการแตํงงานให๎เป็นคูํครองตลอดไป 

กลําวถึงเจ๎าเมืองจําปา เป็นโรคระแวง จัดให๎คนเฝ้าเวรยามตลอดคืน ใครหลับก็จับลงโทษ
ริบทรัพย์สิน และประหารเสีย นายสําเภาเมื่อถึงวาระเข๎าเวรยาม ได๎มอบทรัพย์สมบัติให๎เสียวสวาสดิ์
ลูกเขย กับนางศรีไวลูกสาวแล๎วจะหลบหนีไป เสียวสวาสดิ์ อาสาไปเข๎าเวรยามแทนพํอตา แม๎พํอตาจะ
ห๎ามก็ไมํยอม เพราะจะไปเข๎าเวรยามแก๎ป๎ญหาพระราชาฆําคนเข๎าเวรมามากแล๎ว โดยกลําวเป็น 
ปรัชญาปริศนาวํา ซิ่นบ่ขาด อย่าให้คุงเขียง เรื่องการเมือง ลูกขอแทนให้ หมายความวํา เนื้อไมํขาด 
อยําให๎มีดถึงเขียง เรื่องการเมือง ลูกขอแทนพํอ ลูกเขยขอตายแทนพํอตา 

เวลาเที่ยงคืน พระราชาเดินมาตรวจเวรยาม เสียวสวาสดิ์นั่งปริกรรมคาถาวํา ฆะเฏสิ 
ฆะเฏสิ กิงกะระณาอะหังปิ ตัง ชานามิฯ  ภาวนาไมํหยุดยั้ง หมายความวํา ท่านท าอะไรอยู่ๆ แม้เรา
ก็รู้ๆ 
 พระราชาทรงตกพระทัย เพราะพวกเฝ้าเวรกําลังหลับกันสํวนใหญํ แตํเสียวสวาสดิ์ นั่ง
ภาวนา บริกรรมคาถาอยูํคนเดียวเสียงดังข้ึนๆ พระราชาไมํแนํพระทัยวําเป็นเทวดา หรือปีศาจ หรือ
มนุษย์ หวั่นไหวพระทัยเสด็จกลับ ไมํทรงทําอะไรกับพวกหลับเวรยามได๎ เร๎าร๎อนพระทัยบรรทมไมํ
หลับทั้งคืน 
 รุํงเช๎าวันใหมํ มีรับสั่งให๎เสียวสวาสดิ์เข๎าเฝ้า ตรัสถามวํา คาถาท่ีเสียวสวาสดิ์ ภาวนา
บริกรรมอยูํค่ําคืนนั้น หมายถึงสิ่งใด เสียวสวาสดิ์กราบทูลเนื้อความดังกลําว เลําเรื่องทํานองสอนเป็น

                                                 

เตชวโร ภิกขุ (อินตา กวิวงศ์ ), นิทานท้าวเสียวสวาสดิ์ ค ากลอนโบราณอีสาน, หน๎า ๑๖.  



   

 

๗๐ 

นิทานที่สอดแทรกปรัชญาแนวคิดและคติความเชื่อของสังคม ทูลข๎อเท็จจริงที่ประชาชนเดือดร๎อน 
นิทานความโหดร๎ายของพระราชาหูเบา นิทานเลํห์เหลี่ยมของมนุษย์ นิทานการตัดสินอรรถคดีที่เป็น
ธรรมและไมํเป็นธรรม นิทานปริศนาธรรมอีกมากมาประกอบ ประมาณ ๓๐ กวําเรื่อง พระราชาทรง
พอพระทัย ได๎ตั้งให๎เสียวสวาสดิ์เป็นอัครมหาบัณฑิต และให๎สั่งสอนพระโอรส และประชาชนชาวเมือง 
มีคําสอนเกี่ยวกับการปกครอง และคนดี ผู๎ปกครองและคนเลว และโครงสร๎าง อันเป็นองค์ประกอบ
ของการเมือง การปกครอง นิทานของเสียวสวาสดิ์ล๎วนเป็นนิทานคําสอนประกอบธรรมะ คติความเชื่อ 
จารีตประเพณี อันเป็นวิถีชีวิตของประชาชน ยังมีอีกมากมาย จะได๎กลําวถึงเก่ียวกับอิทธิพลปรัชญา
ธรรมแนวคิดและคติธรรมความเชื้อของการวิจัยตํอไป 
 

ลักษณะค าประพันธ์ 
คําประพันธ์นิทานท๎าวเสียวสวาสดิ์ มีลักษณะเป็น โครงสาร หรือ กลอนลําทํานองหมอลํา

อุบลราชธานี ลางที่ก็ประสมประสานเป็น กาพย์ หรือ ยาพสร๎อย อํานออกเสียงเป็นทํานองเฉพาะ
อยํางๆไป เชํน ยาพสร้อย หรือ ค าสอย สลับกันไปขณะที่ หมอล า  ลําตกบทกลอนหนึ่งๆ จะมี หมอ
สอย แทรกข้ึนเสริมให๎เกิดความสนุกสนาน หม่วนซื่นโฮแซว เป็นระยะๆไปตลอดทั้งคืน ตัวอยํางคํา
สอย  (สร๎อย) สอยๆ พี่น้องฟ๎งสอย นกขี่ถี่ บินหนีบินคืน สาวไปเอาฟืนกุมหักด้ามพร้า อันนี้ ก็ว่า
สอย หมายความวํา หญิงสาวเข๎าป่าหาฟืน กระทําชําเลาด๎ามมีดอีโต๎อยํางเมามัน เมื่อจบคําสอย 
ประชาชนชอบอกชอบใจ ปรบมือเชียร์เกรียวกราว สํงเสียงกรี้ดกร๎าด กระตู๎ฮ๎ู มํวนชื่นโฮแซว สลับ
เสียงแคนเสียงลําโย๎วๆ ๆ 
ตัวอยําง คําประพันธ์ในนิทานท๎าวเสียวสวาสดิ์  ตอน ๔ สหาย คือ แมลงวัน หนอน อีกา กบ ฆํา
ช๎างพลายใหญํ 

...สามัคคีพร่ําพร๎อมกันแท๎สูํทาง คราวนั้นช๎างยืนอยูํหลับตา  
 กามันบินมาตอดตาไวฟ้าว  เป็นแผลให๎แมลงวันขี้ใสํ  
 หนอนกะเจาะซอกไซ๎ตาช๎างเปื่อยฟ๎ง เจ็บปวดแท๎บํเห็นฮุํงทางไป  
 หิวอาหารผํองกระหายน้ํา  ยามนั้นกบไปฮํองกลางเหวลึกใหญํ  
 ช๎างคิดวําน้ําอยูํใกล๎ทางนั้นเลําไป จึงตกพลัดพลาดลงก๎นเหวตาย  

หมายความวํา  นิทานเรื่องนี้ สอนให๎รู๎วํา ความพร๎อมเพรียงสามัคคีของคนหมูํมากยัง
ประโยชน์สําเร็จได๎ ให๎เกิดสุข 

...เพราะความสามัคคีของ ๔ สหาย ขณะนั้นช๎างพลายยืนหลับตาอยูํ 
อีกาบินโฉบมาจิกตาช๎างเป็นแผลตาบอด แมลงวันขี้ใสํตา หนอนเจาะตาบอด 

                                                 

โสรัจ  นามอํอน, ของเกําจําเอามาเลําตํอ. 
เตชวโร ภิกขุ (อินตา  กวีวงศ์), นิทานท้าวเสียวสวาสดิ์ ค ากลอนโบราณอีสาน, หน๎า ๔๘. 



   

 

๗๑ 

เจ็บปวดแสนสาหัส ช๎างหิวอาหาร กระหายน้ํา กบลงไปร๎องในเหวใหญํ ช๎างคิดวํามี
หนองน้ํา จึงตรงไปตกลงในเหวลึก ถึงแกํความตาย เพราะช๎างถือดีวํา ตัวโตรังแกนก
ไส๎ จึงได๎รับผลตอบแทนเชํนนั้น 

ลักษณะ คําประพันธ์ของนิทานท๎าวเสียวสวาสดิ์ เป็น โครงสาร หรือ กลอนล า อําน
ทํานองเสนาะโสต หรือ หมอ ล าพื้น นําไปลําตามงานชุมนุมหมูํบ๎าน งานเทศกาลบางอยําง และงาน
อวมงคลอุทิศกุศลงานฉลองผาสาท(ปราสาท)ผึ้ง, งานฉลองดูกฉลองธุง(ธง) และพระภิกษุสงฆ์ นํามา
เทศน์ทําวัตร หรือธรรม วัตร ตามวัดวาอารามทั่วไป เป็นที่นิยมชมชอบของพุทธศาสนิกชนโดยเฉพาะ 
ผู๎สูงอายุ ที่ชอบฟ๎งเทศน์ทําวัตรเย็น คือนิยมทําวัตรเย็น แล๎วฟ๎งเทศน์ เวลาประมาณ ๑๖-๑๗ นาฬิกา 
เฉพาะอยํางยิ่งจังหวัดอุบลราชธานี 
  
๓. ปรัชญาธรรม แนวคิดที่มีผลกระทบวิถีชีวิตชาวอุบลราชธานี 

๑. อิทธิพลด้านการปกครอง 
๒. อิทธิพลด้านความเป็นธรรมต่อสังคม 

๑) อิทธิพลด้านการปกครอง 
เป็นเจ้าเมืองต้องมีทศพิธราชธรรม  

พระเจ๎าจําปาทรงทอดพระเนตรพระโอรสไมํใสํใจการศึกษาเอาแตํเลํนเพลิดเพลินอยูํกับ
ราชบริพารเสียสํวนใหญํควรจะรู๎จักหลักของการปกครอง รู๎จักทศพิธราชธรรม เพราะไปภายหน๎าทรง
ได๎เป็นเจ๎าครองเมือง ถ๎าปราศจากทศพิธราชธรรมจะทําให๎ชาวประชาเดือดร๎อนเป็นแนํแท๎ ทรงมอบ
ให๎อัครมหาบัณฑิตเสียวสวาสดิ์ ทําหน๎าที่ถวายการศึกษาและอบรมบํมนิสัยพระราชโอรส       

ดังข๎อความตอนหนึ่งวํา 
...ทางดีให๎สนใจจดจํอ   ทํางชั่วนั้นพลันถิ่มถุมเสีย 
ควรที่พระเที่ยงมั่น       ทศพิศราชธรรม  

จักขอแขไข       แตํพอเพียงน๎อย 
 เป็นจอมเจ๎า       เหนือหัวให๎ฮักไพรํ 

                                                 

ธนิต ตาแก๎ว ,รวมนิทานธรรม เล่ม ๖ ค ากลอนภาคอีสาน,สํานักงาน ส.ธรรมภักดี ถนนข๎าวสาร เขต
ชนะสงคราม กรุงเทพฯ (พ.ศ.ไมํปรากฏ). 

ผู๎วิจัยเมื่อยังอยูํในสมณเพศ (พระมหาสีทา ยสินฺทโร) นามอํอน, เทศน์นิทานตํางๆเป็นประจํา  
ดร. ปรีชา พิณทอง, วรรณคดีอีสาน เล่ม ๒ โรงพิมพ์ศิริธรรมออฟเซ็ท ถนนชยางกรู อําเภอเมือง 

จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐ โทร.๐๔๕-๒๔๒๒๙๓. 
พระราชมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต); พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, พ.ศ.๒๕๒๘, หน๎า ๒๘๕-๒๘๗,  ขุ.ชา. (ไทย)๒๘/๒๔๐/๘๖. 



   

 

๗๒ 

  เป็นใหญํพ๎อง      หัวหน๎าให๎ฮักฝูง  
  เป็นผู๎เฒําให๎      ฮักลูกหลานเหลน  
  เป็นขุนกวนให๎      ฮักการเมืองบ๎าน  
  สมสถานเบื้อง      เฮืองฮมย์ถ๎วนทั่ว  

อยําได๎ฮักเพ่ินพุ๎น      ซังพี่บํด ี
หมายความวํา ขอพระองค์ ทรงใสํพระทัยคุณความดี แล๎วลดละเลิกพระทัยจากสิ่งชั่วร๎ายทั้งปวง 
โดยเฉพาะ ขอพระองค์ทรงใสํพระทัยในทศพิธราชธรรมสิบประการ ข๎าพระพุทธเจ๎าขอน๎อมถวาย
คุณธรรมราชจริยาอาทิวํา เป็นจอมเจ๎าเหนือหัวให๎รักไพรํฟ้าประชาราษ ฏร์ เป็นผู๎นําให๎รักผู๎ตาม
(ผู๎ใหญํให๎รักผู๎น๎อย) เป็นผู๎เฒํา ให๎รักลูกหลานเหลน เป็นขุนกวน ให๎รักบ๎านรักเมือง ซื่อสัตว์ จงรักภักดี 
อยําดึงฟ้าต่ํา อยําทําหินแถ อยําแยกแผํนดิน พระราชาควรศึกษาและยึดปฏิบัติในทศพิธราชธรรม ผู๎
นอนต่ําให๎นอนหงาย ผู๎นอนสูงให๎นอนคว้ํา หมายความวํา ผู๎น๎อยให๎เชื่อฟ๎งผู๎ใหญํ ผู๎ใหญํให๎ดูแลผู๎น๎อย 
คือ ให๎เป็นผู๎ตามและผู๎นําที่ดี  
ทศพิธราชธรรม หรือ ราชธรรม ๑๐ ประการ 

ธรรมของพระราชา ๑๐  ประการ,กิจวรรตที่พระเจ๎าแผํนดินควรประพฤติ,คุณธรรมของ
ผู๎ปกครองบ๎านเมือง,ธรรมะของนักปกครอง ดังตํอไปนี้  

๑. ทาน- การให๎ คือ สละทรัพย์สิ่งของ บํารุงเลี้ยง ชํวยเหลือประชาราษฏร และบําเพ็ญ
สาธารณประโยชน์ 

๒. ศีล- ความประพฤติดีงาม คือ สํารวมกายและวจีทวาร ประกอบแตํ
การสุจริต รักษากิตติคุณ ให๎ควรเป็นตัวอยําง และเป็นที่เคารพนับถือ มิให๎เป็นที่ใคร
ดูหมิ่น 

๓. ปริจจาคะ - การบริจาค คือ เสียสละความสุขสําราญ ตลอดจนชีวิต
ของตน เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน และความสงบเรียบร๎อยของบ๎านเมือง  

๔. อาชชวะ - ความซื่อตรง คือ ซื่อตรงทรงสัตย์ไร๎มายา ปฏิบัติภารกิจ
โดย สุจริต มีความจริงใจ ไมํหลอกลวงประชาชน 

๕. มัททวะ - ความอํอนโยน คือ มีอัธยาศัย ไมํเยํอหยิ่งหยาบคาย
กระด๎างถือองค์ มีความสงํา กิริยาวาจาสุภาพนุํมมนวลละมุลละไม ให๎ได๎ความรัก
ภักดี แตํมิขาดยําเกรง 

                                                 

เตชวโร ภิกขุ (อินตา กวีวงศ์), นิทานธรรมท้าวเสียวสวาสด์ิ ค ากลอนโบราณอีสาน, หน๎า ๕๓-๕๔. 
ของเกําเลําตํอกันมา เป็น มุขปาฐ. 
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตฺโต); พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม , หน๎า ๒๘๕-๒๘๗.  

ขุ.ชา. (ไทย)๒๘/๒๔๐/๕๖. 



   

 

๗๓ 

๖. ตปะ - ความทรงเดช คือ แผดเผากิเลสตัณหา มิให๎ครอบงําย่ํายีจิต
ระงับยับยั้งขํมใจได๎ มุ๎งมั่นแตํบําเพ็ญเพียร ทําราชกิจให๎สมบูรณ์ 

๗. อักโกธะ - ความไมํโกรธ คือ ไมํกริ้วกราด ลุอํานาจความโกรธ จน
เป็นเหตุให๎วินิจฉัยความและทําการตํางๆ ผิดพลาดศีลธรรม 

๘. อวิหิงสา - ความไมํเบียดเบียน คือ ไมํบีบค้ันกดข่ี เชํน เก็บภาษี ขูด
รีด หรือเกณฑ์แรงงานเกินขนาด ไมํหลงอํานาจ ไมํขาดความกรุณา ไมํหาเหตุ
เบียดเบียนลงโทษอาชญาแกํประชาราษฎร์ผู๎ใด เพราะความอทฆาตเกลียดชังของตน  

๙. ขันติ - ควํามอดทน คือ อดทนตํองานที่ตรากตรํา ถึงจะลําบากกาย
นําเบื่อหนํายเพียงใด ก็ไมํถ๎อถอย ถึงจะถูกยั่วยุถูกหยันเพียงใด ก็ไมํหมดกําลังใจ ไมํ
ยอมละทิ้งกรณีย์ท่ีบําเพ็ญโดยชอบธรรม 

๑๐. อวิโรธนะ - ความไมํคลาดธรรม คือ องค์เป็นหลักหนักแนํนในธรรม
คงท่ี ไมํมีความเอนเอียงหวั่นไหว เพราะถ๎อยคําที่ดีร๎าย สถิตม่ันในธรรมทั้งสํวน
ยุติธรรม และนิติธรรม ไมํประพฤติให๎เคลื่อนคลาดวิบัติไป 

ทํานอัครมหาบัณฑิตเสียวสวาสดิ์ ถวายนโยบายหลักการปกครองโดย
ทศพิธราชธรรมเป็นที่พอพระทัยของพระเจ๎าจําปาและพระราชโอรส แล๎วกลําวถึง
สมบัติสร๎างความมั่นคงของเมือง สืบตํอไป  

สมบัติความม่ันคงของเมือง ๑๔ ประการ 
ชาวไทยอีสานโดยทั่วไปเชื่อวํา สมบัติความมั่นคงของเมืองแบบบรรพชนเป็น ปรัชญา

แนวคิด หรือ แก้วคูณเมือง ถ๎าบ๎ามใด เมืองใด มีสมบัติความมั่นคงของเมือง หรือ มีแก๎วคูณเมือง ๑๔ 
ประการ บ๎านนั้น เมืองนั้นจะจําเริญรุํงเรือง 

แก้วคูณเมือง ๑๔ หน่วย 
ปรัชญาการปกครอง เป็นแนวคิดท่ีชาวไทยอุบลราชธานี และชาวไทย

อีสานยึดเป็นหลักและถือปฏิบัติในการปกครองบ๎านเมืองมาตั้งแตํครั้งบรรพชน ชาว
ไตสืบสานตํอเนื่องไมํขาดสายตราบถึง ชาวไตอีสานป๎จจุบัน บ๎านเมืองก็อยูํเย็นเป็น
สุข แม๎ยุคนี้ก็ยังยึดและถือปฏิบัติเป็นการภายในอยูํของหมูํเฮาชาวไทยอีสาน คือ  

 ๑. หูเมือง ได๎แกํ ราชทูต ผู๎ฉลาด อาจนําเรื่องเข๎าออกประเทศไทย  
 ๒. ตาเมือง ได๎แกํ นายหนังสือผู๎ฉลาด อาจสอนอักขระนานาได๎  
 ๓.แกํนเมือง ได๎แกํ พระสังฆะเจ๎า ผู๎ฉลาดทรงธรรม ทรงวินัย  
 ๔.ประตูเมือง ได๎แกํ เครื่องศาสตรา อาวุธ  
                                                 

ดร.ปรีชา พิณทอง ; วรรณคดีอีสานเล่ม ๒  โรงพิมพ์ศิริธรรมออฟเช็ท ถนนชยางกรู อําเภอเมือง 
จังหวัดอุบลราชธานี โทร.๐๔๕-๒๔๒๒๙๓. 



   

 

๗๔ 

 ๕. โหราศาสตร์ ได๎แกํ ผู๎ฉลาดอาจทักทายเหตุดี เหตุร๎ายบ๎านเมืองได๎  
 ๖. เหง๎าเมือง ได๎แกํ เสนาผู๎เฒํา ผู๎แกํ ผู๎ฉลาด กล๎าหาญ มั่นคง  
 ๗. ขื่อเมือง ได๎แกํ กวนเมือง ตาแสง ราษฎรผู๎ซื่อสัตย์  
 ๘. ฝาเมือง ได๎แกํ ทแกล๎ว ทหาญ ผู๎ฉลาดอาจยุทธกรรมได๎ชนะ  
 ๙. แปเมือง ได๎แกํ ท๎าวพระยาผู๎ประกอบด๎วยศีลธรรมอันดีงาม  
 ๑๐. เขตเมือง ได๎แกํ เสนาอํามาตย์ รู๎เขตบ๎านแดนเมือง ที่นั้นดีไมํดี  
 ๑๑. สติเมือง ได๎แกํ เศรษฐี พํอค๎า ผู๎มั่งมี  
 ๑๒. ใจเมือง ได๎แกํ หมอยาผู๎ฉลาด รู๎พยาธิ ใช๎ยาถูกโรค  

 ๑๓. คําเมือง ได๎แกํ ภาคพ้ืน ภูมิประเทศพลเมืองดี  
 ๑๔. เมฆเมือง ได๎แก๎ เทพยาดา อารักษ์ทั้งหลาย ในเขตบ๎านเขตเมือง  

แก๎วคูณเมือง ๑๔ ประการนี้ มีปรากฏในจารีต ๑๒ คองธรรม ๑๔ ในระบบราชการของไต
อีสาน สืบตํอมาตั้งแตํยุค อาณาจักรยูนานานเจ๎าถึงอาณาจักรล๎านนา ล๎านช๎าง ถึงดินแดนอีสานและ
พายัพ เป็นปรัชญาธรรมที่มีผลกระทบตํอวิถีชีวิตของ ชาวไทยอุบลราชธานี ตลอดถึงชาวไทยอีสาน
สํวนใหญํด๎วย 

 
๒. อิทธิพลด้านความเป็นธรรมต่อสังคม 

ปรัชญา แนวคิดด๎านความยุติธรรม ข๎อความตอนหนึ่ง ทํานอัคร
มหาบัณฑิตเสียวสวาสดิ์ยกมาสอน พระราชโอรสวํา 

 เกิดเป็นคนให้มีใจสัตย์ซ่ือ  
 โดยยกนิทานเรื่อง งูเห่ากัดเสือตาย มาเลําให๎เจ๎าชายสดับฟ๎ง วํา 
 นั่งให้ดูขอน นอนให้ดูหญ้า 

ครั้งนั้น มีเสือตัวหนึ่ง กินอาหารอิ่มแล๎ว เสือไมํรู๎นอนทับรูงูข๎างจอมปลวก นอนหลับถูก
งูเหํากัดตาย ขณะนั้นมีฤๅษีตนหนึ่ง เดินทางมาพบเสือนอนตาย ด๎วยความเมตตาธรรม จึงเสกคาถา 
ชีวะมนต์ ให๎เสือกลับฟ้ืนคืนชีพ เสือบอกกับฤๅษีวํา จะกินเจ๎าเป็นอาหาร เพราะเจ๎าเป่าให๎เสือคืนชีพได๎ 
ฤๅษีจึงกลําวกับเสือเจ๎าป่าวํา รู๎อยํางนี้เราจะปลํอยให๎เจ๎าตาย เรามีบุญคุณกับเจ๎า ทั้งสองตกลงกันไมํได๎ 
จึงตกลงวําหาคนใดคนหนึ่งตัดสิน อรรถคดีให๎ ถ๎าฝ่ายเสือถูกให๎เสือกินฤๅษี ถ๎าฝ่ายฤๅษีถูก ให๎เสือปลํอย
ฤๅษีไป ทั้งเสือเจ๎าป่าและพํอฤๅษีมนต์ขลังเดินป่าหาทนายผู๎เที่ยงธรรมตัดสินให๎ ตามลําดับดังนี้ 

ทนายท้ังห้าตัดสินความอย่างงไร 
ทนายท่ี ๑ เทวาเจ้าป่า ทราบเรื่องราวทั้งหมดแล๎ววํา เสือผิด ฤๅษี ถูก เทวดา คิดวํา ถ๎า

เราตัดสินให๎เสือตาย คนจะทําลายป่า เราไมํมีต๎นไม๎ใหญํอยูํอาศัย เทวดาพอใจ ตัดสินให้เสือเป็นฝ่าย
                                                 

เตชวโร ภิกขุ (อินตา กวีวงศ์); นิทานท้าวเสียวสวาสดิ์ ค ากลอนโบราณอีสาน, หน๎า ๕๔-๖๐. 



   

 

๗๕ 

ถูก ให้เสือกินฤๅษี ได้ เป็นการตัดสินความโดยอาศัย อคติธรรม ความลําเอียงเพราะความชอบใจ จึง
เป็นการตัดสินแบบ ฉันทาคติ ไม่เป็นธรรม ทํานฤๅษี ไมํยินยอมจึงเที่ยวหาทนายคนใหมํ ทําอยํางนี้
ตํอไปจึงได๎ทนายถึง ๕ คน 

ทนายท่ี ๒ หมาจิ้งจอกเจ้าเล่ห์ ทราบเรื่องราวทั้งหมดแล๎ว ทราบวํา เสือผิด ฤๅษี ถูก แตํ
ตัดสินให๎เสือถูก ฤๅษี ผิด เพาระทนายจิ้งจอก ไม่พอใจ โกรธให้ฤๅษี ที่เคยขับไลํเขา ขณะไปเล็มเศษ
อาหารที่อาศรมฤๅษี จึงตัดสินให้เสือกินฤๅษี ได้ เป็นการตัดสินความลําเอียง เพราะ อคติ ความไม่
ชอบใจ-ความโกรธ จึงเป็นการตัดสินความแบบ โทสาคติ ไม่เป็นธรรม พํอฤๅษี ไมํยินยอม จึงเที่ยวหา
ทนายคนตํอไป 

ทนายท่ี ๓ วัวแดง ระแวงภัย เมื่อทราบเรื่องราวทั้งหมด ทราบวํา เสือผิด ฤๅษี ถูกแตํ
ตัดสินให๎ เสือถูก ฤๅษี ผิด เพราะวัวแดงระแวงวํา ถ๎าตัดสินให๎เสือตาย เสือตัวอ่ืนจะมาจับเรากิน ดังนั้น
จึงตัดสิน ให้เสือกินฤๅษี จึงเป็นการตัดสินความลําเอียง เพราะ อคติธรรม ความระแวงเพราะกลัวภัย 
เป็นการตัดสินแบบ ภยาคติ ไม่เป็นธรรม พํอฤๅษี ไมํยินยอม จึงชวนกันเดินป่าหาทนายความคน
ตํอไป 

ทนายท่ี ๔ ลิง จอมซน เมื่อฤๅษี เลําเรื่องราวสูํฟ๎ง ลิงจอมทะเร๎น เอาแตํซน ไมํเข๎าใจ ไมํรู๎
เรื่องอะไร จึงตัดสินให๎เสือถูก ฤๅษี ผิด ให้เสือกินฤๅษี  อันเป็นการตัดสินล าเอียง เพราะอคติธรรม 
เพราะความโงํความไมํรู๎เรื่องของตน จึงเป็นการตัดสินความแบบ โมหาคติ ไมํยุติธรรมฤๅษี  ไมํยินยอม 
จึงเดินป่าหาทนายใหมํอีกเป็นคนสุดท๎าย 

ทนายท่ี ๕ กระต่ายนา เจ้าป๎ญญา กระตํายนา ฟ๎งเรื่องราวจากต๎นจนตลอด เข๎าใจด๎วยดี 
จึงคิดวําจะตัดสินให๎ยุติธรรมตํอท้ังสองฝ่าย ได๎กลําวกับเสือและทํานฤๅษี วํา ควรเราไปตรวจหลักฐาน
ที่เกิดเหตุกํอน จึงจะตัดสินความได๎ถูกต๎อง ตกลงไปดูท่ีเกิดเหตุด๎วยกัน กระตํายที่มีป๎ญญาจึงให๎เสือ
ทดลองนอนให๎ดูตรงที่ปากรูงูเหําตัวเดิม ทันใดนั้น งูเหําก็เลี้อยขึ้นมากัดเสือตัวนั้นถึงแกํความตายอีก 
กระตํายกับฤๅษี จึงกลับหนีไป ยังที่ของตน และให๎การดูแลการเป็นอยูํของกระตําย ทั้งสองเป็นกัลป์
ยาณมิตรกันไปชั่วชีวิต 

ทนายที่ ๑ ถึงท่ี ๔ ตัดสินอรรถคดีไมํยุติธรรม เพราะลุอํานาจ อคติธรรม ๔ ประการ  คือ 
ความไมํเที่ยงธรรม,ความลําเอียง เพราะ 
 ๑.ฉันทาคติ ลําเอียง เพราะชอบ  
 ๒. โทสคติ ลําเอียง เพราะชัง  
 ๓. โมหาคติ ละเอียง เพราะหลง ;เพราะเขลา 
 ๔. ภยาคติ ลําเอียง เพราะกลัว   
                                                 

พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต) พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. หน๎า ๑๗๔.    
ที.ปา. (ไทย)๑๑/๑๗๖/๑๙๖, ๑๑/๒๔๖/๒๔๐., อัง.จตุก. (ไทย)๒๑/๒๗/๒๓. 



   

 

๗๖ 

สํวน ทนายที่ ๕ กระตํายนา เจ๎าป๎ญญา ตัดสินด๎วยความเป็นกลาง
เป็นไปตามเนื้อถ๎อยกระทงความ ที่เป็นจริงอยํางไร ก็ตัดสินอรรถคดีตาม ข๎อเท็จ จึง
เป็นการตัดสินอรรถคดีที่ยุติธรรมโดยแท๎ 

ความยุติธรรม มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตชาวอุบลราชธานีอย่างย่ิง 
กรณีศึกษา ครั้งหนึ่ง เมื่อกรมพระยาสรรพสิทธิประสงค์ ทรงดํารงตําแหนํง ผู๎สําเร็จ

ราชการแทนพระเนตรพระกรรณ พระบาทสมเด็จพระเจ๎าอยูํหัวราชการที่ ๕ ที่มณทลลาวกาว จังหวัด
อุบลราชธานี ศรีวนาลัย ประเทศราชคืนนั้น ฝนตกพรําๆเพราะเป็นหน๎าฝนประมาณปลาย เดือน
กันยายน พ.ศ. ๒๔๔๕-๒๔๔๖ พระองค์เจ๎าสรรพสิทธิประสงค์ ทรงปลอมพระองค์ แตํงตัวเป็น
ชาวเมือง พร๎อมผู๎ติดตาม กั้นรํมตากฝนที่ตดพรําๆตรวจสภาพความเป็นอยูํของชาวเมืองอุบลราชธานี 
ในค่ําคืนไปเรื่อยๆ กระท่ัวสุดท๎ายถึงคุก(เรือนจํา) จึงทรงดําเนินตรงไปถามเจ๎าหน๎าที่เฝ้าเวรยาม ๒ คน
วํา ทําอะไร? เข๎าเวรเฝ้าคุก เฝ้าทําไม? ฝนตกๆไปนอนไมํดีหรือ? คนเฝ้าคุกบอกวําไมํได๎หรอก ฉันเป็น
คนอยูํเวรนอนไมํได๎ ต๎องควบคุมคนโทษไมํให๎พวกมันแหกคุกหนีไปรู๎ไหม? รับสังตํอวํา ขอเข๎าไปดูข๎าง
ในคุกได๎ไหม? คนเฝ้าเวรยามตะหวาดวําไมํได๎หรอก คนที่จะเข๎าคุกได๎ต๎องเป็น คนโทษ ศาลเขาตัดสิน
เด็ดขาดกํอนจึงเข๎าไปอยูํในคุกได๎ ไปๆหนีๆ เอ...หมาเขายังไมให๎เข๎าเลย ตาแกํนี้จะมาเข๎าคุกได๎ 
อยํางไร? และคนเฝ้าเวรยามสองคนพูดกันวําคนบ๎าหรือคนดีเออ...เอคนบ๎าทําไมมันมีรํม และหลายคน
ด๎วย ชั่งหัวมัน... 

กรณีศึกษาข๎อนี้ บํงบอกได๎ชัดเจนให๎เห็นวําชาวจังหวัดอุบลราชธานี ยึดเหนี่ยว และถือ
ปฏิบัติในคติความเชื่อท่ีวํา เกิดเป็นคนให้มีใจสัตย์ซ่ือ ปากจั่งได๋ หัวใจจั่งสั้น ปากว่าแล้ว มายม่างบ่
เป็น หมายความวํา ชาวอุบลราชธานี เป็นคนซื่อสัตย์ มีสัจจะความจริงใจ ปากกับใจตรงกัน พูด
อยํางไรทําอยํางนั้น ไมํกลับคํา  

(ไมํตะบัดสัตย์) ตรงพระพุทธพจน์บทวํา หะทะยัสสะ สะทิสี วาจา แปลวํา ปากกับใจ
ตรงกัน 

เรื่องราวเหลํานี้ มีปรากฏในนิทานท๎าวเสียวสวาสดิ์ทั้งสิ้นจึงเป็นเครื่องยืนยันได๎วํา นิทาน
เรื่องท๎าวเสียวสวาสดิ์มีอิทธิพลกระทบตํอวิถีชีวิตของประชาชนชาวพุทธอุบลราชธานี อยํางมาก 
๔. คติธรรม ความเชื่อเกี่ยวกับเวรกรรม 

ความเชื้อเกี่ยวกับการจองเวรตํอกันมีอิทธิพลตํอวิถีชีวิตของชาว
อุบลราชธานี ตลอดจนชาวไทยอีสานบ๎านเฮาโดยทั่วไป ดังเชํน ทํานบัณฑิตเสียว
สวาสดิ์ นํานิทานเรื่องเมียน๎อยเมียหลวง จองเวรกันอยํางไมํรู๎จักจบจักสิ้น ข๎อความ
ในนิทานท๎าวเสียวสวาสดิ์ ตอนหนึ่งวํา 

...จักกลําวก๎ามปางกํอนชาวนา  มีภรรยาสองคนอยูํครองสมสร๎าง  
                                                 

ดร.ปรีชา พิณทอง เลําสูํฟ๎ง ผู๎วิจัยนํามาเลําตํอ พ.ศ.๒๕๑๕. 



   

 

๗๗ 

ทางเมียน๎อยมีครรภ์ท๎องแกํ  เมียหลวงคิดเดียดให๎เลยได๎ใสํยา  
ให๎แมํน๎อยแท๎งลูกสามคน  เลยบํมีปุตตาเกิดมานําเจ๎า...   

หมายความวํา นานมาแล๎ว ชายชาวนาคนหนึ่ง มีภรรยาอยูํรํวมกันสองคน เมียน๎อย
ตั้งครรภ์แกํ เมียหลวงโกรธ จึงวางยาให๎เมียน๎อยแท๎งลูกถึง ๒ ครั้ง เมียน๎อยรู๎ทันเมียหลวงจึงวางยาให๎
ตายเสีย แตํกํอนจะขาดใจเมียน๎อยได๎ จองเวร ว่าเกิดชาติใหม่ ขอให้เราได้ท ากับเขา เหมือนที่เขาได้
ท ากับเรานี้เถิด ผู๎ที่นําจองเวร ก็จะเป็นเวรตํอกันและกันไมํละเว๎นและไมํสิ้นสุด สมจริงกับพุทธพจน์
บทวํา 
นะ หิเวเรนะ เวรานิ สัมมันตีธะกุธาจะนัง ฯ 
แปลวํา เวรย่อมระงับ เพราะการจองเวร ในที่ไหนๆ 
เสียวสวาสดิ์ ธรรมิกบัณฑิต นํานิทานเรื่อง เมียน๎อยเมียหลวงมาถวายพระราชเมืองจําปา 

...ผู๎ที่นําจองเวรกํอเข็ญบํมีเว๎น เป็นเวรเกี่ยวกลับกันผันเปลี่ยน  
  มันหมุนเวียนบํเว๎น เวรนั้นจองจํา ทํานเอย...  

หมายความวํา บุคคลผู๎กํอเวรตอบแกํกันและกัน จะหมุนเวียนเปลี่ยนกันไป ไมํรู๎จักสิ้นจัก
สุดจนกวําคู๎เวรกรรมจะเลิกจองเวรกัน ดังตํอไปนี้ 

เรื่อง เมียน้อยเมียหลวงจองเวรกัน 
ภรรยาหลวง ตายจากชาติยั้นแล๎ว ไปเกิดเป็นแมํไกํ และตกไขํเทําไรๆ 
ภรรยาน๎อย ตายจากชาตินั้นแล๎ว ไปเกิดเป็นแมว แอบไปกินไขํแมํไกํจนหมด 
ภรรยาหลวง จองเวร ตายจากชาตินั้นแล๎ว ไปเกิดเป็นเสือ 
ภรรยาน๎อย จองเวร ตายจากชาตินั้นแล๎ว ไปเกิดเป็นวัว ตกลูก ครั้งใด เสือก็มาจับไปกิน

หมด 
ภรรยาหลวง จองเวร ตายจากชาตินั้นแล๎ว ไปเกิดเป็นยักษ์ 

ภรรยาน๎อย จองเวร ตายจากชาตินั้น ไปเกิดเป็นหญิงชาวบ๎านคลอดลูก
แล๎ว ยักษ์จะมาจับลูกไปกินเหมือนครั้งกํอนๆ เธอจึงอุ๎มลูกน๎อยวิ่งกระเซอกระเซิง 
และร๎องขอความชํวยเหลือ แตํไมํมีใครชํวยเธอได๎ จึงอ๎ุมลูกน๎อยเข๎าไปในวัดพระเช
ตะวัน ฝ่าฝูงคนเข๎าไปถึงหน๎าธรรมาสน์ 

ขณะนั้น เป็นเวลาหลังภัตตาหารเช๎า พระพุทธองค์ กําลังเทศน์โปรด
พุทธบริษัทอยูํ แม๎นางยักษ์ก็วิ่งตามมาติดๆ นางจึงนําทารกน๎อยเข๎าไปทูลถวาย 
พระพุทธเจ๎า แล๎วถวายบังคมนั่งอยูํข๎างหนึ่ง สํวนนางยักษ์ก็นั่งอยูํข๎างหนึ่ง 
พระพุทธเจ๎า ทรงสั่งให๎เขาท้ังหยุดกํอน 

                                                 

เตชวโร ภิกขุ (อินตา กวีวงศ์); นิทานท้าวเสียวสวาสดิ์ ค ากลอนโบราณอีสาน. หน๎า ๘๘-๙๐. 



   

 

๗๘ 

พระพุทธองค์ ทรงเทศนาให๎ทั้งสองฟ๎ง อันเป็นเหตุ ให๎ยักษ์และคนรักกัน
อยูํรํวมกัน เป็นเพื่อนบ๎าน เป็นกัลยาณมิตรกันได๎ ทรงตรัสวํา 

...กํอนนั้น เจ๎าทั้งสองได๎จองเวร ทําเข็ญตํอกันมาแล๎ว บัดนี้ให๎เจ๎าหยุด
ทําเวรตํอกัน ทุกฝ่านให๎หยุดเลิกจองเวร ให๎เป็นคนดีรักกันอยําสร๎างเวรกรรมซ้ําใหมํ 
ให๎หมดเวรภัยตํอกันคราวนี้ และพระพุทธองค์ ยื่นทารกน๎อยให๎ยักษ์จูบ ยักษ์ลูบไล๎
จิตใจหายโกรธ ตํางจาก เมื่อกํอน ไมํชิงชังกันเลยแม๎แตํน๎อย กลายเป็นมิตรที่ดีตํอกัน 

ยักษ์และคนอยู่บ้านเดียวกัน 
สองสามีภรรยาได๎เชื้อเชิญให๎นางยักษ์ขิณี ไปอยูํในชายคาบ๎านหลังเดียวกัน เขาจึงสร๎างหอ

เจ๎าที่ให๎ยักษ์ขิณีอยูํ ยักษ์รู๎วําเดือนปีใดฟ้าฝนจะแล๎งและสมบูรณ์ บอกชาวบ๎านให๎ลงมือทํานาไรํสวน 
ชาวบ๎านปฏิบัติตามข๎าวกล๎าไรํนามีผลผลิตเพิ่มข้ึน มาภายหลังยักษ์ได๎รับการสัมมานะ สักการะ จึงได๎
ให๎ชาวบ๎านตกแตํงบูชาเป็นเทพเจ๎าเฝ้าหัวนา ชาวไทยอีสานหมูํเฮาเรียก ตาแฮก ประจํานาของ
ชาวเมืองอุบลราชธานีแทบทุกแปลงนาเป็นจารีตประเพณีของ หมูํเฮาชาวนาชาวอุบลราชธานี และ
ไทยอีสานทั่วไป มีมาแตํโบราณกาลแล๎ว แตํตกถึงยุคโลกาภิวัตน์ป๎จจุบันก็พอยังมีให๎ศึกษาอยูํบ๎าง 
อิทธิพลคติธรรมความเชื้ออันนี้ และท านองนี้  ยังมีอีกหลายอยําง นอกเหนือจาก ตาแฮกหัวนาแล้ว 
ยังมี หอปู่ตาประจ าหมู่บ้าน ของไทยอุบลราชธานีและอีสานอยูํทั่วไป สิ่งเหลํานี้ คือ อิทธิพลคติธรรม
ความเชื้อที่ฝ๎งอยูํในความรู๎สึกนึกคิด และฝ๎งลึกในสายเลือด หมูํเฮาไทยอีสานอุบลราชธานี และไทย
อีสานโดยทั่วไป นอกเหนือจาก ตาแฮกหัวนา อันเป็นเทพเจ๎า หรือเทวดาเฝ้านาแล๎วชาวจังหวัด
อุบลราชธานี ยังมีศาลเจ้าที่ ศาลพระภูมิ และศาลพระพรหม  ของชาวบ๎านอีกจํานวนไมํน๎อย มีอยูํ
เกือบทุกหมูํบ๎าน 
๔) คติธรรม ความเชื่อที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวอุบลราชธานี  

คติความเชื้อตํางๆดังกลําว มีอิทธิพลตํอวิถีชีวิตประชาชนชาวบ๎านอยําง
เห็นได๎ชัด ถือเป็นสํวนประกอบของชีวิตประจําวันอยํางหนึ่งจะขาดมิได๎ อันปรากฏ
เป็น ข๎ออนุญาต สิ่งที่ควรทํา และข๎อห๎ามสิ่งที่ไมํควรทํา เรียกวํา จารีต ๑๒ รีต หรือ
ประเพณี ๑๒ เดือน และครองธรรม ๑๔ ของชาวอุบลราชธานี และชาวไทยอีสาน 

จารีตสิบสอง  
จารีต ๑๒ ของชาวไทยอุบลราชธานี และชาวไทยอีสานสํวนใหญํ จารีตเหลํานี้ ชาว

อุบลราชธานี ก็ดี ชาวไทยอีสาน ก็ดี ตลอดจนชาวพุทธไทยท่ัวประเทศยังยึดและถือปฏฺบัติกันอยูํทั่วไป 

                                                 

พระครูเทพสารคุณ (สุนันท์ เพียรเลื่อน) ; ชอบ ดีสวนโคก ; วิมล ชนะบุญ ; บุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล,
มรดกอีสาน ฉบับสมบูรณ์ ,ขอนแกํน คลังนานาธรรม ถนนกลางเมือง จังหวัดขอนแกํน พ.ศ. ๒๕๔๔, หน๎า ๙๙-
๑๐๐. 



   

 

๗๙ 

ยกเว๎นบางจารีต ของชาวพุทธในบางถิ่นเทํานั้น ที่ถือประพฤติปฏิบัติคลาดเคลื่อนกันบ๎าง ทั้งนี้ เพราะ
ขนบธรรมเนียม ประเพณีศิลปวัฒนธรรมท๎องถิ่น และภูมิภาคทางธรณีอาจแตกตํางกันบ๎าง แตํ
ภาพรวมแล๎วกลําวได๎วํา ประชาชนชาวพุทธไทย ในทุกภาคสํวนของภูมิภาคประเทศไทยยังมีความเชื่อ 
มีศรัทธา ตํอ จารีตสิบสอง หรือ ประเพณีสิบสองเดือน นี้อยูํเป็นสํวนมากพูดได๎เต็มปากเต็มคําวํา ทุก
หูหมาตาคนรู้จัก ประเพณีสําคัญๆทางพระพุทธศาสนา เชํน เทศกาลวันมาฆบูชา วันเพ็ญเดือนสาม
,วันวิสาขบูชา วันเพ็ญเดือนหก,วันอาสาฬหบูชา วันเพ็ญเดือนแปด ,วันมหาปวารณา วันเพ็ญเดือนสิบ
สอง เป็นต๎น สิ่งเหลํานี้ มีปรากฏแทรกเอาไว๎ในนิทานท๎าวเสียวสวาสดิ์แทบทั้งสิ้น จึงกลําวได๎วํา นิทาน
ท๎าวเสียวสวาสดิ์ มีอิทธิพลตํอวิถีชีวิตประชาชนชาวไทย จังหวัดอุบลราชธานี อยํางหลีกเลี้ยงไมํได๎กระ
ทั้งชาวพุทธไทยท่ัวประเทศแม๎ในถ่ินอื่นด๎วย 
๔.๒ นิทานเรื่องท้าวกาฬเกษ  
ในการทําวิจัยนี้ แบํงเป็น ๔ ประเด็น 

๑) ประวัติความเป็นมา 
๒) คัดยํอเรื่องและลักษณะคําประพันธ์ 
๓) ปรัชญา แนวคิดท่ีกระทบตํอวิถีชีวิตชาวอุบลราชธานี 
๔) คติ ความเชื่อที่มีผลกระทบตํอวิถีชีวิตของชาวอุบลราชธานี 

 
๑) ประวัติความเป็นมา 

นิทานท๎าวกาฬเกษเดิมทีเป็นวรรณกรรมของ นักปราชญ์ชนเผ่าไตลาวยุค อาณาจักร 
ล้านช้าง ภายหลังได๎แผํอิทธิพลลงมาใต๎และเข๎าสูํดินแดนภาคอีสาน จึงกลายเป็น นิทานพื้นบ้าน
อีสานสืบมา ปรากฏนามผู๎แตํงชัดเจนตอนท๎ายสุดเรื่องมีวํา 

...สมเด็จกูแตํงไว๎กาฬเกษ คําสอน ในกรุงศรีสัตตะนาคนหุต แตํปฐมกาลเค๎า องค์สมเด็จ
เจ๎าเชียงทองครองนั่ง ศักราชได๎ หนึ่งพันหนึ่งร๎อยปี(๑,๑๐๐) ตนเจ๎าให๎จื่อจํา นั้นถํอน... 

ศักราชในที่นี้ไมํชัดวําหมายถึง พุทธศักราช หรือ คริสตศักราช หรือ จุล
ศักราช ถ๎าหมายถึง พุทธศักราช นิทานท๎าวกาฬเกษ ก็จะมีอายุ ๑,๔๕๔ ปี ถ๎า
หมายถึง คริสตศักราช นิทานท๎าวกาฬเกษ ก็จะมีอายุ ๑,๑๑๑ ปี แตํถ๎าหมายถึง จุล
ศักราช นิทานท๎าวกาฬเกษ ก็จะมีอายุ ๒๗๓ ปีพอดี 

จากนั้นถึงวันนี้ ก็ผํานหนาวผํานร๎อนมาได๎นับร๎อยนับพันปีแล๎ว ได๎รับ
การถํายทอดจากยุคสูํยุค จากรุํนสูํรุํนมาหลายยุคหลายสมัยโข ในหมูํประชากร เผํา

                                                 

 ธนิต ตาแก๎ว ;รวมนิทานธรรมเล่ม ๖; สํานักงาน ส.ธรรมภักดี,ถนนข๎าวสาร กรุงเทพมหานคร (พ.ศ.
ไมํปรากฏ), หน๎า ๕๗๗. 



   

 

๘๐ 

ไทอ๎ายลาว หรือ เผําไต ป๎จจุบันยังใช๎กันอยูํดาดดื่นในหมูํไตอีสาน บันทึกด๎วยอักษร
ธรรมอีสาน ในหมูํไตพายัพ บันทึกด๎วยอักษรธรรมพายัพในหมูํไตลาว บันทึกด๎วย
อักษรไตลาว (ไทน๎อย) แม๎ในหมูํไตเขมร แถวจังหวัดสุรินทร์ บุรีรัมย์ และศรีสะเกษ
บางสํวน บันทึกด๎วยอักษรขอมหวัด สําหรับอักษรขอมหวัดแม๎ในหมูํไตอุบลก็ยังมีใช๎
กันประปลาย แตํอักษรขอมหวัดสํวนมากใช๎บันทึก บทสวดมนต์ยุคกํอน พ.ศ. 
๒๔๘๔ ใช๎จารึกพระไตรปิฏก พระปาฏิโมกข์ บทสวดมนต์น๎อย มนต์กลาง ศัพทา 
ลังคหะ เป็นต๎น 

สํวนคําวํา สมเด็จกู นําจะหมายถึง สมเด็จพระเจ๎ามหาชีวิต คือ พระเจ๎าแผํนดินของ 
อาณาจักรล๎านช๎าง ยุคนั้น เพราะมีคําวํา เชียงทอง ครองนั่ง เชียงทอง คือ เมืองหลวงพระบาง อัน
หมายความวํา พระเจ๎ามหาชีวิต ขณะที่ทรงแตํง(นิพจน์) นิทานท๎าวกาฬเกษ ทรงประทับที่เมืองเชียง
ทอง คือ เมืองหลวงพระบาง 

คําวํา กรุงศรีสัตตะนาคนหุต (สัต-ตะ-นา-คะ-นะ-หุด) คือ นครเวียงจันทน์ อันเป็นเมือง
หลวงของอาณาจักรลาว คนไทย (ไทยสยาม) นิยมใช๎ จุลศักราช โดยทั่วไป และใช๎กันสืบมากระท้ังถึง 
ยุคกรุงศรีอยุธยา กรุงธนบุรี และรัตนโกสินทร์ ตอนต๎น 

อีกประการหนึ่ง มีคําวํา  สังกาสหลวง ปรากฏในหนังสือ ลํามหาชาติ 

(เวสสันดรชาดก) ทุกครั้งที่มีการเทศน์ ลํามหาชาติ (เวสสันดรชาดก) ป๎จจุบันก็นิยม เทศน์ (อําน) 
สังกาสหลวงกํอน จึงจะเทศมหาชาติตํอไปจนจบภายในวันเดียว จะมีพระผู๎ใหญํในถิ่นนั้นๆ เริ่มเทศน์
สังกาสหลวงเวลาประมาณ ๐๓.๐๐ นาฬิกาเป็นต๎นไป จึงเทศน์มหาชาติตํอจากนั้นไปจนกระทั้งจบ
ภายในวันเดียว 

ผู๎วิจัยเห็นวํา ศักราช ในที่นี้จึงนําจะหมายเอา จุลศักราช มากกวํา เพราะสังกาสหลวง ก็
คือ จุลศักราชนั้นเอง ดังนั้น หนังสือ นิทานท๎าวกาฬเกษ ก็จะมีอายุ ๒๗๓ ปี มาแล๎ว จึงมีอายุมากกวํา
กรุงรัตนโกสินทร์ 

นิทานท๎าวกาฬเกษ มีอายุยืดยาวผํานหนาวร๎อน ยืนหยัดในชุมชนชาวไทยลาวมาเป็นเวลา
นับร๎อยๆปี จึงมีผู๎คัดลอกตํอมายุคตํอยุค ยํอมมีถ๎อยคํา สํานวน และขนบธรรมเนียมประเพณีของกลุํม
ชนนั้นแทรกแทรงเป็นธรรมดา แตํโครงสร๎าง สารแกํนสารของเรื่องยังคงจุดเดิมเอาไว๎ทั้งหมด ผู๎วิจัยได๎
นํามาเปรียบเทียบผูกตํอผูก ตอนตํอนของนิทานแล๎ว ลงกันถึง ๘๐ เปอร์เซ็นต์ ในการสํารวจครั้งล๎าสุด



   

 

๘๑ 

ได๎ค๎นพบจํานวน ๒๒ ชุดจาก ๒๒ วัดในจังหวัดอุบลราชธานี ขอยกมาเป็นนิทัศน์ จํานวน ๕ ชุด จาก 
๕  วัด ดังนี้ 

๑. วัดแสงเกษม ตําบลเมืองเดช อําเภอเมืองเดช จังหวัดอุบลราชธานี 
๒. วัดบ๎านบุเปือย ตําบลบุเปือย อําเภอน้ํายืน จังหวัดอุบลราชธานี 
๓. วัดพระโรจน์ บ๎านพระโรจน์ อําเภอมํวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 
๔. วัดโพธิ์ศรี บ๎านนาจาน ตําบลนาเยีย อําเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี 
๕. วัดธัญํุตตมาราม บ๎านกุดข๎าวปุ้น ตําบลกุดข๎าวปุ้น อําเภอกุดข๎าวปุ้น จังหวัด

อุบลราชธานี 
๒) คัดเรื่องย่อและลักษณ์ค าประพันธ์ 

ท๎าวสุริวงศ์ มีม๎ามณีกาบ เป็นพาหนะวิเศษ เหาะเหินเดินอากาศได๎ ทรงขี่ไปเรียนวิทยา
อาคมมาจากพํอฤๅษี ที่ป่าหิมพานต์ แล๎วกลับมาครองเมืองแทนพระเจ๎าพรหมทัต ด๎วย
ทศพิธราชธรรม  ปรารถนาจะมีพระราชโอรสไว๎สืบราชสมบัติแทนพระองค์จึงทรงขอลูกจากพระ
อินทร์ 

ก าเนิดท้าวกาฬเกษ 
พระอินทร์ สํงเทพบุตรตนหนึ่ง พร๎อมเทพธิดาเทพพระบุตรลงมาอุบัติ ในครรภ์มเหสีของ

ท๎าวสุริวงศ์ นามวํา กาฬเกษ กุมาร เมื่อเจริญวันได๎ ๑๔ พรรษา แอบเข๎าไปในโรงม๎ามณีกาบแล๎วขี่
เหาะออกจากเมืองโดยไมํบอกลาใคร ถึงเขตป่าหิมพานต์พบนกสาลิกาคํูหนึ่ง พูดภาษามนุษ ย์ได๎ จึง
สั่งความให๎ไปบอกท๎าวสุริวงศ์ราชบิดาวํา จะออกไปเดินป่าครบ ๓ ปี จึงจะกลับมา แล๎วเดินทางตํอไป  

ท้าวกาฬเกษพบนางมาลีจันทน์ 
เดินทางถึงเขตเมืองผีมนต์ ที่เมืองนี้ท้าวผีมนต์ และนางมาสีทอง  ปกครองซึ่งมีลูกสาวสุด

สวยคนเดียวนามวํา มาลีจันทน์ กาฬเกษ พักอยูํนอกเมืองพบชาวเมืองออกหาฟืน ทราบวํา ท๎าวผี
มนต์ มีลูกสาวสุดสวยวันหนึ่ง นางมาลีจันทน์ และเสนา อํามาตย์ ราชบริพารออกชมสวนดอกไม๎ ท๎าว
กาฬเกษแอบไปพบและชอบพอกัน ตกกลางคืนจึงขี่ม๎ามณีกาบ เหาะเข๎าทางชํองลม และได๎เสียกัน
อยํางลับๆเป็นเวลาหลายคืน 

                                                 

อรทัย เลียงจินดาถาวร;โสรัจ นามอํอน,โครงการศึกษา รวบรวม และจัดสร้างฐานข้อมูลหนังสือใบ
ลาน จังหวัดอุบลราชธานี ,สํานักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๔ หน๎า(บัญชีสํารวจ) 
หน๎า, ๒๙-๑๘๐. 

พระราชวรมุนี (ประยุทธ์  ปยุตโต) ; พจนาณุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม ,หน๎า ๒๘๕-๒๘๗. 
ขุ.ชา. (ไทย)๑๒๘/๒๔๐/๘๖. 

ที่มาของนกสาลิกาพูดได๎ มนุษย์จึงจับมาเลี้ยงไว๎ให๎พูด สาลิการับบาป?. 



   

 

๘๒ 

ท้าวกาฬเกษถูกหลาวยนต์ตาย 
ท๎าวผีมนต์สืบทราบ จึงสั่งให๎มหาอํามาตย์แตํงหอกยนต์ดักยิงขณะที่ท๎าว

กาฬเกษแอบเข๎าพบกับนางมาลีจันทน์ ท๎าวกาฬเกษถูกหอก หรือหลาวยนต์ พร๎อม
ทั้งม๎ามณีกาบตกลงมาตายด๎วยกัน กํอนจะตายท๎าวเธอร๎องเรียกให๎นางมาลีจันทน์มา
พบและสั่งวํา อยําเผาศพและซากม๎า ให๎เอาใสํแพลอยน้ําไป แพจะไหลทวน
กระแสน้ําไปเอง และให๎นางมาลีจันทน์ ทําบุญอุทิศสํวนกุศลให๎ด๎วย นางมาลีจันทน์
ปฏิบัติตามที่ท๎าวกาฬเกษสั่งทุกประการ 

 
ท้าวกาฬเกษและม้ามณีกาบกลับฟื้นคืนชีพ 

แพศพท๎าวกาฬเกษและซากม๎ามณีกาบ ลอยทวนกระแสน้ําไปจนกระท่ังพญาครุฑซึ่งเป็น
พระสหายกับท๎าวสุริวงศ์ราชบิดาของท๎าวกาฬเกษมาพบเข๎าจําได๎วําเป็นลูกชายของท๎าวสุริวงศ์พระ
สหาย จึงคาบไปขอความชํวยเหลือจากพํอฤๅษี  พํอฤๅษี เข๎าฌานนําขําวท๎าวกาฬเกษตายและม๎ามณี
กาบข้ึนไปรายงานตํอพระอินทร์บนสวรรค์ พระอินทร์จึงสอนมนต์ ชีวชีพเสกเป่าให้คนตายกลับฟื้น
คืนชีพได้ ,วิทยายุทธตํางๆมอบน้ําเต๎าแก๎วคือน้ําอมฤต รดให๎คนตายกลับฟื้นคืนชีพได๎ และธนูศรศิลป์
วิเศษ ให๎แกํท๎าวกาฬเกษจนสําเร็จ แล๎วลาพํอฤๅษี กลับไปหานางมาลีจันทน์อีก ท๎าวผีมนต์ทราบเรื่อง
เกิดรบกัน ในที่สุดท๎าวผีมนต์แพ๎ จึงยกนางมาลีจันทน์ลูกสาวและยกเมืองให๎ท๎าวกาฬเกษ ท๎าวเธออยูํ
ปกครองเมืองไมํนาน ได๎ลาท๎าวผีมนต์และลาชาวเมืองเดินทางตํอไป พร๎อมม๎ามณีกาบและนางมาลี
จันทน์ 

ในการเดินทางตํอไปนี้ ได๎สู๎รบกับบรรดายักษ์หลายหัวเมือง เชํน ยักษ์
สาระกัน ยักษ์คันธะ ยักษ์ขินี และอ่ืนๆ ท๎าวเธอเอาชนะได๎เด็ดขาด ยักษ์เหลํานั้น 
ต๎องการให๎ท๎าวกาฬเกษอยูํเป็นเจ๎าปกครองเมืองของตนๆ แตํท๎าวเธอยังต๎องการ
เดินทางตํอไป 

ท้าวกาฬเกษถูกลักพาตัวและก าเนิดกินรี 
ท๎าวกาฬเกษ นางมาลีจันทน์ และม๎ามณีกาบ เดินทางตํอไป ได๎พักรอนแรมในป่าถึงเขต

นางกินรีสามพี่น๎อง เมืองภูเงิน เจ๎าเมืองมีธิดาแฝดสามคน โหรหลวงทายวํา แฝดหญิงสามคนผิด
จารีตโบราณ ไม่ควรเลี้ยงไว้ เป็นกาสีบ้าน กาลีเมือง ควรลอยแพ ชาวเมืองเห็นเป็นเชํนนั้น แพแฝด
สามพี่น๎องไหลทวนกระแสถึงทําน้ําอาศรมพํอฤๅษี  นํามาเลี้ยงไว๎ให๎ชื่อวํา ป๎ทมาน้อย บัวไข นางเกศ 
พํอฤๅษี เสกนิ้วโป้งให๎ทารกดูดแทน นม อันเป็นที่มาของกินรี และเด็กทารกดูดนิ้วโป้งหัวมือ สืบมา
ตราบป๎จจุบันกาล 
                                                 

 ธนิต ตาแก๎ว ;รวมนิทานธรรม ,เล่ม ๖  ,สํานักงาน ส.ธรรมภักดี ถนนข๎าวสาร ป้อมปราบ กรุงเทพฯ 
(พ.ศ.ไมํปรากฏ) หน๎า ๔๑๔ – ๔๑๕. 



   

 

๘๓ 

ท๎าวกาฬเกษ นางมาลีจันทน์ และม๎ามณีกาบนอนหลับกลางไพร ถูกกินรีสามพี่น๎องลักพา
ตัวท๎าวกาฬเกษหนีไป ชมเชยนานสองปีจึงได๎พบกัน และเดินทางตํอไปอีกนานจนในที่สุด ท๎าวกาฬ
เกษนางมาลีจันทน์ พร๎อมม๎ามณีกาบ และกินรี ได๎เดินทางกลับไปครองเมืองแทนบิดา ปกครองไพรํฟ้า
ประชาราชฎร์ ด๎วยทศพิธราชธรรม ตราบสิ้นอายุขัย กินรีจึงมีปรากฏให๎เราพบเห็นตราบจนป๎จจุบัน 

ลักษณะค าประพันธ์ 
นิทานท๎าวกาฬเกษเป็น ค ากลอนอีสาน  หรือ กลอนล าพื้น  หมอลําพื้น คือเลํานิทาน

เป็นกลอน เพื่อให๎เกิดความเพลิดเพลินไพเราะจับใจ บางทีเรียกวํา กลอนเสนาะ ข๎อความเป็นกลอน 
สัมผัสนอกตอนหนึ่งวํา 

...ตาปะโสดั้นโคจรมาจวบ เถิงสถานต๎นนารีลิวลี่  
สมเสพตั้งฌาณแก๎วเสื่อมสูญ...  

หมายความวํา ฤๅษี เดินธุดงค์มาถึงสถานที่มีต๎นนารีเดียระดาษจึงเสพสมแล๎วญาณแก๎ว
(ฌาน) เสื่อม ไปไมํรอด...เพราะเสพสมกับกินรี ๓ พ่ีน๎อง คือ นางป๎ทมาน๎อย นางบัวไข และนางเกศ 
เมื่ออายุ ๑๔ ปี พํอฤๅษี ให๎เรียนมนต์วิเศษจากทําน นางกินรี ๓ พ่ีน๎อง มีปีกบินได๎ เตรื่องเพศจากบั้น
เอวลงไปถึงเท๎า กลับกลายเป็นนกเชํนที่เราเห็นในป๎จจุบัน เราเรียก นางกินรี -คนอะไรมีปีก บินได๎ 
๓) ปรัชญาธรรม แนวคิดที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนชาวอุบลราชธานี 

เกี่ยวกับการปกครอง ท๎าวกาฬเกษหลังจากรบชนะบรรดายักษ์ทั้งหลายที่ถูกศร ดาบ ปืน 
และฤทธิ์เดชเวทมนต์ตํางๆ ตายเกลื่อนกลาด ท๎าวเธอยิงธนูศรศิลป์ขึ้นบนท๎องฟ้านภากาศ บันดาลให๎
ฝนทิพย์ ตกลงมาล๎างซากศพให๎กลับฟื้นคืนชีพทั้งหมด พวกเขาจึงยอมแพ๎ และขอร๎องให๎ท๎าวกาฬเกษ
ปกครองเมือง ท๎าวเธอไมํยินยอม แตํเทศนาสั่งสอนให๎ผียักษ์ตั้งอยูํในศีลธรรม ข๎อความตอนหนึ่งวํา 
...เบ็ญจศีล เห็นแจ๎งหลิ่งธรรมหายบาป ทศพิธราช ธรรมแทบเนื้อจําไว๎ใสํใจ 
พุทธธรรมอัฎฐะ ทั้งแปดเป็นที่ตั้งเมือหน๎าฮุํงเฮือง... 
หมายความ ท๎าวกาฬเกษเทศน์สอนยักษ์ ให๎รักษาศีล ๕,ทศพิธราชธรรม และศีล ๘ ให๎เจริญพุทธธรรม 
เชํน บุญกริยาวัตถุ ๓ คือ ทานมัย สีลมัย ภาวนามัย  เป็นต๎น  

 
 

                                                 

อ๎างแล๎ว. ธนิต ตาแก๎ว, รวมนิทานธรรม เล่ม ๖, หน๎า ๔๑๒. 
 เรื่องเดียวกัน. หน๎า ๔๑๕. 
พระราชวรมุนี (ประยุทธ์ ปยุตโต) พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. หน๎า ๒๐๖-๒๐๗. 
เรื่องเดียวกัน. หน๎า ๒๘๕/๒๘๗., อง.อฏฐก (ไทย)๒๓/๑๒๖/๒๔๕. 
เรื่องเดียวกัน. หน๎า ๑๐๙-๑๑๐. 
เรื่องเดียวกัน. หน๎า ๒๕๖-๒๕๗., ขุ.อิติ. (ไทย)๒๕/๒๓๘/๒๗๐. 



   

 

๘๔ 

 
ศีล ๕ หรือสิกขาบท ๕ 

เป็นข๎อห๎ามสําหรับฆราวาส พุทธบริษัท เรียกวํา นิจศีล เพราะต๎องถือ
ประพฤติปฏิบัติตลอดเวลาไมํวํางเว๎น เป็นความประพฤติชอบทางกายและวาจา เป็น
ข๎อปฏิบัติในการเว๎นจากความชั่วหรือบาป ๕ ประการ คือ 

๑.ปาณาติปาตา เวรมณี เว๎นจากประทุษร๎าย การฆํา และทําร๎าย 
๒.อทินนาทานา เวรมณี เว๎นจากกการลัก,การถือเอาสิ่งของที่เขามิให๎,ทําลายทรัพย์สิน 
๓.กาเมสุมิจฉาจารา เวรมณี เว๎นจากการประพฤติผิดในกาม,เว๎นจากการลํวงละเมิดลูก

เมียคนอ่ืน 
๔.มุสาวาทา เวรมณี เว๎นจากการพูดเท็จ โกหก หลอกลวง คดโกง 
๕.สุราเมรยมัชชปมาทัฏฐานา เวรมณี เว๎นจากน้ําเมา คือสุราเมรัย,เว๎นจากสิ่งเสพติด

ให๎โทษ 
ทศพิธราชธรรม ๑๐  

ธรรมของพระราชา,กิจวัตรที่พระเจ๎าแผํนดินควรประพฤติ,ธรรมของนักปกครอง 
๑. ทาน การให๎ คือเสียสละทรัพย์สิ่งของ บํารุงเลี้ยงราษฎร์ บําเพ็ญสาธารณประโยชน์ 
๒. ศีล ความประพฤติดีงาม คือ สํารวมกายวาจา รักษากิตติคุณ 
๓. ปริจาคะ การบริจาค คือ เสียสละความสุขสําราญสํวนตัว เพื่อสํวนรวม เป็นต๎น 
๔. อาชชวะ ความซื่อตรง คือ ซื่อตรงทรงสัตย์ ไร๎มายา ปฏิบัติภารกิจโดยสุจริตร 
๕. มัททวะ  ความอํอนโยน คือ มีอัธยาศัยไมํเย๎อหยิ่งหยาบคาย สุภาพนุํมนวล 
๖. ตปะ ความทรงเดช คือ แผดเผากิเลสตัณหา ยับยั้งขํมใจได๎ 
๗. อักโกธะ ความไมํโกรธ คือ ไมํกริ้วกราด ลุอํานาจความโกรธ มีเมตตา 
๘. อวิหิงสา ความไมํเบียดเบียน คือไมํบีบคั้นกดขี่ เชํนขูดรีดภาษี แรงงาน 
๙. ขันติ ความอดทน คือ อดทนตํองานที่ตรากตรํา ไมํท๎อถอย ไมํละทิ้งภาระ 
๑๐. อวิโรธนะ ความไมํคลาดธรรม คือ วางองค์เป็นหลักหนักแนํนในธรรม คงท่ีไมํเอน

เอียง ไมํหวั่นไหวเพราะโลกธรรม   
อัฏฐธรรม ๘ 

ในที่นี้หมายเอาศีล ๘ หรือสิกขาบท ๘ ข๎อ ลางทีก็เรียกวําอุโบสถศีล สําหรับ
พุทธศาสนิกชน ผู๎ประสงค์จะถือประพฤติปฏิบัติ ให๎ยิ่งขึ้น ตํอยอดจากศีล หรือ สิกขาบท ๕ ข๎อ เป็น
การประฑฤติพรหมจรรย์เพื่อพัฒนาระดับจิต หรือยกข้ัน จิตวิญญาณให๎สูงขึ้นสูํระดับ พรหมจรรย์ 

                                                 

  ข.ุชา. (ไทย)๒๘/๒๔๐/๘๖. 



   

 

๘๕ 

โดยเปลี่ยนข๎อที่ ๓ จาก กาเมสุมิจฉาจารา เป็น อพรหมจริยา เวรมณี เว๎นจากการประพฤติผิดในกาม 
เป็นประพฤติพรหมจรรย์ คือแบบแหํงการปฏิบัติอันประเสริฐ และเพ่ิมสิกขาบทที่ ๖-๗-๘ ตามลําดับ 

พระยายักษ์และเสนายักษ์ถือศีล 
บรรดายักษ์ทั้งเมืองตั้งอยูํในไตรสรณคม มีศีลธรรมประจําใจโดยทั่งถึงดังข๎อความตอนหนึ่งวํา  
...ปางนั้น โขงมารเสี่ยงโมทนาชมชื่น ฮักฮ่ัวเจ๎าใจตั้งตํอศีล  
อยูํสืบสร๎างตามแหํงคดีธรรม  โยธาฝูงไพรํพลสบายเนื้อ  
แปลงการสร๎างศีลทานเช๎าค่ํา  บํมีได๎เดือดฮ๎อนวิวาทผิดเถียง  
ผัวเมียไผแตํงครองคุณแก๎ว  โขโณราชเจ๎าแปลงสร๎างฮ๎ุงเฮือง  
ศีลห๎าพร๎อมเพรียงพํางภาวนา  เสนายักษ์ฮํุงเฮืองศีลแก๎ว  
ยักษ์ได๎ตั้งเที่ยงม่ันศีลแก๎วบํไล  หญิงชายสร๎างทางศีลอันประเสริฐ ... 

หมายความ กาลครั้งนั้น ผียักษ์มารร๎ายในโขงเขตประเทศนั้น ชื่นชมโมทนาสาธุ มี
จิตใจน๎อมตํอศีลประพฤติปฏิบัติตามธรรม ให๎ทานรักษาศีลห๎าทุกเช๎าค่ํา สืบสร๎าง
ภาวนาแปลงบ๎านเรือน ยักษ์ตั้งเที่ยงมั่นศีลแก๎วบํไล... 

การปกครองแบบพฤกษาประชาธิปไตย 
นโยบายการปกครอง นอกจากยึดหลักศีล ๕ ศีล ๘ ทศพิธราชธรรม ทานมัย สีลมัย และภาวนามัย 
อันทรงอิทธิพลตํอประชาชนอุบลราชธานี แล๎ว ท๎าวกาฬเกษยังปกครองไพรํฟ้าประชาราษฏร์ด๎วย การ
ปกครองแบบพฤกษาธิปไตย อันเป็น การปกครองแบบพ่อปกครองลูก ธรรมดาพํอแมํยํอมมีจิตใจ
ประกอบด๎วยคุณธรรม ๔ ประการ ลางที่เรียกวํา พรหมวิหาร ธรรม คือเมตตา รักใครํลูกกรุณาเอ็นดู
ลูก มุฑิตา พลอยยินดีด๎วยลูก และอุเปกขา วางตนเป็นกลาง จึงชื่อว่าเป็น พรหมของลูก 
 
 
บุญกริยาวัตถุ ๓  
 บุญกริยาวัตถ๓ุ คือ ที่ตั้งแหํงการทําบุญ,หลักการทําความดี ,ทางทําความดี  
 ๓ ทาง คือ  ๑. ทานมัย บุญกริยาวัตถุ ทําบุญด๎วยการให๎ป๎นสิ่งของ  
    ๒.สีลมัย  บุญกริยาวัตถุ ทําบุญด๎วยการรักษาศีล  
   ๓. ภาวนามัย บุญกริยาวัตถุ ทําบุญด๎วยการเจริญภาวนา คือ อบรมจิตใจ  

                                                 

ธนิต ตาแก๎ว, รวมนิทานธรรม เล่ม ๖, หน๎า ๔๔๘-๔๔๙. 
พระราชวรมุนี (ประยุทธปยุตโต ) พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม . หน๎า ๑๕๘-๖๐. ,   

ที.ม. (ไทย)๑๐/๑๘๔/๒๒๘., อภิ.สงฺ. (ไทย)๓๔/๑๙๐/๗๕. 
เรื่องเดียวกัน. หน๎า ๑๐๙-๑๑๐.,  (ที.ปา. (ไทย)๑๑/๒๒๘/๒๓๐., องฺอฏฐก. (ไทย)๒๓/๑๒๖/๒๔๕., 

ขุ.อิติ. (ไทย)๒๕/๒๓๘/๒๗๐. 



   

 

๘๖ 

ดังข๎อความในนิทานท๎าวกาฬเกษตอนหนึ่งวํา  
 ...สุสีลังขํมให๎ใจตั้งตํอศีล  ให๎คํอยคิดคํองไว๎โฮมเข๎าใสํศีล  
 เป็นแวํนแก๎วทรงสร๎างสืบทาน ทานังนี้ดูดีล้ํายิ่ง  
 ไผจื่อแจ๎งจํามั่นแจกทาน  ภาวนาพ๎นโลกาดับชาติ...  

หมายความวํา ศีล คือ ทําบุญ ทําความดีด๎วยการรักษาศีล ๕ ศีล ๘ และอ่ืนๆ ทาน คือ
การทําบุญ ทําความดีด๎วยการให๎แบํงป๎นสิ่งของเผื่อแผํคนอ่ืน ให๎มีกินมีใช๎พอเพียง ภาวนา คือ การ
ทําบุญ ทําความดีด๎วยการเจริญภาวนา อบรมจิตใจ ให๎มั่นคง สงบลง อันเป็นการยกระดับจิต หรือ จิต
วิญญาณให๎สูงขึ้นอีกระดับหนึ่ง ให๎เกิดความสงบสุขรํมเย็น   ปรัชญาแนวคิดที่ปรากฏในนิทานพื้นบ๎าน
กาฬเกษ เกี่ยวกับการรักษาศีล ประพฤติ ธรรม มีอิทธิพลตํอวิถีชีวิตชาวพุทธไทยจังหวัดอุบลราชธานี
เป็นอยํางยิ่ง แม๎ในคําขวัญของจังหวัดอุบลราชธานี ตอนที่วํา ทวยราษฏร์ไฝ่ธรรม   โดยเฉพาะการ
ปกครองแบบ พฤก ษาธิปไตย อันเป็นการปกครองแบบพํอปกครองลูก ซึ่งมีปรากฏใน นิทานท๎าวกาฬ
เกษ ข๎อความตอนหนึ่งวํา 
 ...คนใดเป็นขุนกล๎าโยธาทรงโลก ขุนข่ียํานครองบ๎านบํฮุํงเฮ้ือง  
 อันวํา โยธาท๎าวทั้งแดนโดยลูก เหมือนดังฮดกิ่งก๎านลําไม๎งํางาม  
 แดดบํฮํอนแผํวสํองเถิงตน  คนใดเห็นแวะเซาสบายเนื้อ  
 พวกมหาดไท๎แซมก่ิงกระบวนใบ มุงราชาอยูํเย็นสบายเนื้อ  
 องค์กษัตริย์เจ๎าเป็นองค์เหนือโลก ให๎ทํานฮักหํอเกื้อเขาเผี่ยงเกิ่งกัน  
 ขุนใดกล๎าทําการตํางพระเนตร ให๎ตื่มตั้งศีลสร๎อยชอบเพ็ง  
 รางวัลล๎นป๎วนางยอตื่ม  ให๎ตั้งตื่มให๎มันกล๎าตํอไป  
 ยามเมื่อโภยภัยข๎องขันตายตํางราช ใจซื่อตั้งการเจ๎าบํขีน...  

หมายความวํา คนใด เป็นขุนใจกล๎าจงยกยํองให๎เป็นใหญํ อยําใช๎คนอํอนแอปกครองหมูํ
คณะไมํเจริญ, อันโยธาเสนาอํามาตย์ทั้งหลายเปรียบเหมือนลูก อุปมาก่ิงก๎านของตน บังแดด บังฝน 
ป้องกันศัตรูไมํให๎มาถึงตนได๎ เหมือนต๎นไม๎ใบดกแผํกิ่งก๎านสาขารํมเงาเย็น เป็นที่แวะพักร๎อนของคน
เป็นที่อยูํอาศัยของสัตว์มีนกเป็นต๎น สํวนบรรดามหาดเล็กใหญํ เป็นใบปกป้องก่ิงก๎านสาขา มุงบัง
พระราชาอยูํสบายเย็นเนื้อ ในฐานะจอมกษัตริย์ เป็นกษัตริย์ให๎เอื้ออาทรไพรํฟ้าประชาชนราษฏร ขุน
ใดกล๎าหาญ ซื่อสัตย์ทําการตํางพระเนตร ให๎เลื่อนชั้นยศถาบรรดาศักดิ์โดยชอบ ให๎รางวัลเป็นกําลังใจ
กล๎าหาญตํอไป 

 
 

                                                 

ธนิต ตาแก๎ว;นิทานธรรม เล่ม ๖ ,ค ากลอนภาคอีสาน, หน๎า ๔๔๕-๔๔๗. 
เรื่องเดียวกัน. หน๎า ๔๔๗. 



   

 

๘๗ 

๔) คติธรรม ความเชื้อที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวอุบลราชธานี  
เกี่ยวกับ คติธรรมความเชื่อ การท าบุญอุทิศถึงผู้ตายไปสู่ปรโลก เนื้อเรื่องในนิทานท๎าว

กาฬเกษ ตอนท๎าวกาฬเกษรอบเข๎าไปพบนางมาลีจันทน์ ลูกสาวท๎าวผีมนต์ ถูกรอบสังหารด๎วย หอก
ยนต์ หรือ หลาวยนต์ อาบยาพิษ ตายพร๎อมม๎ามณีกาพ กํอนขาดใจตาย ท๎าวกาฬเกษ คร่ําครวญ ถึง
มารดาวํา 

  ...ขอให้จอมหัวเจ้าพระมารดาตนแม่ ตกแต่งสร้างบุญสั่งน าลูกเนอ...   
หมายความวํา ท๎าวกาฬเกษ คร่ําครวญ ขอให๎พระมารดา ทําบุญอุทิศสํง

สํวนบุญ สํวนกุศล ไปถึงตนผู๎ตายจากไปสูํปรโลกด๎วย 
ความเชื่อเกี่ยวกับการทําบุญอุทิศสํวนบุญสํวนกุศลของพ่ีน๎องผู๎ยังมีชีวิตอยูํในโลกนี้ คือ 

มนุษย์โลกมีอยูํทั่วไปในจิตใจของชาวพุทธทั่วโลก จะป่วยกลําวไปใย ถึงชาวพุทธไทยอีสาน โดยเฉพาะ
ชาวพุทธศาสนิกชาจังหวัดอุบลราชธานี มีความเชื่อถือ ยึดเป็นแนวทางปฏิบัติอันเป็นหนึ่งของวิถีชีวิต
ชาวอุบลราชธานี หรือ ฮีต ๑๒ อันเป็นประเพณี ๑๒ เดือน ของชาวพุทธไทยท่ัวประเทศ เป็นที่รู๎กัน
ทั่วไปวํา บุญข้าวประดับดิน ชาวพุทธไทยอีสาน โดยเฉพาะชาวพุทธไตจังหวัดอุบลราชธานี ที่เป็นต๎น
กําเนิดประเพณี บุญข๎าวประดับดิน อันมีใน ฮีต ๑๒ ครอง ๑๔ ฮีตญี่ครองเจียง สืบสานตํานานบุญ
ข๎าวประดับดินตั้งแตํยุคดึกดําบรรพปู่ยํา ตาทวด ซึ่งปรากฏในนิทานท๎าวกาฬเกษเป็นต๎น นิยมทํากัน
ในราวปลายเดือนสิงหาคม หรือต๎นเดือนกันยายนที่จังหวัดอุบลราชธานี ปีนี้ พ.ศ. ๒๕๕๔ ชาวไตพุทธ
อุบลราชธานีศรีวนาลัย ประกอบพิธีทําบุญอุทิศเปตาชน ในวันแรม ๑๔ ค่ํา เดือน ๙ ซึ่งตรงกับวันที่ 
๒๘ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ท ากันทุกครัวเรือน 

เชื่อถือได๎ ๑๐๐ ‰ วําชาวพุทธไตแท๎จังหวัดอุบลราชธานี ศรีวนาลัย ทุกครัวเรือน หรือ 
ทุกหูหมาตาคน ได๎ทําบุญข๎าวประดับดิน ด๎วยความเชื่อ ความศัรทธา ที่มีตํอวิถีชีวิตนี้ อยํางจริงใจ
จริงจัง ด๎วยจิตวิญญาณอันได๎รับการอบรมบํมนิสัยมาแตํบรรพชนจนกระทั้งถึงรุํนเราชาวพุทธไตใน
กาลบัดนี้ เหลํานี้ คือ อิทธิพลอันยิ่งใหญํของ คติธรรมความเชื่อ ที่มีตํอวิถีชีวิตของหมูํเฮาชาว
อุบลราชธานี 

การท าบุญอุทิศถึงผู้ตายวายชนม์ไปสู่ปรโลก 
ยังมีอีกตอนหนึ่ง ในนิทานท๎าวกาฬเกษ เกี่ยวกับ การทําบุญอุทิศถึงผู๎ตายวายชนม์ไปสูํ

ปรโลก (สํานวนอีสานอํานวํา ปอ-ระ-โลก)ขณะนั้น ท๎าวกาฬเกษถูกรอบทําร๎ายด๎วย หอกยนต์ หรือ
หลาวยนต์ ท๎าวกาฬเกษเจ็บปวดแสนสาหัสกํอนตายวายชนม์ ข๎อความวํา  

...ท๎าวก็ต๎านสั่งน๎องนางหลํามิ่งมะลี   ที่จักมรณังแล๎วเป็นผีตายจากเฮียมแหลว  
น๎องจงตกแตํงสร๎างบุญค่ําสํงนํา   พี่เน๎อ...   

                                                 

อ๎างแล๎ว. ธนิต ตาแก๎ว, นิทานธรรม เล่ม ๖. หน๎า ๓๖๖. 



   

 

๘๘ 

ข๎อความเหลํานี้ แสดงให๎เห็นเป็นอุทาหรณ์ชัดเจนยิ่งขึ้นวํา คติธรรม ความเชื่อเรื่อง การ
ทําบุญอุทิศสํวนกุศลของญาติพ่ีน๎องชาวพุทธบริษัทผู๎ยังมีชีวิตอยูํในโลกนี้ (มนุษย์โลก) สํงไปถึงเปตชน
ผู๎ไปสูํปรโลกแล๎ว เป็นวิถีชนอันมีอิทธิพลมากมายกว๎างไกล ซึ่งได๎ยึดเหนี่ยวเป็นแนวทางชีวิตอยํางหนึ่ง
ในหลายๆทาง และ ถือปรพฤติปฏิบัติกัน ตั้งแตํยุคบรรพกาล รุํนปู่ยําตาทวด มาจนกระทั้งถึงรุํน
ป๎จจุบัน และยังคงยึดถือเป็นแนวทางชีวิตและถือปฏิบัติสืบสานตํอกันไปอีกนานเทําไร ยังไมํมีคําเฉลย 
ผู๎วิจัยขอฝากเรื่องนี้ไว๎กับอนุชนรุํนตํอๆไป ได้สืบฮอยตา วาฮอยปู่ ชํวยกันอนุรักษ์สืบสานเผยแพรํเพื่อ
บูชาดวงวิญญาณของบรรพชน ด๎วยสํานึกในคุณธรรม คติธรรมขนบประเพณีอันดีงามซึ่งเป็น มรดกตก
ทอดอันล้ําคําทางสังคม สืบตํอไปเราจะได๎ไมํถูกตราบาปประทับใจวํา ลูกอกตัญํู 

อันคติความเชื่อเรื่อง การทําบุญอุทิศสํวนกุศลผลบุญแกํบบรพชนผู๎วาย
ชนม์ผู๎ลํวงลับดับขันธ์ไปสูํโลกอ่ืนนี้ เป็นความเชื่อที่ฝ๎งลึกในสายเลือดของ หมูํเฮาชาว
ไทยพุทธอีสาน และพุทธบริษัทมาแตํบรรพกาล ในนิทานท๎าวกาฬเกษ จากข๎อความ
ที่ท๎าวเธอร๎องสั่งนางมาลีจันทน์ที่กลําวแล๎ว และข๎อความอีกตอนหนึ่งหลังจากนั้น ยัง
ฮ๎องสั่งนางมาลีจันทน์ วํา 

...อันหนึ่ง คันอ๎ายมรณาเมี้ยน เป็นผีตายจากไปนั้น 
ศพคาบอ๎ายทั้งม๎าอยําเผา ให๎น๎องทิ้งใสํน้ําแพน๎อยลํองไหลที่เนอ ... 
หมายความวํา อยําเผาศพท๎าวเธอ พร๎อมซากม๎ามณีกาบ 
ดังข๎อความตอนหนึ่งในนิทานท๎าวกาฬเกษ นางมาลีจันทน์สั่งอํามาตย์วํา  
...สูจงตกแตํงสร๎างแพน๎อยให๎กู จักย๎ายคาบท๎าวเข๎าสูํในแพ  
เอาบาคานลํองไปนําน้ํา  สูจงเดาดาห๎างเตินกันตั้งแตํง  
แหนแหํศพคาบท๎าวแพงน๎อยออกไป... 

หมายความวํา...สั่งเสนาอํามาตย์ให๎จักการตกแตํงแพ รองรับศพและ
ซาก ม๎ามณีกาบ เพื่อจะลอยแพไปตามกระแสน้ํา 

ข๎อความตอนตํอไปวํา 
...แตํนั้น ฝูงที่เลี้ยงเตินป่าวเดาดา นางก็เททานของสํงบุญนําท๎าว  
เงินคําล๎นทรงเททานทอด  ถวายสังฆเจ๎านองล๎นมากมูล  
นางคานเยื้อนคันทียอสํง  ขอให๎บุญสํงค้ํานําเจ๎าสูํสวรรค์  
สังโฆเจ๎าทรงธรรมประสงค์สูตร เขาก็ตกแตํงถ๎วนดีแล๎วสูอัน ...  

                                                                                                                                            

อ๎างแล๎ว. ธนิต ตาแก๎ว,นิทานธรรม เล่ม ๖. หน๎า ๓๖๘-๓๔๐. 

เรื่องเดียวกัน. หน๎า ๓๖๘-๓๖๙. 

เรื่องเดียวกัน. หน๎า ๓๗๒-๓๗๓. 



   

 

๘๙ 

หมายความวํา ตํอจากนั้น พ่ีเลี้ยงทั้งหลายก็จัดแจงเรียบร๎อยทุกอยําง นางมาลีจันทน์ อุทิศ
บุญสํงไปถึงท๎าวเธอ ถวายป๎จจัยเงินทองข๎าวทองแดงแดํพระสงฆ์มากมาย พระสงฆ์อนุโมทนา พระนาง
ทรงตรวจน้ําหมายทาน อุทิศบุญกุศลถึงท๎าวกาฬเกษ เป็นเสร็จพิธีทําบุญอุทิศถึงเปตชน  

การทําบุญอุทิศสํวนกุศลถึงญาติพ่ีน๎องผู๎ลํวงลับดับขันธ์คัลไลไปสูํปรโลกนี้ เป็นแนวความ
เชื่ออีกแนวหนึ่งในวิถีชีวิตประจําวันของชาวพุทธบริษัท ซึ่งนิยมทํากันอยูํทั่วไป เราพบเห็นและมี
กิจกรรมเกี่ยวกับ การท าบุญอิฐ หรือ บรรจุอัฐิ ของญาติพ่ีน๎อง ปู่ยําตายาย ผู๎วายชนม์ ชาวไทยอีสาน
เรียกวํา แจกเข่า คือ อุทิศสํวนกุศลให๎แกํผู๎ลํวงลับไปแล๎ว นอกเหนือจากที่กลําวมาแล๎ว ก็ยังมีการ
ทําบุญ ๗ วัน ๑๕ วัน ๓๐ วัน ๕๐ วัน ๑๐๐ วัน อุทิศสํวนกุศลถึงญาติพ่ีน๎องที่ตายจากไป ยิ่งไปกวํา
นั้น เราได๎พบเห็นอยูํทั่วไป ตามวัดตํางๆจะมีเมรุเผาศพ มีธาตุเจดีย์เก็บอัฐิ, มีชํองตามกําแพงวัด 
กําแพงแก๎วโบสถ์ วิหาร เจดีน์ อันเป็นที่เก็บอัฐิ อุทิศสํวนกุศลแกํเปตชน อันเนื่องมาจาก คติความเชื่อ
เกี่ยวกับการทําบุญอุทิศสํวนกุศลทั้งสิ้น 

สิ่งเหลํานี้ คือ อิทธิพลความเชื่อที่ปรากฏในนิทานท๎าวกาฬเกษ ซึ่งมีผลกระทบตํอวิถีชีวิต
ชาวพุทธทั่วไป โดยเฉพาะชาวพุทธไทยจังหวัดอุบลราชธานีอยํางมาก เพราะหมูํเฮาชาวอุบลราชธานี 
แผํนดินนักปราชญ์ ทวยราษฏรไฝ่ธรรม ต๎องยึดเหนี่ยวจารีตประเพณี และถือประพฤติปฏิบัติตามรอย
บรรพชนในสิ่งอันดีที่วํา โบราณไม่ทิ้ง โบราณไม่ถือ แต่ปรับปรุงให้เหมาะสมเสมอ  
 
๔.๓  นิทานท้าวก่ ากาด า 

ในการวิจัยนี้ แบํงเป็น ๔ ประเด็น 
๑) ประวัติความเป็นมา 
๒) คัดยํอเรื่องและลักษณะคําประพันธ์ 
๓)ปรัชญา แนวคิดท่ีมีผลกระทบตํอวิถีชีวิตของชาวอุบลราชธานี 
๔) คติ ความเชื้อที่มีผลกระทบตํอวิถีชีวิตของชาวอุบลราชธานี 

๑) ประวัติความเป็นมา 
นิทานเรื่องท๎าวก่ํากาดํา มีกําเนิดท่ีใดยังค๎นหาไมํพบ ต๎นตอที่แท๎จริง แตํ

เป็นนิทานที่ชาวพุทธไทยอีสานถือเอาวําเป็นนิทานพื้นบ๎านอีสาน เพราะเป็นที่รู๎จัก
และชื่นชมยินดีของ หมูํเฮาชาวอีสานตั้งแตํยุคปู่ยําตาทวดมาแล๎ว ได๎ถูกคัดลอกกัน
มาจากรุ๎นสูํรุ๎นจนกระทั้งถึงรุํนเรายุคป๎จจุบัน ชุมชนตํางๆที่ปรับเปลี่ยนหมุนเวียน 
โยคย๎ายถํายเท ทั้งในด๎านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประเพณีนิยม ของท๎องที่ ดังนั้น 
ถ๎อยคํา สํานวน โวหาร ขนบธรรมเนียม ศิลปวัฒนธรรมในท๎องถิ่นก็แตกตํางกันไป 
จึงทําให๎มีความลักลั่นกันไปบ๎าง แตํเค๎าโครงสร๎าง ก็ดี เนื้อเรื่องก็ดี สาระแกํนแท๎ของ
นิทานยังคงอยูํ จากผู๎วิจัยได๎นํามาเทียบเคียงกันแล๎ว พบวําลงกันได๎ ๘๐ เปอร์เซ็นต์ 



   

 

๙๐ 

สํวนนามผู๎ถํายทอดนั้น ปรากฏอยูํแทบทุกฉบับ  ไมํคํอยปรากฎบอก
เพียง เวลา วัน และ เดือนข๎างข้ึนข๎างแรม เป็นสํวนมากเชํน ฉบับที่ยืมมาจาก วัดสุ
คนธาราม บ๎านน้ําคําแดง ตําบลเตย อําเภอมํวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี บอก
เอาไว๎วํา 

ข๎าพเจ๎า อํานวํา พระครูอดุลสารกิจ (สากล) เจ๎า

อาวาส วัดสุคนธาราม บ๎านน้ําคําแดง เจ๎าคณะตําบลเตย อําเภอมํวงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี รหัส
ไปรณีย์ ๓๔๑๔๐ ได๎ขอยืมต๎นฉบับ หนังสือผูกใบลาน ลําท๎าวก่ํากาดํา (นิทานท๎าวก่ํากาดํา) มาจาก 
ญาทําน (อาญาชญ์) เฒํา วัดบ๎านหนองช๎างใหญํ (มรณภาพแล๎ว)

ผฉบับนี้เทํานั้นบอก พ.ศ.ฝ 

อํานวํา ลิจจาณาแล๎ว ยามแถใกล๎ค่ํา วันคาร  เดือน ๘ ออกใหมํ ๑๑ ค่ํา พ.ศ. ๒๕๒๑ 
หมายความวํา เขียนเสร็จ เวลา ๑๗ นาฬิกา วันอังคาร เดือน ๘ ขึ้น ๑๑ ค่ํา พ.ศ. ๒๕๒๑  

จากการสํารวจ ค๎นพบนิทานท๎าวก่ํากาดํา จํานวน ๓๗ ชุด จาก ๓๗ วัด ในพื้นที่เขต
ปกครอง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ -๒๕๔๕ ขอยกตัวอยํางจากวัดตํางๆ มาเป็นอุทธา
หรณ์ จํานวน ๕ ฉบับ   

๑. วัดหนองแสง บ๎านหนองแสง ตําบลทําไห อําเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี 
๒. วัดเสลาวาส บ๎านบํอหิน ตําบลไหลํทุํง อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 
๓. วัดศรีบุญเรือง ตําบลโพธิ์ไทร อําเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี 
๕. วัดอินทาราม บ๎านกาบิน ตําบลกาบิน อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 

๒) คัดเรื่องย่อและลักษณะค าประพันธ์ 
ในกาลครั้งหนึ่ง มีสามีภริยาชาวนาคูํหนึ่ง อยูํกินกันมานาน ๗ ปี ยังไมํมีลูกสืบสกุลจึง

ประกอบพิธีขอลูกจากสวรรค์ พระอินทร์ สํงเทพพระบุตรกินรีและเทพธิดาอุระมณี ลงมาเกิดในเมือง
มนุษย์ เทพบุตรกินรีเกิดเป็นท๎าวก่ํากาดํา สํวนเทพธิดาอุระมณีเกิดเป็นหญิงชาวบ๎าน ชื่อวํา นางหลํา 
ที่เมืองเป็งจานนครราช ได๎เป็นแมํของท๎าวก่ํากาดํา กํอนจะตั้งครรภ์ นางหลํา ฝ๎นวํา มีแก๎วมณีโชติสีดํา 
เสด็จจากท๎องฟ้าลงมาสูํนางๆหยิบได๎กลืนลงท๎อง ประเดี๋ยวแก๎วลูกนั้นเสด็จออกมาทางปาก แล๎วสํอง
แสงสวํางไสวไปทั้งเมือง และเสด็จหายไปสํองแสงรุํงเรืองในที่แหํงอ่ืน นางนึกเสียดายมาก หลังจากฝ๎น
นั้น นางตั้งครรภ์ ๑๐ เดือน จึงคลอด ลูกชายที่คลอดมานั้น รูปรํางขี้เหรํดํามิดหมี ลักษณะเหมือน ลิง 

                                                 

อรทัย เลียงจินดาถาวร ;โสรัจ นามอํอน, โครงการศึกษา รวบรวมและจัดสร้างฐานข้อมูลหนังสือใบ
ลาน. หน๎า ๒๙-๑๒๙. 



   

 

๙๑ 

คําง บําง ชะนี จึงให๎ชื่อทารกนั้น ท้าวก่ ากาด า พวกญาติพ่ีน๎องและชาวบ๎านร๎านตลาดซุบซิบนินทา
กาเล หัวเราะเยาะเย๎ยหยัน 

หมอฮูฮา(โหร) ประจําหมูํบ๎าน ทํานายทายทักวํา ท๎าวก่ํากาดําเป็นคน
กาลกิณีเข็ดขวางเลี้ยงไว๎ไมํได๎ ควรจะลอยแพเสีย มิฉะนั้นญาติพี่น๎อง ชาวบ๎าน 
ชาวเมืองจะเดือดร๎อนกันทั้งเมือง พํอตั้งใจจะเลี้ยงไว๎ แตํแมํจะนําไปโยนน้ําเสีย ผัว
เมียขัดแย๎งกัน ชาวบ๎านประณามสังคมรังเกลียด ในที่สุดจึงนําลงแพน๎อยปลํอยใน
แมํน้ํา กํอนจะปลํอยแพสูํกระแสน้ํา พํอมองทารกก่ํากาดํา อธิษฐานเสี่ยงทาย ขอให๎
เทวดาฟ้าดินดูแลคุ๎มครองลูกน๎อยแล๎วปลํอยแพลงสูํกระแสน้ํา แตํแพของท๎าวก่ํากา
ดํา ไหลทวนกระแสน้ํา ไปตามยถากรรม ได๎ ๗ วัน ๗ คืน จึงไปติดอยูํที่หาดทราย
โผลํกลางแมํน้ํา เด็กอายุ ๓ ขวบ อดอาหารอยูํนั้นถึง ๗ วัน ร๎อนถึงพระอินทร์ๆ ทรง
รับสั่งให๎วิสุกรรมเทพบุตร แปลงกายเป็นแมํกาลงมาช๎วย นําท๎าวก่ํากาดําขึ้นบนฝ๎่ง 
และปลํอยไว๎ให๎ชํวยตัวเอง 

ท๎าวก่ํากาดํา เดินไปตามถนนทางเท๎า พบสวนอุทธยานลูกสาวเจ๎าเมือง
จึงเข๎าไปเก็บอาหาร และกินอ๎อยหลบลี้หนีคนอยูํนั้นหลายวัน คนเฝ้าสวนอาจอุทธ
ยานของพระราชา คือ ยําจําสวน มาพบเห็นอ๎อยหักระเนระนาด จึงคิดวําขโมยแตํ
เห็นรอยตีนเด็กเล็กๆ จึงทําบํวงดัก ท๎าวก่ํากาดําติดบํวงยําจําสวน ยําแกโมโหกะตี
ตายเลย แตํท๎าวหลบหลีกอาวุธยาจําสวนได๎ทัน และร๎องขอชีวิตไว๎ ยายยําเกิดสงสาร
จึงหยุดทําร๎าย ไถํถามได๎ความทั้งหมดและท๎าวก่ํากาดํา ขออาศัยเป็นลูกอยูํด๎วย ยาย
ยําจําสวนจึงเลี้ยงเอาไว๎ 

อยูํกับยายยําจําสวนกระทั้งอายุ ๑๔ ปี แตกเนื้อหนุํม ชํวยยําทํางานเก็บ
ดอกไม๎ ร๎อยพวงมาลัย นําขึ้นถวายลูกสาวคนสุดท๎องของเจ๎าเมือง วันหนึ่งท๎าวก่ํากา
ดํา ขออนุญาตยายยําจําสวน ร๎อยพวงมาลัยขึ้นถวายเจ๎าหญิง นางลุนลูกสาวคน
สุดท๎องของเจ๎าเมือง เห็นพวงมาลัยแปลกประหลาด สวยงามเป็นพิเศษจึงไถํถามยํา
จําสวนวํา ใครร๎อยพวงมาลัยนี้ ยําจําสวนก็ตอบอับๆเอียๆและรีบลากลับ จากวันนั้น 
นางลุนคิดถึงคนท่ีร๎อยพวงมาลัย เมื่อยายยํานําพวงมาลัยมาถวายวันตํอๆมา ก็ซักไซ๎
ไรํเรียงหาเจ๎าของพวงมาลัย ในที่สุดก็ทราบวํา เป็นท๎าวก่ํากาดํา และเห็นตัว ได๎ยิน
เสียงแคน และได๎คุ๎นเคย ตํอมาลักรอบได๎เสียกัน ในวาระสุดท๎าย พระอินทร์ชํวยให๎
ท๎าวเธอได๎อภิเษกสมรสกับลูกสาวเจ๎าเมือง และได๎เป็นเจ๎าครองเมืองด๎วย
ทศพิธราชธรรมตราบเทําอายุขัย 

 
 



   

 

๙๒ 

ลักษณะค าประพันธ์ 
นิทานชาวบ๎านในแถบลุํมน้ําโขง ชี มูล หรือภาคอีสานมีคุณลักษณะพิเศษอยํางเดํนๆ เป็น

เอกลักษณ์โดยเฉพาะเป็น ค ากลอน คล๎าย กลอนล า ของ หมอล า ชาวพ้ืนเมืองเบื้องอีสานชัดเจน 
ข๎อสังเกตอีกอยํางหนึ่งนั้นชื่อหนังใบลานที่จาร(จดบันทึก) นิทานเรื่องตํางๆ จะมีคําวํา ล า เชํน หนังสือ 
ลํากาฬเกษ ลําสินไซ ลําเสียวสวาสดิ์ ลําท๎าวก่ํากาดํา เป็นต๎น 

คําวํา ล า ในที่นี้ เป็น ค ากร่อน มาจากคําวํา กลอนล า ของพวกหมอ ล าพื้น คือ ลําเลํา
เรื่องนิทานตํางๆเป็นแบบ กลอนล า ตัวอยําง กลอน ในนิทานท๎าวก่ํากาดํา มีหมอลําคณะ ป.ฉลาด
น๎อย นําไปปรับเป็น คณะหมอลําเรื่อง นิทาน ท้าวก่ ากาด า โดํงดังมากๆ รู๎จักกันดีทั่วภาคอีสาน ทั่ว
เมืองไทยในที่สุดได๎ไปแสดงที่ตํางประเทศ ทั่วโลกที่มีคนไทยคนลาว อยูํอาศัย เชํน สหรัฐอเมริกา แคน
นาดา ออสเตรเลีย เป็นต๎น และได๎รับยกยํองเกียรติคุณเป็น ศิลปินแห่งชาติ ด้านหมอล าหมู่ 
ตัวอยํางคํากลอนตอนหนึ่งวํา 

...นักขัตฤกษ์ได๎ดวงฮํวมขันคํา  เดือนหกเพ็งวันอังคาร  
ลูกพระอินทร์บุญกว๎าง   หมอโหรคูณหารแล๎ว  
หลิงแลดูเศษอันแตํใต๎ลุํมฟ้า   ชะตาเจ๎าผู๎เดียว แท๎แหลว... 

หมายความวํา ลูกเจ๎าเกิดวันอังคาร เดือนหกเพ็ญ เป็นฤกษ์ขันคําดิเลิศเป็นลูกพระอินทร์ 
บุญกว๎างดวงเลิศ เกินมนุษย์ในโลก 
๓) ปรัชญาธรรมแนวคิดที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวอุบลราชธานี  
ปรัชญาแนวคิดเกี่ยวกับ กตัญํูกตเวทิตาธรรม 

นิทานท๎าวก่ํากาดํา เกี่ยวกับปรัชญา กตัญํูกตเวทิตาธรรม ความเป็นผู๎
รู๎คุณและตอบแทนคุณทํานผู๎ทําคุณกํอน ท๎าวก่ํากาดํา ตอบสนองคุณพํอแมํอยํางสุด
ซึ้งที่ลูกพ่ึงกระทําตํอผู๎บังเกิดเกล๎า ดังข๎อความตอนหนึ่งวํา  

...ทํอยังเคีองใจแท๎บิดาเฮาตนพํอ ท๎าวก็ให๎แตํงตั้งสําเภาใหญํหลายลํา  
ให๎สูไปนําแก๎วบิดากูเฮวฮีบ ให๎สูเอาพระพํอเจ๎ามาแท๎อยํานาน นั้นเทอญ...  

หมายความวํา ท๎าวก่ํากาดํา หลังได๎รับอภิเษกสมรสกับนางลุนแล๎วและได๎ขึ้นครองเป็นเจ๎า
เมืองแล๎ว ท๎าวเธอได๎ตระหนักถึงพระคุณอันล๎นเกล๎าเหนือหัวของพระราชบิดา จึงรับสั่งให๎ มหา
อํามาตย์ ราชมนตรี นายสําเภา และเสนาผู๎ใหญํจัดเตรียมสําเภาขบวนใหญํ บรรทุกสินค๎าตํางๆนําไป
จําหนํายที่บ๎านเกิดของพระองค์ เพ่ือติดตามหาพระราชบิดา ที่สําคัญยิ่งในสําเภาใหญํที่จะขาดเสียมิได๎ 

                                                 

โสรัจ นามอํอน นํามาเลํา ;ป.ฉลาดน๎อย ช่ือ จริง คือ นายเป นามสกุล สํงเสริม ช่ือคณะหมอลํา ป.

ฉลาดน๎อย เกิดที่บ๎านซีทวน ตําบลซีทวน อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี (เมื่อเป็นสามเณร เป็นลูกศิษย์ พระ
มหาสีทา นามอํอน คือ ผู๎วิจัย ท่ีวัดทุํงศรีเมือง อุบลราชธานี). 



   

 

๙๓ 

คือ เครื่องบรรณาการที่จะนําทูลถวายพระราชาเจ๎าเมืองมาตุภูมิของพระองค์ เพ่ือนําสืบหาพระบิดา 
ยังมีชีวิตอยูํหรือไมํประการใด เมื่อไปถึงเมืองบิตุภูมิมาตุภูมิ ชาวนายสําเภาได๎พบบิดาและนํากลับมา 

เมื่อบิดามาถึงเมืองเป็งจานนครราช ท๎าวก่ํากาดําทําพิธีต๎อนรับเป็นทางการอยํางเอิกเริก
สมพระเกียรติ โสรดสงบิดาให๎เป็น พระเจ้าปู่เมือง ตราบเทําชีวิต เรียกตําแหนํงนี้วํา สมเด็จปู่ เพราะ
เป็นฝ่ายปู่ ถ๎าพระญาติฝ่ายตาก็เรียกวํา สมเด็จตา ดังนั้น ตามจารีต ๑๒ ของไทยอีสานจึงมีตํานาน
เรียก ดอนปู่ตา สืบมาจนทุกวันนี้ 
 เมื่อเสร็จพิธีโสรดสงพระบิดาแล๎ว ท๎าวก่ํากาดําเจ๎าเมืองเป็งจานนครราชยังดําริแสดง 
ความกตัญํูกตเวที ตํอยายยําจําสวนผู๎มีพระคุณล๎นพ๎นอีกทํานหนึ่งที่เมตตาให๎ที่พักอาศัยเลี้ยงดูจน
เติบใหญํ ได๎บากหน๎าไปสูํขอนางลุนลูกสาวเจ๎าเมืองจนได๎อภิเษกสมรสและครองเมือง ข๎อความตอน
หนึ่งวํา 

...ทํอวํายังเคืองใจแท๎อียายตนเฒํายํา    ควรเอามาอยูํห๎องโฮงกว๎างแทํนคํา 
คุณของยายเหลือล๎นมากที่คัณนา    คันบํได๎อาศัยซํนยายชราแตํปางกํอนนั้น 
คงจักมุดมอดเมี้ยนตายแท๎แมํนบํยัง... 

 หมายความวํา ท๎าวก่ํากาดํา ได๎เสวยเมืองเป็นพระราชชาแล๎ว คิดถึงคุณูประการของ ยาย
ยําจําสวนที่มีมากล๎นพ๎นครรณนา ถ๎ามิได๎มียายยําเฒําจําสวนเลี้ยงดูเอาไว๎คงไมํมีวันนี้ เหตุการณ์นี้ คง
ตายจากโลกนี้ไปนานแล๎ว แล๎วมีรับสั่งวํา... 

ให๎สูจงไปเชิญยายดํวนพลันวันนี้ 
ให๎สูเตรียมไปพร๎อมพลายสารช๎างใหญํ 
แหนแหํยายยําเฒําตนเจ๎าเข๎าเมือง... 

 หมายความวํา  ท๎าวก่ํากาดํา เจ๎าเมืองผู๎ทรงคุณธรรมเปี่ยมล๎น ล๎นด๎วยกตัญํูกตเวทิตา
ธรรม มีรับสั่งให๎เหลําเสนา อํามาตย์ มหาดน๎อยใหญํไปเชิญ ยํายยําจําสวนดํวนมาวันนี้ ให๎
เตรียมพร๎อมขบวนช๎างพลายไปแหํมาวันนี้โดยพลันนั้เทียว... 

อนึ่ง ท๎าวเธอรีบรับยายยําจําสวน ทักทายด๎วยอัธยาศัยไมตรีกิริยาสุภาพนุํมนวลชวนชื่นใจ
วํา 

...ภูมีเจ๎าท๎าวก่ํากาดําเห็นยํา ท๎าวก็ฮีบกลําวเว๎าจาต๎านตํอยาย  
มารือเจ๎าสายใจตนยําขํอยเอย หยับมานั่งใกล๎ใกล๎ดอมเจ๎าอาสนา  
ยายก็ยองแยงเข๎าหาหลานน๎อยอํอน เทียมนั่งใกล๎หลานน๎อยกลําวจา...  

 หมายความวํา ท๎าวเธอเห็นยายยําจึงรีบทักทายวํา มาแล๎วหรือยายขยับมานั่งใกล๎ๆบน
อาสนาตรงนี้ๆคุณยายยําตูเอย ยายยําจําสวนจึงยองแยงเข๎ามานั่งบนอาสนากับท๎าวเธอ 
อนึ่งข๎อความตอนอื่นอีกวํา 

... ภูมีท๎าวก่ํากาดํานุชนารถ        เอาแหวนสุบใสํก๎อยยอน้ําโสรจสง  



   

 

๙๔ 

อันวําผิวยายเฒํางามดีเกลี้ยงอํองตํอง    คือดังสาวกําลังข้ึนจูมจีน๎อยหนุํม  
หน๎าชื่นช๎อยงามแท๎สูํอัน        เนื้ออํอนเกลี้ยงแอวกิ่วกลมงาม  
ผิวพรรณเหมือนดังสาวสวรรค์ฟ้า...  

หมายความวํา ราชาท๎าวก่ํากาดํา เอาแหวนล้ําคําสวมก๎อย และประกอบพิธีโสรจสงยําจํา
สวน ผิวพรรณงามละออนิ่มนวล เหมือนหนึ่งนางฟ้านางสวรรค์ รูปรํางอํอนช๎อยอ๎อนแอ๎น เอวกลมสม
ทรวดทรงสวยงาม  

อนึ่ง ยังพบข๎อความบางตอนกลําวถึง ราชาท๎าวก่ํากาดํา ตอบแทน
พระคุณพํอและคุณูประการ ที่ยายยําจําสวนเลี้ยงดูแตํเล็กจนโตจนเป็นหนุํมบาก
หน๎าขึ้นกราบทูลโอมลูกสาวเจ๎าเมืองให๎ ได๎รับอภิเษกสมรสขึ้นเจ๎าครองเมืองเป็งจาน
นครราชวํา 
...แตํนั้น โพธิญาณเจ๎ากาดําน๎อยหนุํม ท๎าวก็บายเอาน้ําคันทีสรงโสด  
ท๎าวก็สรงโสดให๎ตนเจ๎าพํอคีง  พํอจึงงามยิ่งย๎อยเนื้อหนุํมคีงกลม  
มีผิวงามดังอินทร์ปุนป๎้น  ตั้งหากงามเลิศล๎นเหมือนดังเลาคํา  
ผมงามดําหนุํมคะนองเสมอด๎าม  งามเหลือล๎นเกินคนชราอ่ืน ทํานเอย...  

 หมายความวํา จากนั้น ท๎าวเธอหยิบคัณโฑน้ํามาสรงโสดบิดาตน บิดาจึงงามยิ่งยวดเหมือน
ชายหนุํมรูปสวย ผิวพรรณะเหมือนอินทร์แปลงไว๎ ผมดกดําปานหนึ่งหนุํม ๑๕ หยกๆ ๑๖ หยํอนๆ ก็มิ
ปาน...  และยังมีอีกตอนหนึ่งวํา 

...บาบําวท๎าวภูเบศร์ก่ํากาดํา ท๎าวก็ยอแผํนผ๎าผืนล๎านให๎พํอทรง  
กับท้ังเสื้อผืนแพงควรคํา  ยอมอบให๎บิดาไท๎พํอตน  
พํอก็บายเอาได๎สุบสอดคีงทรง สรรพสิ่งพร๎อมของดีทองเทศ  
ประสงค์แกํเจ๎าแพงล๎านพํอตน พํอก็บายเสื้อผ๎าผืนดีทรงนุํง  
สมสอดเนื้อทรงแล๎วคลํองงาม กับทั้งของเครื่องม๎วนแหวนทองสุบสอด  
ตั้งหากงามยิ่งย๎อยองค์เจ๎าเก่ิงสวรรค์ นั้นเด... 

 หมายความวํา ราชาไท๎ท๎าวก่ํากาดํา ยอผืนผ๎าราคาล๎านให๎พํอตน พระบาทไท๎ทรงนุํงตาม
ประสงค์ และมอบเวนเคนให๎ของมีคําอ่ืนๆอีก พร๎อมทั้งม๎าวแก๎วแหวนคําสุบสอด ดูงามยิ่งนัก เสมอ
เหมือนเทพบนสวรรค์ ฉะนั้นแล...  ยังมีข๎อความตอนหนึ่งอีกวํา 

...โพธิ์ญาณเจ๎าราชาท๎าวก่ํากาดํา  ให๎นํามาพร่ําพร๎อมสายใจตนยํา  
มาพร่ําพร๎อมเคียงข๎างพํอพระองค์  ฝูงหมูํสาวสนมน๎อยมวลมาเป็นคูํคํู  
มานั่งล๎อมเลียนสะล๎ายถี่ถัน  เสนามหาดพร๎อมมุนตรีขุนหมื่น  
มานั่งล๎อมโฮงกว๎างค้ืนเค็ง   ทํานเอย...  



   

 

๙๕ 

หมายความวํา ที่นี้ ท๎าวเธอ มีรับสั่งให๎ตามเอายายยําเฒําจําสวนมาพร๎อมหน๎านั่งคูํกับพํอ
พระองค์ ฝ่ายเสนา มหาอํามาตย์ ราชมุนตรี และราชบริพาร ก็เริ่มฆ๎องกลองเสบงันสนั่นเสนือง โสรจ
สงให๎พํอตนและยายยําจําสวน ให๎สมสูํอยูํกินกันเป็น ปู่เมือง ย่าเมือง อยํางมีความสุขสืบไป ตราบชั่ว
ชีวาจะหาไมํ 

นี้คือ ที่มาของ ศาลเจ้าหลักเมือง ประจําเมืองทุกเมืองและ ศาลเจ้าปู่ ผรือศาลปู่ตา 
ประจําหมูํบ๎านเกือบทุกหมูํบ๎าน ของหมูํเฮาชาวไทยอีสาน สืบมาตราบเทําถึงกาลบัดนี้ 
 ความเป็นผู๎มี กตัญํูรู๎คุณทํานที่ทํากํอน และ กตเวทีตอบแทนคุณทํานภายหลัง พระพุทธ
องค์ทรงยกวํา คุณธรรม คือกตัญํู รู๎คุณทํานกตเวที ตอบแทนพระคุณทําน เป็นเครื่องหมาย คือ ตรา
สัญลักษณ์ของคนดี สมดั่งพระพุทธพจน์บทวํา 

นิมิตตัง สาธุรูปานังกะตัญํูกะตะเวทิตา ฯ 
ความกตัญํูกตเวที เป็นเครื่องหมายของคนดี  

เหลํานี้ คือ ปรัชญาแนวคิดที่มีอิทธิพลกระทบและเป็นสิ่งที่หมูํเฮาชาวพุทธไทยอีสานทั่วไป
โดยเฉพาะ ชาวพุทธไตอุบลราชธานีได๎ยึดเป็นแนวทางดําเนินชีวิต และถือปฏิบัติอยํางเครํงครัดจริงใจ
ในพุทธธรรม ข๎อ กตัญํูกตเวที นี้ ในชีวิตประจําวัน ตั้งแตํปู่ยํา ตาทวดสืบตํอกันมาอยํางไมํขาดสาย 
และหมูํเฮาชาวอุบลราชธานี จะยืนหยัดปฏิบัติตํอไปเป็นการบูชาคุณบรรพชน สืบฮอยตา วาฮอยปู่ 
อันเป็น เอกลักษณ์ ของชาวอุบลราชธานีตัวจริง เพ่ือให๎สมจริงกับคําขวัญของจังหวัดอุบลราชธานี ศรี
วนา ลัย ที่วํา อุบลเมืองนักปราชญ์ ทวยราษฏร์ไฝ่ธรรม  
 
๔. คติธรรม ความเชื้อที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตชนชาวอุบลราชธานี 

คติ ความเชื้อเกี่ยวกับ โหราศาสตร์ มีอิทธิพลเป็นที่นิยมและกระทบตํอชีวิตของชาวพุทธ
ไทอีสาน โดยเฉพาะชาวอุบลราชอยํางหลีกเลี่ยงไมํพ๎นหรือแม๎แตํชาวพุทธบริษัททั่วไป และอาจกลําว
ได๎วํา ประชากรทั่วโลกกวํา ๘๐ เปอร์เซ็นต์ มีความเชื่อ โหราศาสตร์ มีความรู๎สึกนึกคิดสํวหนึ่งข๎อง
แวะกับความเชื่อนี้ โดยมิต๎องสงสัย เป็นที่ทราบกันท่ัวไป หมอดู หรือ หมอโหร มีอยูํทุกมุมโลก และ
เป็น อาชีพสําคัญอาชีพหนึ่ง มีมาหลายพันปีแล๎ว 

นิทานท๎าวก่ํากาดํา มีความเชื้อ โหราศาสตร์ และมีอิทธิพลตํอสังคมและมีผลกระทบตํอ
วิถีชีวิตของครอบครัว และตัวท๎าวก่ํากาดําอยํางรุนแรงถึงยอมเสียสละชีวิตทารกตัวเล็กๆคนหนึ่งตั้งแตํ 
ตกฟากลืมตาดูโลกกระท้ังอายุได๎ ๓ ขวบ ก็ได๎นําไปปลํอยลอยแพกระแสน้ํา อยํางนําอนาถใจ ดังที่

                                                 

ที่ระลึกในงาน ๒๓๑ ปี สดุดีวีรกรรม พระประทุมวรราชสุริยวงศ์ เจ้าค าผง  มหาวิทยาลัยราชภัฏ

อุบลราชธาน,ีองค์การบริหารสํวนจังหวัดอุบลราชธานี เทศบาลนครเมืองอุบลราชธานี ๙-๑๑ พฤศจิกายน  ๒๕๕๑. 

ค าขวัญจังหวัดอุบลราชธานี. 



   

 

๙๖ 

ปรากฏในข๎อความหลายตอน กระทบกระท้ังตํอความสงบสุขของครอบครัวพํอแมํท๎าวก่ํากาดํา พํอแมํ
ทะเลาะวิวาทกัน ครอบครัวแตกแยกเลิกลากันไปโดยแตํละฝ่ายถือวํา  

...ตํางคนตํางไปทางหน๎าหากินปลาวังใหมํ 
ตํางคนตํางเก็บดอกไม๎ไผสิได๎กํอนกัน  

หมายความวํา สองภรรยาสามีแยกทางชีวิตกัน เพราะเรื่องโหราศาสตร์ ที่เก่ียวกับทารก
น๎อย ท๎าวก่ํากาดํา นี้แสดงให๎เห็นถึงคติความเชื่อ โหราศาสตร์วํามีผลกระทบตํอชีวิตครอบครัวของพํอ
แมํท๎าวก่ํากาดํา เห็นได๎ชัดเจน เพราะเชื่อคําทํานายทายทักหมอดู ที่เรียกกันวํา หมอฮูฮา หรือ หมอดู
ประจําหมูํบ๎าน และคําทํานายจากหมอดูไมํวําจะเป็น หมอฮูฮา หรือ หมอโหร มีผลเป็นดาบสองคม 
เพราะสิ่งใด มีคุณอนันต์ ก็มีโทษมหันต์ แมํของท๎าวก่ํากาดําฟ๎งคําทํานายจาก หมอฮูฮา ฝ่ายอธรรม  
เป็นคําทํานายปลอม ชาวบ๎านชาวเมืองจึงกดดันให๎พํอแมํท๎าวก่ํากาดํา ขณะนั้น ท๎าวก่ํากําดอายุได๎ ๓ 
ขวบ ไมํพูดจาปราศัยใดๆ แมํจึงไปปรึกษาหมอฮูฮาประจําหมูํบ๎าน หมอฮูฮาจึงทํานายทายทัก ดวง
ชะตาราศีของท๎าวก่ํากาดําน๎อย วํา 

...ลูกอํอนน๎อยเจ๎านั้น  มันเกิดวันแข็งแท๎แหล๋ว  
อันเป็นเดือนหกขึ้น  สามคํ่าวันอังคาร  
มันหากเป็นฤกษ์ฮ๎าย  เหลือล๎นลื่นคน  
อันวําคนขวางนี้   บํควรเลี้ยงตํอไป 
มันสิเป็นเหตุฮําย   เมืองบ๎านสิจุํมจม 
ควรที่นําไปถิ่ม   ลอยแพจั่งสิแมํน ท๎านเอย... 

 หมายความวํา ลูกอํอนน๎อยคนนี้ เกิดวันแข็งมากเกินคน คือวันอังคาร ขึ้นสามค่ํา เดือนหก 
มันเป็นฤกษ์ฮ๎ายเกินมนุษย์เขา อยํางนี้ไมํควรเลี้ยงไว๎ พํอแมํ ญาติพ่ีน๎อง บ๎านเมืองจะลํมจม ควรนําไป
โผดไหลแพเสีย 
 หมอดูบิดเบือนดวงชะตาท๎าวก่ํากาดําน๎อย แมํยิ่งไมํพอใจตั้งแตํทารกตกฟากแล๎ว เพราะ
ท๎าวก่ํากาดํามีรูปรํางอัปลักษณ์ ครึ่งสัตว์ครึ่งคน ดังข๎อความตอนแมํคลอดทารกน๎อย ท๎าวก่ํากาดํา วํา 

...ผัวก็เร็วรีบฟ่าวโจมล๎างสํวยศรี  สะสํวยล๎างผ๎าผํอนพันเอา  
เมียก็หลิงแลดูหากบํคือคนแท๎  คิมมิมฮ๎ายเสมอลิงตายซาก  
โสมฮูปหน๎าคือแท๎หมูํตะหลุง  อันนี้ เป็นคนแท๎หรือผีมาเกิด นี่เด๋...  

 หมายความวํา ผัวกูลีกูจอรีบจัดการรับเอามาล๎าง และหํมผ๎าผํอนให๎ ฝ่ายเมียมองเห็นลูก
ของตน ไมํเหมือนมนุษย์มนา ดํามิดหมี่รูปรํางหน๎าตาเหมือนลิงก็ไมํใช๎ จะเหมือนตะลุง(ชะนี) ก็ไมํเชิง 
อันนี้ผีหรือคนมาเกิดน๎อ... 

                                                 

ของเก่าเป็นมุขบาฐ, ผู๎วิจัย. 



   

 

๙๗ 

 นางหลํา อายผู๎คน อายพ่ีป้าน๎าอาว์ เพราะญาติพ่ีน๎องชาวบ๎าน เขานินทากาเล หัวเราะ
เยาะเย๎ยหยัน ดังข๎อความตอนหนึ่งวํา 

...ฝูงพี่น๎องเขาหัวซีซั่ววําลูกอีหลําดําปี้สิ่งกา      บํคือคนแท๎อันใดก็บํใสํ  
มาคือลิงคํางเต๎นปลายไม๎ดังเดียว       เขาก็แซวแซวทํวงหัวขวัญซีซั่ว  

 หมายความวํา พวกพ่ีน๎องพากันหัวเราะเยาะวํา นางหลํามีลูกรูปรํางขี้เหรํหน๎าตา
อัปลักษณ์ เหมือนลิงคํางบํางชะนี ผิวดําคิมมิมยิ่งกวําอีกา 
 นางหลําแมํทารกกํ่ากาดํา อายเพ่ือนบ๎านร๎านตลาดไมํสู๎หน๎าสังคม กระแสสังคมซุบซิบ
นินทาหนาหู ขําวคราวในชุมชนก็กดดัน นางโกรธเกลียดลูกมาก จะไมํเลี้ยงเอาไว๎จะนําไปปลํอยป่า 
และโยนน้ําหลายครั้งหลายหน แตํสามีห๎ามปรามเอาไว๎ ขัดขวางตลอดเวลามิให๎ทําเชํนนั้น ถึงกับ
ทะเลาะเบาะแว๎งตบตีกัน เพราะนางแอบไปหาหมอฮูฮาหมอดูประจําหมูํบ๎านทํานายทายทักวํา ลูก
เป็นคนเข็ดขวาง กาลีบ๎านกาลีเมือง อยําเลี้ยงเอาไว๎ให๎ไปโผดลอยแพเสีย 
 แท๎ท่ีจริง เด็กกํ่ากาดํา มิได๎เป็นเชํนที่หมอฮูฮาทาย เด็กเกิดวันดี ฤกษ์งาม ยามดี ดวงชะตา
สูงสุด เป็นลูกพระอินทร์ แตํหมอฮูฮาทายกลับกันวํา 

...สักกกสักกากแป้นไมํบากแป้นหมอฮูฮา      ยอสองขากระแตตกต่ํา  
คิ่วกะทวยบํคิ่วกะทวย...  

หมายความวํา แมํนก็ทาย ไมํแมํนก็ทาย ทายเป็นกลับกัน หน๎ามือเป็นหลังมือ ทายดีเป็น
ร๎าย จึงเสียหายวุํนวายใหญํโต ดวงชะตาที่แท๎จริงของท๎าวก่ํากาดําดีเลิศ ตามนัยที่ หมอโหร คือ หมอ
ประจําเมืองทายวํา 

...นักขัตฤกษ์ได๎ดวงฮํวมขันคํา    เดือนหกเพ็งวันอังคาร  
ลูกพระอินทร์บุญกว๎าง     หมอโหรคูณหารแล๎ว  
หลิงแลดูเศษอันแตํใต๎ลุํมฟ้า    ชะตาท๎าวผู๎เดียวแท๎แล๎ว...  

 หมายความวํา ลูกเจ๎าเกิดวันสาม เดือนหกเพ็ญ เป็นวัน เดือน ปี ดีเลิศ เป็นลูกพระ
อินทราธิราช บุญกว๎างเกินมนุษย์ ดวงชะตาท๎าวเกินคนท้ังโลก พระอินทร์ประทานพรให๎ ลาภ ยศ 
สรรเสริญ สุข ตลอดทรัพย์สมบัติอ่ืนใดที่ท๎าวเธอทูลเรียกร๎อง พระอินทร์จะประทานให๎ตามปรารถนา 
เพราะเป็นอภินิหารย์เป็นอจินไตย์ พ๎นวิสัยมนุษย์ 

ในเรื่องท๎าวก่ํากาดํานอกเหนือจากความเชื่อเก่ียวกับ โหราศาสตร์ แล๎วยังมีคติความเชื่อ
เกี่ยวกับ กฏแห่งกรรม  ข๎อความบํงบอกถึงเรื่องราวชีวิตจริงของท๎าวก่ํากาดําตอนหนึ่งกวําวไว๎วํา มี

                                                 

ของเกําเลําตํอกันมา เป็นมุขปาฐ ผู๎วิจัย 

พระราชวรมุนี (ประยุทธปยุตฺโต) พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม. หน๎า ๒๙๗-๒๙๘.    

วิสุทธ.ิ ๓/๒๓๓/๒๘. 



   

 

๙๘ 

เวรกรรมกับแมํในอดีตชาติ ทั้งๆที่เด็กก่ํากาดํา เกิดมาได๎ ๓ ขวบแล๎วไมํเคยปริปากพูดกับแมํเลย 
แม๎แตํครั้งเดียว คําเดียว ครึ่งคํา จึงทําให๎แมํหยุดหงิดยิ่ง ตอนดึกๆคืนหนึ่ง แมํนอนหลับสนิท 
บรรยากาศสงบเงียบ เด็กน๎อยก่ํากาดํากระซิบข๎างหูบิดาเบาๆวํา...พํออยําอยูํกับแมํคนนี้เลย แมํไมํมี
บุญบารมีอันใด ชาติกํอนแมํเคยเป็นแมํนก ตกไขํในรัง ลูกเป็นแมว แอบทําลายไขํ เขาผูกอาฆาตจอง
เวรเอาไว๎ เกิดชาติหน๎าเป็นศัตรูกัน ขอให๎พํอทําตามประสงค์ของแมํเถอะ จะได๎หมดเวรภัยในชาตินี้ 

ดังนั้น ขณะที่แมํจะนํา ท๎าวก่ํากาดํา ไปโยนน้ํา พํอของท๎าวก่ํากาดํา นึกถึงคําพูดของเด็ก
น๎อยกํ่ากาดํา คิดได๎วํา ท๎าวก่ํากาดํามีเวรกรรมกับแมํ พํอของเด็กก่ํากาดํา จึงตั้งจิตอธิษฐานกํอนปลํอย
แพผลักสํงเข๎าสูํกระแสน้ําเชี่ยวกรากวํา 

...คํอมวําอธิษฐานแล๎ววางแพไหลลํอง น้ําก็ไหลยวกข้ึนแพท๎าวตําวคืน  
แพท๎าวขึ้นเมือเหนือไหลลํอง  ฟองฟาดฟ้งไหลขึ้นชั่วตา พุ๎นเย๎อ...  

 หมายความวํา เมื่อพํอของท๎าวก่ํากาดําอธิษฐานเสร็จก็ปลํอยแพ แทนที่แพจะไหลตาม
กระแสน้ําเหมือนธรรมดาทั่วไป แตํแพนี้กลับไหลทวนกระแสน้ําที่เชี่ยวกรากแพไหลทวนกระแสน้ํา
มองตามสุดสายตาพํอ...เหตุการณ์เหลํานี้ คือ กฎแหํงกรรม ตามนัย พระพุทธพจน์ บทวํา 

     
กัมมุนา วัตตะตี โลโก  

สัตว์โลกยํอมเป็นไปตามกรรม 
ท๎าวก่ํากาดําก็เป็นไปตามกรรม ขณะนั้น พํอท๎าวก่ํากาดํา นั่งริมฝ๎่งมหา

นที บํนเพ๎อเหมือนฝ๎นร๎าย โอ อนิจจัง ลูกพํอ ลูกน๎อยสุดเปลี่ยวพลอยลอยแพกลาง
กระแสน้ําใหญํ เจ๎าลูกพํอคงจมน้ําตายแหํงหนตําบลใด ละเมอเพ๎อไปวํา  

...บัดนี้เวรแจํมเจ๎าบาทา๎วเกิดมีพํอแหลํว       กรรมใดนี้มาผจญบังเบียด แท๎นอ 
พํอจึงได๎เอาแจํมเจ๎าไหลน้ําเพื่อเวร นี่เด๋        พํอก็วอนวอนไหว๎อินตาเทวราชภายพุ๎น  
ก็จึงได๎แจํมเจ๎าบาท๎าวเกิดมาพํอนาเวรใดเด๋  พํอจึงบํได๎เลี้ยงแจํมเจ๎าบาท๎าวให๎ใหญํสูง. 

หมายความวํา คราวนี้ มันเป็นผลกรรมของเจ๎าแตํหนหลัง ลูกเอย พํอจึง
ขืนอํานาจกฎแหํงกรรมไมํได๎ จึงนําเอาลูกน๎อยตาดําๆไหลน้ําเพื่อเวร ครั้นหมดเวร
แล๎ว หมดกรรมบํนําตํอ ขอให๎ลูกอํอนน๎อย คนิงก้ําพํอตน เน๎อลูกเอย... 

๔.๔  นิทานเรื่องนกจอกน้อย 
ในการวิจัยนี้แบํงเป็น ๔ ประเด็น 

 ๑) ประวัติความเป็นมา 
๒) คัดเรื่องยํอและลักษณะคําประพันธ์ 

                                                 

ม.ม.(ไทย) ๑๓/๖๔๘., ขุ.สุ.(ไทย) ๒๕/๔๕๗. 



   

 

๙๙ 

๓)ปรัชญาธรรม แนวคิดท่ีมีผลกระทบตํอวิถีชีวิตของชาวอุบลราชธานี 
๔) คติธรรม ความเชื้อที่มีผลกระทบตํอวิถีชีวิตของชาวอุบลราชธานี 

๑) ประวัติความเป็นมา 
ต๎นตอท่ีแท๎จริงของ นิทานนกจอกน๎อย ยังคลุมเครืออยูํ เพราะผู๎ประพันธ์หนังสือผูกใบ

ลานรุํนปู่ยาตาทวดของ หมูํเฮาชาวอีสาน ไมํนิยมบอกชื่อจริงของตนวําเป็นใคร ที่ไหน บอกเพียงชื่อ
แฝง (นามปากกา) ประการหนึ่งและอีกประการหนึ่ง เป็นวัฒนธรรมอยํางหนึ่งของ ปราชญ์นัก
ประพันธ์โบราณเพราะทํานเหลํานั้น มีเจตนาทําผลงานถวายเป็น พุทธบูชา มิได๎มีเจตนาทําผลงานเพ่ือ
พาณิชยกรรม ดังนั้น จึงเป็นป๎ญหาใหญํสําหรับนักวิชาการรุํนหลังโดยเฉพาะกาลเวลาลํวงเลยมาถึงยุค
เราป๎จจุบัน ซึ่งยังไมํทราบแนํวํา หนังสือผูกใบลานเรื่องนั้นๆ ใครเป็นคนแตํง(ประพันธ์) และแตํงที่ไหน 
เมือใดบอกได๎แตํเพียงวํา ผู๎คัดลอกคือใคร ที่ไหน เมื่อใด เชํน นิทานเรื่องนกจอกน๎อย ที่ผู๎วิจัยขอยืมมา
จาก วัดทุํงศรี เมือง ถนนหลวง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี   

จากการสํารวจ ค๎นพบ นิทานนกจอกน๎อย จํานวน ๑๑ ชุด จากสํานัก ๑๑ วัด ในพื้นที่
เขตปกครองจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๓-๒๕๔๕ จะยกตัวอยํางพอเป็นนิเทศ จํานวนว ๕ 
ชุด จาก ๕ วัด ดังนี้ 

๑. วัดบ๎านโนนแดง บ๎านโนนแดง ตําบลโนนแดง อําเภอนาจะหลวย  จังหวัดอุบลราชธานี  
หน๎า ๕๒ 

๒. วัดยางกระเดา บ๎านยากกระเดา ตําบลทําศิลา อ.เหลําเสือโก๎ก จังหวัดอุบลราชธานี   
หน๎า ๖๘ 

๓. วัดโพธิ์ศรีสวําง บ๎านตาแหลว ตําบลหัวนา อําเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี หน๎า ๖๘ 
๔. วัดนาคําใหญํ บ๎านนาคําใหญํ ตําบลนาคําใหญํ อําเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี    

หน๎า ๘๕ 
๕. วัดอโนดาต บ๎านหนองแดง ตําบลนาสะไม อําเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี 

หน๎า ๙๙ 
 ในจํานวน ๑๑ ชุด ที่ค๎นพบไมํบอกผู๎ประพันธ์ บอกเพียวผู๎ถํายทอด บอกสถานที่วําวัดไหน 
บ๎านใดตําบลไมํบอก อําเภอและจังหวัดไมํปรากฏ แตํเมื่อทราบชื่อวัด ชื่อหมูํบ๎าน เราก็จะรู๎วําเป็น
ตําบล อําเภอนั้น และจังหวัดอุบลราชธานีโดยปริยายเพราะวิจัยในขอบเขต จังหวัดอุบลราชธานี  

                                                 

อรทัย เลียงจินดาถาวร,โสรัจ นามอํอน, โครงการศึกษา รวบรวมและจัดสร้างฐานข้อมูลหนังสือใบ

ลาน. หน๎า ๕๒-๑๓๖. 

อรทัย เลียงจินดาถาวร,โสรัจ นามอํอน. โครงการศึกษา รวบรวมและจัดสร้างฐานข้อมูลหนังสือใบ

ลาน. หน๎า ๕๒-๙๑. 



   

 

๑๐๐ 

๒) คัดเรื่องย่อและลักษณะค าประพันธ์ 
 กาลครั้งหนึ่ง ยังมีนกจอกน๎อยผัวเมียคูํหนึ่ง และมีฤๅษีตนหนึ่งบําเพ็ญเพียรภาวนาในคูหา
ป่าพงไพร นกคํูนั้นได๎อาศัยทํารังท่ีหนวดเคราพํอฤๅษี ตกไขํมีลูกอํอนสองตัว นกตัวผู๎ออกไปหาเหยื่อมา
เลี้ยงเมียและลูก เผอิญวํา วันนั้นหาเหยื่อในเขตของตนไมํได๎ จึงบินและไปหาเหยื่อในเขตไกลออกไป 
ได๎ถูกดอกบัวใหญํหุบเอาไว๎ทั้งวันและคืน เมื่อตกดึกกีบดอกบัวบานออก จึงรีบคาบเหยื่อกลับมาเลี้ยง
เมีย ป้อนลูก แตํเมียไมํยอมกิน ผัวจึงถามวํา ทําไมเธอจึงไมํกินเหยื่อ เมียตอบวํา เธอไปทั้งวันทั้งคืน 
ทิ้งเมียและลูกไว๎ให๎อดตาย เพราะเธอไปมีหญิงอ่ืนจากฉัน ผัวกลําวปลอบวํา ไมํได๎เป็นเชํนที่เธอเข๎าใจ 
ฉันถูกกีบบัวหลวงหุบเอาไว๎ออกไมํได๎ จึงกลับไมํได๎ เมียไมํยอมฟ๎งเสียง ผัวจึงสาบานกับเมียวํา  

...ถ๎าฉันเป็นเชํนที่เธอเข๎าใจ ขอให๎ฉันเป็น บาปใหญํตัวโตเทําฤๅษี ขอให๎ตกนรกหมก ไหม๎
... ทํานพํอฤๅษีฟ๎งคําแล๎วเคืองใจจึงกลําวกับนกวํา ข๎าบวชแตํเล็กแตํน๎อย ถือศีลภาวนาจะเป็นบาปใหญํ
อยํางไร? พวกเธอนี้ ฉันให๎อยูํอาศัยทํารังที่หนวดเครา ยังเนรคุณ ดําวําฉันเป็น บาปใหญํ หมายความ
วําอยํางไร?  
 นกบอกวํา พํอฤๅษีไมํมีลูกสืบสกุล ตายไปจะตกนรก ตามคติความเชื้อของชาวอินเดีย
โบราณ ศาสนาพราหมณ์-ฮินดู ฤๅษีจึงขับนกให๎ไปอยูํท่ีอ่ืน และตนก็ลาเพศฤๅษีแล๎วบวชอีก กระท้ัง
อายุได๎ ๑๐๕ ปี กับ ๔ วัน จึงมรณภาพไปอยูํสรวงสวรรค์ 
 นกสองผัวเมีย พาลูกไปอาศัยป่าเลา อยูํมาวันหนึ่งหน๎าแล๎งไฟไหม๎ป่า พํอนกและแมํ
สัญญากันวํา จะไมํทอดทิ้งลูก จะขอตายในกองไฟพร๎อมกับลูกๆ เมื่อไฟป่าลุกลามมาถึงพํอนกทน
ความร๎อนไมํไหวจึงบินหนีไป ทิ้งให๎แมํนกลูกนกตายในเปลวไฟ 
 นางนกจอกน๎อยไปเกิดเป็นธิดาเจ๎าเมืองสมเสลา ชื่อนางจันทะจร มีรูปรํางงดงามเป็นที่
ต๎องตาชอบใจของชายหนุํมยิ่งนัก แตํพระนางปฏิเสธที่จะพูดจากับชายใดแม๎แตํพระบิดา 
 สํวนพํอนกไปเกิดเป็นเจ๎าชายเมืองหนึ่ง มีรูปงามนามวํา ท๎าววรจิตร เมื่อโตเป็นหนุํม ได๎
ทราบกิตติศัพท์พระนางจันทะจรจึงไปเรียน มนต์เสนํห์ จากพํอฤๅษี แล๎วอาสาจะไปพูดจากับพระนาง
จันทะจร 
 ขณะนั้น พระบิดาของนางจันทะจร ได๎ป่าวประกาศให๎ ให๎ชายหนุํมผู๎มีวิชาอาคมมารักษา
โรคที่พระนางไมํพูดจากับผู๎ชาย หากชายใดสามารถทําให๎พูดด๎วย จะยกนางให๎อภิเษกเป็นคูํครอง 
พร๎อมทั้งเมือง 

ท๎าววรจิตร เรียนมนต์เสนห์วิชา ถอดจิต มนต์นี้ขลังสุดๆ ถอดใส่หินผาป่าไม้ สิ่งใดๆพุด
ได้เหมือนคน ท๎าววรจิตรอาสาพูดกับเจ๎าหญิงจันทะจรโดยการเสกมนต์ถอดจิตใสํประตูวัง บันได

                                                 

   โสรัจ นามอํอน;โครงการปริวรรตหนังสือผูกใบลานสืบสานวัฒนธรรมมรดกอีสาน เป็นอักษรไทย,

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน เอกสารลําดับที่ /๒๕๔๔ หน๎า ๕-๗. 



   

 

๑๐๑ 

ปราสาท อาสนะที่นั่ง และหมอนพิงของพระนางจันทะจรให๎พูดคุยกับตนได๎หมด พระนางจันทะจร
ประหลาดใจ เมื่อกํอนเจ๎าชายและชายหนุํมใดมาพูดด๎วย สิ่งเหลํานี้ก็ไมํพูดจาด๎วย แตํวันนี้ทําไมพูดได๎ 
 ท๎าววรจิตร เสกมนต์วิชาถอดจิต ใสํหมอนพิงที่พระนางจันทะจรกําลังพิงอยูํนั้น หมอนก็
พูดด๎วย สนทนากันไปหลายเรื่องถึงบุญบาป และในที่สุด ท๎าวเธอก็เลํานิทานเรื่องนกจอกน๎อย แตํตอน
จบแกล๎งเลําให๎ผิดจากเรื่องจริงวํา นกตัวเมีย ไมํมีสัตย์ไมํรักษาสัญญาบินหนีกํอน ทิ้งผัวและลูกให๎ตาย
ในกองไฟ พระนางจันทะจรโกรธยับยั้งชั่งใจไมํได๎ จึงแย๎งข้ึนทันทีวํา ไมํจริง เจ๎าชายวรจิตรพูดกลับกัน
ได๎ ชํางไมํอายเทวดาฟ้าดิน เจ๎าชายนั้นแหละบินออกกํอนปลํอยให๎เมียและลูกๆตายในกองไฟ 

เมื่อพระนางจันทะจรพูดกับเจ๎าชายวรจิตรเชํนนั้นแล๎ว พระบิดาและชาวเมืองจึงชื่นชม
ยินดีมากนัก ได๎จัดการอภิเษกสมรสให๎เป็นคูํครองและยกเมืองสมเสลาให๎ปกครองสืบไป ท๎าวเธอ
ปกครองไพรํฟ้าประชาราษฎร์ด๎วยทศพิธราชธรรม ตราบจนชีวิตขัย 
ลักษณะค าประพันธ์ 

มีลักษณะเป็น กลอน ที่เรียกวํา กาพย์กลอน หรือ กลอนล า ชาวไทยอีสานนิยมชมชอบ
เพราะเป็นกลอนลําที่ไพเราะจับใจ จํางํายเป็นคําสอนไปในตัวเกี่ยวกับขนบธรรมเนียมประเพณี เรื่อง
นรกสวรรค์ บาปบุญ และการเวียนวํายตายเกิดในสังสารวัฏฏ์ อันไมํรู๎จักสิ้นสุด จนกวําจะได๎บรรลุ
มรรคผลนิพพานยกตัวอยํางคําประพันธ์ตอนหนึ่งวํา 

...คันวํา หญิงเลํนชู๎ใจเลี้ยวจากผัว ก็หากเป็นบาปแท๎หนักเก่ิงพลายสาร  
แสนสิทําบุญทานก็บํมีหายแท๎ ทํานเอย... 

 หมายความวํา หากหญิงใด มีจิตใจโลภเลี้ยว ลักรอบมีชู๎จากผัวเป็นบาปหนักแท๎แนํนอน 
หนักเทําช๎างสาร จะทําบุญศีลกินทานเทําใดๆก็ไมํหาย 
 ลางทีก็เป็นคําพังเพยเชํน สวรรค์ในอก นรกในใจ,บุญหาบ บาปหิ้ว คือ ทําบุญให๎มาก ทํา
บาปให๎น๎อย เป็นการเปรียบเทียบ บุญบาป ให๎เราเข๎าใจงํายเป็นรูปธรรม แม๎พระพุทธเจ๎าก็ทรง 
ประกาศ หัวใจคําสอนบทหนึ่งซึ่งเรียกวํา พุทธโอวาท ๓ ประกาศวํา อยําทําบาปทั้งปวง ทําแตํบุญ
กุศล และทําจิตใจให๎สะอาดหมดจด    สํงท๎าย ทํานผู๎ประพันธ์เรื่องนกจอกน๎อย ยังให๎คําเตือนสติชาย
หญิงไว๎อยํางนําคิดวํา 

 ...โอนอ ฟ๎งเย๎อฝูงแมํหม๎ายผัวตายไปจาก 
ทั้งแมํฮํางผัววางปะปลํอย ทั้งสาวฮามบํมีผัวซ๎อน 
อันวํา ทางเดินกว๎างอยําได๎เบียดแป๋กุฏิพระเน๎อ 
มันสิเสียครองสงฆ์ ผ๎าสบงสองชั้น 
ก็จักเป็นบาปแท๎เจ็ดชาติบํมีหาย ทํานเอย 

                                                 

  ที.ม. (ไทย)๑๐/๕๔/๕๗. 



   

 

๑๐๒ 

คันวํามรณาตายไป ก็สํวนลงจมพ้ืน เจ๎าเอย ... 
หมายความวํา จะเป็นหม๎ายผัวตาย เป็นฮ๎างผัวอยําร๎างทิ้งไป รวมทั้งสาวรุํนกระทง

ทั้งหลาย ที่ยังบํมีชายซ๎อน(ยังไมํมีผัว) อยําได๎แวะเวียนไปกุฏิพระเณร อยําคิดโลภเลี้ยว ผูกพันอยูํกับ
พระสงฆ์สามเณรจะตกนรกทั้งเป็น... 
เรื่อง บาปบุญ นรคสวรรค์ การเวียนวํายตายเกิด คุณโทษท่ีปรากฏในนิทานนกจอกน๎อย สะท๎อนให๎
เห็นผลกระทบตํอวิถีชีวิตและจิตใจชาวพุทธไทยอยํางมากยิ่งเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวรั้งการกระทํา การพูดจา 
และการคิดให๎จิตอัญญะมัญญัง ผดุงสังคมชาวพุทธโดยเฉพาะชาวไทอุบลราชธานี ให๎เกิดผลดีชั่วอีก
มากมาย 

๓) ปรัชญาธรรมแนวคิดที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวอุบลราชธานี  
ปรัชญาธรรม แนวคิดเก่ียวกับ วัฏฏะสงสาร การเวียนวํายตายเกิด ลางที่เรียกวํา วัฏฏะ

วน หรือ สงสารสาคร ก็วํา คือ อาการท่ีสิ่งมีชีวิตเกิดข้ึนเจริญไป แล๎วดับสลายไป จากภาวะหนึ่ง ไป
เป็นอีก ภาวะอ่ืน เชํน พระพุทธศาสนาเชื่อวํา มนุษย์เกิดแล๎วตาย ตายแล๎วเกิด ชาติแล๎วชาติเลํา ไมํ
รู๎จักจบจักสิ้น เหมือนปูไตํขอบกระด๎ง เพราะอํานาจ กิเลส กรรมและวิบาก,ไตรวัฏฏก็วํา สัตว์เกิดเป็น
มนุษย์ มนุษย์อุบัติขึ้นเป็นเทพ เป็นพรหม แล๎วเทพ พรหม จุติลงมาเกิดเป็นมนุษย์ และมนุษย์ตายไป
เกดเป็นสัตว์ เชํน นกจอกน๎อยสองผัวเมีย ได๎เกิดเป็นมนุษย์ คือ เจ๎าชายวรจิตร และเจ๎าหญิงจันทะจร 
ดังข๎อความตอนหนึ่งในนิทานนกจอกน๎อย ปางนั้น นกทั้งสองก็ปรารถนาให๎เป็นคนชาติใหมํเพราะเป็น
นกลําบากลําบนจนถูกไฟไหม๎ตายทั้งเป็นๆวํา 

...สองก็ปรารถนาให๎เป็นคนชาติใหมํ        ขอให๎ได๎อยูํห๎องหอราชปรางค์ทองแดํถํอน  
ขอให๎เป็นตัวนกแตํชาติเดียวปางนี้           อันหนึ่งคันผัวออกกํอนแท๎ไลเมียทั้งลูก  
คันวําชาติหน๎าพุ๎นบํมีพูดนําชาย           ไผจักมาวานจาบํปากนําคําแหลํว  
คันวําเป็นชายแล๎วบํมีจาต๎านตํอมันแหลํว   แม๎นวําพํอแท๎ๆบํมีต๎านปากนําแท๎แหลํว  
สํวนวําสามีโกต๎านจาเมียคําชอบ            พ่ีจักผายปากต๎านจาหญิงทุกสิ่ง  
ทั้งหนุํมแกํเด็กสาวหนุํมน๎อยก็จาต๎านปากนํา... 

 หมายความวํา นกทั้งสอง ตั้งสัจจะอธิษฐาน ปรารถนาเป็นคนในชาติใหมํ ขอให๎ได๎อยูํหอ
ปรางค์ทอง ขอให๎เป็นนกแคํชาติเดียวนี้เทํานั้น,อนึ่ง หากวําผัวละทิ้งทั้งเมียและลูก บินหนีไปปลํอยให๎
ไฟมอดชีวังในรัง คันเกิดชาติหน๎าจะไมํพูดกับชายใดๆ แม๎แตํบิดาก็ไมํพูดด๎วย สํวนนกตัวผู๎พูดกับนกตัว
เมียวํา จะพูดจาปราศัยกับหญิงทุกคนไมํเลือกเด็กผู๎ใหญํ จาได๎ดังเดียว... 

                                                 

 โสรัจ นามอํอน . กรรมการและปริวรรต , โครงการปริวรรตหนังสือใบลานสืบสานวัฒนธรรมจาก

อักษรธรรมมรดกอีสานเป็นอักษรไทย เร่ืองนกจอกน้อย, เอกสารวิชาการอันดับ ๕/๒๕๔๔.  



   

 

๑๐๓ 

อีกตอนหนึ่ง กลําวถึงตาป๎สโสเฒําฤๅษี สละเพศมีครอบครัวลูกเมียแล๎วสละครอบ ครัว ลูก
เมียกลับไปบวชสร๎างในป่าเป็นรัสสีศีลอีก ภาวนาในป่าเป็นสันยาสี ได๎ถึงฌานเป็นพระโสดาบันนี้
เชํนเดิม กระอายุได๎ ๑๐๕ ปี ๔ วัน (ฮ๎อยปลายห๎าปีสี่วัน) จึงมรณภาพไปอุบัติเป็นเทพบุตรในสวรรค์ มี
เทพอัปสรนับหมื่นเป็นสนมแวดล๎อมเฝ้ายามปรนนิบัติตลาดกาล 

จากข๎อความเรื่องราวเหลํานี้ ยืนยันได๎วํา การเวียนวํายตายเกิดของ
มนุษย์เทวดา มีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามภพชาติกันอยํางนี้ นกจอกตัวผู๎ไปเกิด
เป็นท๎าววรจิตร นกจอกตัวเมียไปเกิดเป็นเจ๎าหญิงจันทะจร สํวนพํอฤๅษี มรณภาพ
แล๎วไปอุบัติเป็นเทพบุตรในสวรรค์ 

ปรัชญาเกี่ยวกับนรกสวรรค์ 
นิทานนกจอกน๎อย มีเงื่อนไขกลําวถึงนรกสวรรค์ อันเป็นแดนกําเนิดของคนและเทพตํางๆ 

บรรยากาศของ นรก และสวรรค์ มีความแตกตํางกันไกล ราวฟ้ากับดิน นรก  คือ ภูมิที่เกิดหรือ
ดินแดนที่อยูํของผู๎ทําบาปและถูกลงโทษโดยปริยายคือดินแดนที่มีแตํความทุกข์ทรมาน 

สวรรค์ คือ โลกของเทวดา,เมืองฟ้าอันมีสภาพตรงข๎ามกับนรก สวรรค์ เป็นที่เข๎าใจกัน
โดยทั่วไป ของผู๎นับถือศาสนานั้นๆ โดยเฉพาะชาวพุทธจะหวาดกลัวนรก ไมํชอบใจนรก พยายามหลีก
หนีนรก จะไปสวรรค์ ด๎วยการทําบุญให๎ทานรักษาศีล และเจริญเมตตาภาวนา ทําสิ่งที่เรียกวํา ความดี 
เพราะพุทธศาสนาสอนให๎คน ทําดีหนีชั่งทําใจตัวให๎ผํองใส  เรียกวํา พุทโธวาท  ๓ ข๎อ คือ 

๑. ไมํทําความชั่วทั้งปวง 
๒. ทําแตํความดี 
๓.ทําจิตใจของตนให๎สะอาดบริสุทธิ์ 

นกตัวผู๎กลําวกับนกตัวเมียข๎อความตอนหนึ่งเก่ียวกับ นรก วํา 
...คันแมํนข๎อยหากคิดโลภเลี้ยวมีชู๎เงื่อนสอง ดังนั้น 
ขอให๎เป็นเปโตจุํมลงในหม๎อ ขอให๎จมอเวจีอยูํในภายพื้น...  

                                                 

อ๎างแล๎ว. โสรัจ นามอํอน กรรมการและปริวรรต โครงการปริวรรตหนังสือใบลานสืบสานวัฒนธรรม

จากอักษรธรรมมรดกอีสานเป็นอักษรไทย เร่ืองนกจอกน้อย, หน๎า ๔๗-๔๘. 

อ๎างแล๎ว. โสรัจ นามอํอน กรรมการและปริวรรต โครงการปริวรรตหนังสือใบลานสืบสานวัฒนธรรม

จากอักษรธรรมมรดกอีสานเป็นอักษรไทย เร่ืองนกจอกน้อย, หน๎า ๓๑. 

เรื่องเดียวกัน. หน๎า ๑๓๓. 

พระราชวรมุนี (ประยุทธปยุตโต) พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลศัพท์ มหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย, หน๎า ๑๑๔-๑๑๕. ที.ม.(ไทย) ๑๐/๕๔/๕๗., ขุ.ธ.(ไทย) ๒๕/๒๔/๓๙. 



   

 

๑๐๔ 

หมายความวํา หากฉันคิดโลภเลี้ยวนอกใจเธอ มีชู๎สาวอ่ืน ขอให๎ฉันเป็นสัตว์นรกทรมาน
หมกไหม๎ ในหม๎อขุมนรกทองแดง และขอให๎เป็นเปรตอยูํในนรกอเวจี ยังมีอีตอนหนึ่ง กลําวถึงพํอฤๅษี  
ลาสิกขาไปมีครอบครัว มีบุตรธิดาสืบแทนสกุลแล๎ว ลาเมียและลูกออกบวชอีกครั้ง ตามคตินิยมของ
ลัทธิศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู ตามแบบสันยาสี เพื่อบําเพ็ญพรตในถ้ําแหํงหนึ่ง ป๎้นปลายชีวิต ข๎อความ
ตอนหนึ่งวํา 

…ดูนาน ล้ําหลายปีแถมถํายมาแหล๋ว อายุได๎ฮ๎อยปลายห๎าปีสี่วันแท๎ลํวงมา  
พระก็มรณาเม้ียนเมือสูํเมืองสวรรค์ พระก็ถึงโสดายอดสวรรค์เมืองฟ้า 
เป็นเทพบุตรอยูํเสวยสุขเมืองฟ้า  มีหมูํบริวารพร๎อมนางสนมเป็นหมื่น  
มาอยูํนํานั่งล๎อมเทวบุตรเจ๎าเฝ้ายาม ทํานเอย...  

 หมายความวํา พํอฤๅษี อําลาลูกเมีย กลับมาบวชเป็นตาป๎สโสอยํางเดิม บําเพ็ญเพียร
ภาวนาอยูํกระท้ังอายุได๎ ๑๐๕ ปีกับ ๔ วัน เป็นพระโสดาบันน์ อุบัติเป็นเทพบุตร มีนางเทพอัปสรนับ
หมื่นแวดล๎อมเป็นบริวารเฝ้าเวรยามตลอดเวลา 
 ตอนท๎ายสุด ผู๎ประพันธ์ได๎เสนอแนะแนวคิดไว๎วํา การฟ๎งนิทานเรื่องนกจอกน๎อย เมื่อฟ๎ง
แล๎วให๎จดจําเอาไว๎ ให๎ถือปฏิบัติในสิ่งที่ควรประพฤติปฏิบัติ อันควรแกํ สภาวะของตน จะมีอานิสงส์ได๎
ถึงสวรรค์ ดังข๎อความวํา 

...หากได๎ฟ๎งจบแล๎วเมือหน๎าให๎จื่อจํา ไผผู๎มีใจสร๎างศัรทธาธรรมให๎ตั้งเที่ยง  
คราวหน๎าพุ๎นสิเมือฟ้าสูํสวรรค์  ทํานเอย...   

 หมายความวํา หากทํานฟ๎งนิทานจบแล๎ว ควรจดจํานําไปประพฤติปฏิบัติให๎ดีให๎ถูกต๎อง
ตามครองธรรม ด๎วยใจศัรทธามั่นคงเที่ยงตรง ในอนาคเต กาลภายหน๎าโน๎น จะได๎ไปสูํสวรรค์ นั้นแล 
 ปรัชญาเกี่ยวกับ นรก สวรรค์ มีผลกระทบตํอวิถีชนชาวพุทธไทยท่ัวไปโดยเฉพาะอยํางยิ่ง
ชาวพุทธไทยอีสานและชาวพุทธไทอุบลราชธานี ซึ่งมีศัรทธาสูงสุดถึงข้ันเขียนคําพังเพยบทหนึ่งวํา 
สวรรค์ในอก นรกในใจ หมูํเฮาชาวไทยพุทธอีสานเชื่ออยํางนั้นจริงๆ 

หมายความวํา ใครก็ตามเม่ือทําความดีแล๎ว สบายอกสบายใจ จึงเป็น สวรรค์ในอก  แตํทํา
ความชั่วแล๎วเป็นทุกข์ เดือดเนื้อร๎อนใจ จึงเป็น นรกในใจ เมื่อประกอบคุณงามความดี หรือลักรอบทํา
ความชั่วลามกจะมีผลเสมอเหมือนกันทุกคน สมจริงตามนัยพุทธพจน์วํา 

 
 

                                                 

โสรัจ นามอํอน กรรมการและปริวรรต โครงการปริวรรตหนังสือใบลานสืบสานวัฒนธรรมจาก

อักษรธรรมมรดกอีสานเป็นอักษรไทย เร่ืองนกจอกน้อย, หน๎า ๔๘-๔๙. 

เร่ืองเดียวกัน, หน๎า ๔๘. 



   

 

๑๐๕ 

...ขันติยา พฺราหมฺณาเวสสา สุทธาจัณทาลปุกกุสา 
อิธะธัมมัง จะริตตะวา ภะวันติ ติทิเวสะมาฯ  

 แปลวํา กษัตริย์ พราหมณ์ แพท ศูทร จัณฑาล และกรรมกรชั้นต่ํา ประพฤติธรรมในโลกนี้
แล๎ว ยํอมมีผลเสมอเหมือนกัน ในสวรรค์ชั้นไตรทิพย์ 
๔) คติธรรมความเชื่อที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตของชาวอุบลราชธานี  

คติความเชื่อเก่ียวกับ บาปบุญ ผู๎วิจัยพบวํา ในบรรดาศาสนาที่ยังมีผู๎นับถือในโลกป๎จจุบัน 
จํานวน ๑๒ ศาสนา มีศาสนาพราหมณ์-ฮินดู เชํน พุทธ สิกข์ ยิวคริตส์ อิสลาม เป็นต๎น ศาสนิกชนของ
แตํละศาสนาเข๎าใจคําวํา บาป บุญ ตามทัศนะแหํงคําสอนศาสนาของตนๆ ที่ได๎รับการสั่งสอนมา อาจ
เป็นได๎วํา เหมือนกัน หรือแตกตํางกัน หรือคล๎ายคลึงกัน ตามแตํคําสอนของศาสนาและพระศาสดา
ของศาสนานั้นๆ จะวางแนวทางอันเป็นเป้าหมายสูงสุดของชีวิตมนุษย์ไว๎ เพื่อให๎ดําเนินไปสูํจุดหมาย
ปลายทางสูงสุดของชีวิตมนุษย์ และให๎ดําเนินสูํจุดหมายปลายทางสูงสุดของชีวิตอยํางไร 

เราพบวํา ทุกๆศาสนาสอนให๎ คนท าดี ละเว้นความชั่ว ตามทัศนะของพระพุทธศาสนา 
สอนพุทธศาสนิกชนวํา ดี คือ บุญ ชั่ว คือ บาป พุทธบริษัทจึงเชื่อวํา ความดี คือ บุญ นํามาซึ่ง
ความสุขทั้งกายและใจ สํวนความชั่ว คือ บาปนํามาซึ่งความทุกข์ ทั้งกายและใจ ดังนั้น 
พุทธศาสนิกชน จึงชอบบุญ ต๎องการทําบุญ และเกลียดชังบาป ละเว๎นไมํทําบาป ไมํต๎องการบาป และ
ไมํทําบาป บุญและบาป มีอิทธิพลตํอวิถีชีวิตของชาวพุทธไทยโดยทั่วไป โดยเฉพาะชาวไทย
อุบลราชธานี ถึงกับมีคําพังเพยบทหนึ่งวํา บุญหาบ บาปหิ้ว หมายความวํา ให๎ทําบุญมากกวําบาป 
เชํน บุญ ๒ กระบุง หาบไป แตํบาป ๑ กระปุง หิ้วไป บรรพบุรุษเมืองอุบลราชธานี ทํานอบรมสั่งสอน
ลูกหลานไว๎อยํางนี้ อนึ่ง มีคําพูดประโยคหนึ่งที่นิยมใช๎กับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ว่ายังไม่หมดบุญ ส่วนคนที่
ตายแล้วใช้ค าว่าหมดบุญ ถ๎าถือตามความหมายนี้ จึงหมายถึงวํา คนทุกคนที่ยังไมํตาย คือคนมีบุญ 
สํวนคนที่ตายแล๎ว คือ คนหมดบุญ หรือสิ้นบุญไปแล๎ว เขาตายแล๎วนั้นเอง  ท๎าววรจิตร และพิมพา
หมอนพิง ในนิทานท๎าววรจิตร นางจันทะจร(นิทานนกจอกน๎อย) สนทนากันถึงเรื่อง การทําบุญและ
การทําบาปไว๎นําสนใจมาก มีข๎อความหลายๆตอนทีเดียว สนทนากันยืดยาว จะนํามากลําวไว๎เป็นนิ
ทัศนะ ดังตํอไปนี้ 

 
ท๎าววรจิตร ถาม:อันการท าบุญนี้ อันใดแวนประเสริฐ ขอแก้หมอนแก้วให้ฮ่ าเพิง 
หมายความวํา การท าบุญ ท าอะไร จึงจะเป็นบุญอันประเสริฐ ขอให๎พิมพาหมอนตอบ

ด๎วย 

                                                 

 พระสมเด็จพระสมณเจ๎า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส; พุทธภาษิตเล่ม ๒. หลักสูตรนักธรรมและธรรม

ศึกษาช้ันโท, มหามกุฏราชวิทยาลัย, วัดบวรนิเวศร์ กรุงเทพฯ, พ.ศ. ๒๕๓๒, หน๎า ๑๗. 



   

 

๑๐๖ 

พิมพาหมอน ตอบ: อันการทําบุญอันใดก็ประเสริฐทั้งนั้น แม๎แตํทานข๎าว กล๎วย เกลือก๎อน
ก็แมนบุญ หากไมํมีอะไรๆ ก็ให๎ยกมืออนุโมทนากับทําน ก็เป็นบุญเทําๆกัน หากจะให๎ประเสริฐกวํานั้น 
ให๎สร๎างบุญกฐิน อานิสงส์ยิ่งใหญํ เทํากับเอาชีวิตเราไปเปลี่ยนชีวิตของคนท่ีกําลังจะถูกประหาร 
ผู๎ศัรทธาจริงๆมีอานิสงส์ ยิ่งนัก แม๎เคยทําบาปก็ทดแทนกันได๎ 

หมายความวํา บุญจะบังบาปไว๎กํอน แตํเมื่อสิ้นบุญ แล๎ว บาปจะสนองตามมา 
 วรจิตร :อันการท าบาปนี้ อันใด เป็นบาปยิ่ง 
 พิมพา: อันทําบาปนั้น มีประการตํางๆ ทํานเอย; 
 อันหนึ่ง ลูบศรีษะ พํอแมํ ปู่ยําตายาย ก็เป็นบาป ตัวใหญํเทําควาย  
 อันหนึ่ง แยํงชิงเอาของคนอ่ืนก็เป็นบาป ตัวใหญํเทําช๎างสาร ในภายภาคหน๎า จําต๎องใช๎หนี้
เขาหนึ่งพันชาติ จึงจะหายบาป ทํานเอย 
 อันหนึ่งอีก เจ๎านายใช๎อํานาจ ยึดเอาลูกสาวชาวบ๎านมาเป็นนางสนม บาปไหมอันนี้ ฝ่ายหญิง
ไมํบาป แตํฝ่ายชายผิด จึงเป็นบาปแตํผู๎เดียว 
 อันหนึ่ง หญิงใดม๎าง (ทําลาย) ศาสนา ม๎างพระพุทธรูป เธอบาปไหม  หญิงนั้นบาปเทําภูเขา 
แม๎จะทําบุญให๎ทาน อยํางใดๆ ก็ไมํหมดบาป หากตายแล๎ว ทั้งสองเป็นเปรต ฝ่ายหญิงแบกแป้น
(กระดานไม๎) ฝายชายแบกเสาหิน หนักยิ่ง 
 ประการหนึ่ง ขอเตือนหญิงทั้งหลายวํา อยําแวะเวียนมาคุยกับพระเณร จักเป็นบาป  ๗  ชาติ 
ผิวําตายแล๎ว จะตกนรกหมกไหม๎ในอเวจี 
 วรจิตร :  ชายเลํนชู๎กับเมีย บาปไหม? 
 พิมพา : อันนี้เป็นบาปแท๎ ผิดฮีตโบราณ (จารีต) ครองผัวเมียอยําละเลย หนีเว๎น อันคติความ
เชื้อเรื่องบาปบุญ มีแทรกไว๎ในนิทานเรื่องอ่ืนๆ อีกมากมาย ควรจะได๎รับการวิจัยในโอกาสตํอไป 
เพราะเป็นเรื่องที่มี 

มีอิทธิพลตํอวิถีชีวิตชาวบ๎านอีกทางเลือกหนึ่ง โดยเฉพาะตามหมูํบ๎านชุมชนในชนบท 
พ้ืนที่ภาคอีสานที่ยังเป็น ชุมชนชนบท เมื่อประมาณ ๕๐ ปีกํอนหน๎านี้ ผู๎วิจัยมีประสบการณ์เก่ียวกับ 
กิจกรรมบาปบุญ ระหวํางปี พ.ศ. ๒๔๙๔-๒๔๙๙ เวลาประมาณ ๑๖-๑๗ นาฬิกา มีญาติโยทพุทธ
บริษัทผู๎อาวุโสรุํน ๕๐ ปีขึ้นไป นิยมไปฟ๎งเทศน์ ฟ๎งเทศน์ธรรมะวัตร ผู๎วิจัยยังอยูํในเพศบรรพชิต ได๎
นําเอานิทานในหนังสือใบลาน  ที่จารึกด๎วยอักษรธรรมอีสานมาเทศน์ทําวัตรให๎อุบาสกอุบาสิกาฟ๎งเป็น
ประจํา โดยเฉพาะที่ วัดศรีปุญญนิมิตร บ๎านนาผาง ตําบลห๎วย อําเภอพนา จังหวัดอุบลราชธานี
(ป๎จจุบันอําเภออํานาจเจริญ) ในจํานวนนิทานที่นํามาใช๎เทศน์ทําวัตรเหลํานั้นจํานวน ๓๐-๕๐ เรื่อง มี
นิทาเรื่องนกจอกน๎อยอยูํด๎วย เนื้อหาสาระเพรียบพร๎อมไปด๎วยเรื่องบาปบุญ คุณโทษ นรกสวรรค์ 
ความสุขทุกข์ การประกอบอาชีพ ทํามาหาเลี้ยงชีพครบถ๎วนกระบวนการวิถีชน แม๎แตํเรื่องโลกียวิสัย
ของหนุํมสาว ผัวเมียครบครัน ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณีตํางๆ ศิลปวัฒนธรรม บนบก ในน้ํา 



   

 

๑๐๗ 

ในบ๎าน กลางป่า ฝ่าแดดฝน จากเกิดจนตาย หลังตายทําบุญ อุทิศ เป็นต๎น กรณีศึกษาทั้งหลายทั้งปวง
เหลํานี้ ยํอมมีอิทธิพลตํอชีวิตประจําวันของพ่ีน๎องชาวพุทธไทย ชาวพุทธอีสาน และชาวพุทธจังหวัด
อุบลราชธานี อยํางแนํแท๎ และยังมีคติความเชื้ออีกมากมายเกี่ยวกับวิถีชีวิตประจําวันของชาวพุทธไทย
สํวนใหญํในชนบท โดยเฉพาะชาวไทยอีสาน และพุทธไทจังหวัดอุบลราชธานี นั้นคือ ประเพณีบายศรี
พระสงฆ์สามเณร สูํขวัญเจ๎านาย และประชาชนทั่วไป จะขอนําเสนอพิธี สู่ขวัญ ในนิทานเรื่อง นก
จอกน้อยมาเป็นนิทัศน์ 

พีธีสู่ขวัญบายศรี 
ในนิทานเรื่อง นกจอกน๎อย มีพิธีสูํขวัญให๎เจ๎าชายวรจิตรคูํกับเจ๎าหญิงจันทะจร ในงานพิธี

อภิเษกสมรสเป็นเจ๎าผู๎ครองเมือง สมเสลา ปรากฏข๎อความตอนหนึ่ง กลําวถึง ท๎าววรจิตรเจ๎าบําว ผู๎
ยิ่งใหญํด๎วย เสนาเจ๎าช๎าง เจ๎าม๎า เจ๎ารถ และบทขจร(เดินเท๎า) และพระนางจันทะจร เจ๎าสาวปากแข็ง
ใจดี ทั้งสองเข๎าสูํพิธี สู่ขวัญบาสศรี ตามประเพณีอันเป็น คติความเชื้อของชุมชนในยุคนั้น ความวํา 

...เมื่อนั้น  สองศรีเข๎าเฮียงพาขวัญพร๎อมพร่ํา,  นั่งแวดล๎อมวงเข๎าสูํขวัญ, สะสํอนหน๎าเฮียง
คูํสมกษัตริย์, คือดังเทพาผายหลํอลงมาตั้ง, แตํนั้น พราหมโณเฒํา เลยเอิ้นเฮียกขวัญ วํา ... 
 หมายความวํา เจ๎าบําวเจ๎าสาวนั่งคูํกันพร๎อม แวดล๎อมด๎วยบริวาร สมกับเป็นกษัตริย์โดย
แท๎ ประหนึ่งวําเทพเจ๎าลงมานั่ง แล๎ว หมอขวัญพราหมณ์เฒํา จึงเรียกขวัญ...(จากนี้ เป็นคําสูตรขวัญ
,เรียกขวัญของหมอสูตร ผู๎เป็นพราหมณ์อาวุโส) 

 

...วํา มาเย๎อ...ขวัญเอย, ขวัญสองเจ๎า ทั้งสาวนางและเจ๎าบําว ให๎เจ๎ามาพร่ําพร๎อม 
โฮมเข๎าสูํขวัญ แนํเด๎อ,บัดนี้ สุมังคะโลพร๎อม ไชโยแข็งขํม,ขอให๎หายคําฮํอนโภยภัย
พิษพยาธิ์ขอให๎ลุที่แมํงโดยด๎ามดั่งคะนิง แดํถํอน ขอให๎หายคําฮํอนโภยภัยพิษพยาธิ์
ให๎เจ๎ามาอยูํห๎องนอนกลิ้งกลํอมสมรพํอเน๎ออยําได๎มีขัดข๎องอนตาย จักสิ่งขอให๎สอง
หนํอไท๎แสนสร๎างสืบเมืองพํอถํอน  มาเย๎อ ขวัญเอย บาบําวท๎าวนอนไพรแฮมเถ่ิน
แฮมเถ่ือน, มาอยูํห๎องนอนซ๎อหํวมเมีย  มาเย๎อ ขวัญเอย ขวัญหัวพร๎อม ขวัญนม 
ขวัญไหลํ  ขวัญกิ่งก๎อยขวัญตีนพร๎อมเชิญเจ๎าให๎ยํางมาอยําได๎ไปแฮมคํางกลางชล
แมํน้ําใหญํ  หลอนวําขวัญเจ๎าเลาะเลียบถ้ําแคมน้ําเงือกงู... 

 

 หมายความวํา ขออัญเชิญ ขวัญเจ๎าบําวเจ๎าสาว, ให๎มาเข๎าพาขวัญพร๎อมหน๎าพร๎อมตากัน,  
บัดนี้ เป็นสุภมงคลชัยชนะทุกอยําง  สมความมุํงมาตรปรารถนาของเจ๎าทุกประการ, ขวัญหัวพร๎อม 
ขวัญนม ขวัญบําไหลํ, ขวัญนิ้วก๎อยให๎มาพร๎อมพร่ํากัน, ขวัญเจ๎าบําวให๎เจ๎า มาอยูํห๎องนอนซํอนกลํอม
นาง, อยําได๎มีโภยภัยสิ่งใดมาต๎อง, ขอให๎สองหนํอไท๎แทนบ๎านสืบเมือง พํอเน๎อ 

                                                 

โสรัจ นามอํอน ; โครงการปริวรรตหนังสือใบลานสืบสานวัฒนธรรมมรดกอีสานเป็นอักษรไทย , 

หน๎า ๔๔-๔๕. 



   

 

๑๐๘ 

พระยาเจ๎าเมืองเรียกขวัญวํา 
...วํา มาเย๎อ ขวัญเอย, ขวัญนางน๎อย ปุตตีลูกสาวพํอ, ขวัญบําวท๎าวเป็นเจ๎าหนํอ
เมืองมาเป็นแก๎วปุตตาลูกเขยพํอ, ให๎เจ๎าทรงสืบสร๎างเมืองบ๎านอยูํสําราญ พํอเน๎อ... 

 หมายความวํา พํอพระยาเจ๎าเมือง เชิญขวัญลูกสาวและขวัญเจ๎าบําว ให๎มาเป็นเขยหัวแก๎ว
หัวแหวนของพํอ ให๎ลูกท้ังสองได๎สืบสร๎างเมืองบ๎านอยูํสําราญสืบไป 
แมํพระยา เรียกขวัญความวํา 

...อาวาหา-วิวาโห แล๎วบิดาถอยออก, พระแมํเจ๎าบายฝ้ายผูกแขนวํา 
มาเย๎อ ขวัญเอย, ขวัญบาบําวท๎าว ปุตตาลูกเขยแมํ, กับท้ังขวัญ 
หนํอหล๎านางน๎อยม่ิงเมือง, แมํเอยให๎สองสุขอยูํล๎นโภยฮํายอยํามีแมํเน๎อ... 

 หมายความวํา แมํพระยาเจ๎าเมือง ขยับเข๎ามา หยิบด๎ายผูกข๎อมือ แล๎วจึงเรียกขวัญลูกสาว
และขวัญลูกเขย วํา ขอให๎เจ๎าบําวมาเป็นลูกหัวแก๎วหัวแหวนของแมํ และขอให๎เจ๎าทั้งสองจงได๎ครอง
เมืองโดยปราศจากโภยภัยอันตรายทั้งปวง จงมีความสุขทุกทิวาราตรี ตราบเทําชีวิตขัย เทอญ... 

คําอวยพรตอนท๎ายๆ วํา 
...บัดนี้ ปุตตาน๎อยทั้งสองเป็นคูํกันแหล๋ว, ให๎เจ๎าอยูํสืบสร๎างเป็นเจ๎านั่งเมือง แม๎เน๎อ, 
อันหนึ่ง โภยภัยฮํายอันใดให๎ไกลหําง, อยําได๎มาเบียดข๎างสองเจ๎าอยูํเกษม แมํเน๎อ,  
ขอให๎สองหนํอไท๎ยืนมั่นหมื่นปี แมํเน๎อ, ให๎เจ๎าเป็นคูํแก๎วฮักฮํวมเฮียงหมอน, อยําได๎
คอนใจขมตํอกันภายหน๎า แมํเน๎อ... 

หมายความวํา สุดท๎ายนี้ ลูกท้ังสองจงเป็นแก๎วคูํแหวนสืบบ๎านแปลงเมือง อีกประการหนึ่ง 
ขอจงปราศจากทุกข์โศกโรคภัย ให๎อายุยืนหมื่นปี ให๎สัตย์ซื่อถือจริง ตํอกันถึงเฒําแกํคือไม้เท้ายอดทอง
กระบองยอดเพชร เน๎อลูกเอย 

อุทาหรณ์ การสูํขวัญบายศรีที่ปรากฏในนิทาน นกจอกน๎อย นี้ เป็นเครื่องมือวิจัยในครั้งนี้
อีกอันหนึ่ง เพื่อแสดงให๎เห็นวํา คติความเชื่อเก่ียวกับ การสูํขวัญบายศรี มีอิทธิพลครอบคลุมสังคม มี
ผลกระทบตํอชีวิตประจําวันของประชาชน ชุมชน สังคมทุกระดับข้ัน ตั้งแตํพระราชา เจ๎าฟ้า เจ๎าเมือง 
และประชาชนชาวบ๎าน ร๎านตลาด กระทั่งพระภิกษุสามเณร พูดได๎เต็มปากวํา ทุกหูหมา ตาคน จาก
ฟากฟ้า คลุมแผ่นดิน ทั้งชาวบ๎าน ชาววัด โดยไมํมีทางหลีกเลี่ยง เสมอเหมือนกันหมด ทั้งฝ่าย 
อาณาจักรและศาสนจักร ปรากฏในคองธรรม ๑๔ 



 
 
 

 

 

บทท่ี ๕ 
 

สรุป อภิปรายและข้อเสนอแนะ 

 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๑) นิทานพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี 
๒) ปรัชญาธรรมแนวคิดผลที่กระทบต่อวิถีชนจังหวัดอุบลราชธานี 
๓) คติธรรมความเชื่อถือผลที่กระทบต่อวิถีชนจังหวัดอุบลราชธานี 

ในการวิจัยครั้งนี้ นิทานพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี ๔ เรื่อง 
๑) ท้าวเสียวสวาสดิ ์
๒) ท้าวกาฬเกษ 
๓) ท้าวก่่ากาด่า 
๔) นกจอกน้อย 

นิทานพื้นบ้านเหล่านี้ ส่วนใหญ่ถูกจาร(จดบันทึก) ไว้ในหนังสือผูกใบลาน อักษรไทยน้อย
บ้าง อักษรธรรมอีสานบ้าง อักษรขอมหวัดบ้าง เพราะในยุคนั้น พื้นที่ภาคอีสานทั้งหมดข้ึนต่อ 
อาณาจักรศรีสัตนาคนหุต (นครเวียงจันทน์ ปัจจุบัน) และได้รับการถ่ายทอดต่อๆกันมาถึงยุคอาณาจักร
สยาม(สุโขทัย) อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ตามล่าดับในแวดวงวรรณกรรมส่วนหนึ่ง และในปัจจุบันได้
ถ่ายทอดเป็น อักษรไทย พิมพ์เผยแพร่ทั่วไปทั้งในภาคอีสาน ภาคเหนือ กระท่ังภาคกลาง จัดพิมพ์ที่ 
ส่านักงาน ลูก ส.ธรรมภักดี ถนนตะนาว เขตชนะสงคราม กรุงเทพฯและบริษัท คลังนานาธรรม จ่ากัด
ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นและที่อ่ืนๆ 

ในบรรดานิทานพ้ืนบ้าน จ่านวน ๔ เรื่องเหล่านี้ มีเรื่องท้าวกาฬเกษเรื่องเดียวที่ปรากฏนาม
ผู้แต่งต้นฉบับชัดเจน ส่วน ๓ เรื่องนอกนั้นปรากฏเฉพาะนามผู้ถ่ายทอด (คัดลอก) ต่อๆกันมา จากยุคสู่
ยุค รุ่นแล้วรุ่นเล่าถึงรุ่นเราปัจจุบัน นานถึง ๑,๑๕๔   แล้วนามผู้แต่งนิทานท้าวกาฬเกษ บอกไว้สุดท้าย
ของเรื่องว่า 

...สมเด็จกูแต่งไว้ กาฬเกษ ค่าสอน ในกรุงศรีสัตตะนาคะนะหุต (กรุงศรีสัตตนาคนหุต) แต่
ปฐม กาลเค้า องค์สมเด็จเจ้าเซียงทองครองนั่ง ศักราชได้ หนึ่งพันหนึ่งฮ้อย ตนเจ้าให้จื่อจ่า นั่นถ่อน...
(๑,๑๐๐) 



๑๑๐ 
 

...( 

หมายความว่า สมเด็จท่านได้แต่งนิทานเรื่อง ท้าวกาฬเกษ ค่าสอนไว้ในกรุงศรีสัตตนาค
นหุต แต่ปฐมกาลโน้น องค์สมเด็จท่านประทับที่เมืองเชียงทอง (นครหลวงพระบาง ปัจจุบัน) เมื่อ 
ศักราชได้หนึ่งพัน หนึ่งฮ้อย (๑,๑๐๐) จงจดจ่าไว้ด้วย 

ในที่นี้ ยังไม่ทราบชัดว่า ศักราช หมายถึง ศักราชใด มีผู้สันใจนิษฐาน(รวมผู้วิจัย) ว่า น่าจะ
เป็น พ.ศ. (พุทธศักราช) เพราะยุคนั้นอาณาจักรล้านช้าง และล้านนา ใช้ พระพุทธศักราช (พ.ศ.) 
ในขณะนั้น 

มีหลักฐานที่น่าเชื้อถือได้ ปรากฏใน ประวัติศักราชและการใช้ศักราชของประเทศไทย 
(สุโขทัยเป็นเมืองหลวง อาณาจักรสยาม) ข้อความตอนหนึ่งว่า  

...ครั้นถึงปีจอนักสัตว์ พระพุทธศักราช ๑๑๘๑ ตรงกับคริสตศักราช ๖๓๘ ปี สมเด็จพระ
ร่วงเจ้าผู้ครองกรุงสุโขทัย ทรงเห็นว่าพิภพโคจรเคลื่อนที่ ผิดระยะทางองศาโดยรอบพระอาทิตย์ที่
โคจรถล่าเกินกันอยู่ ทรงค่านวณบวกลบตั้งเป็นจุลศักราชใหม่ใช้ในประเทศสยามตั้งแต่ปีกุน     เอกศก 
ตรงกับพระพุทธศักราช (พ.ศ.) ๑๑๘๒ ปีคริสตศักราช(ค.ศ.)๖๓๙ ปี เป็นจุลศักราช ๑ เป็นครั้งที่ 
๒... (เพราะใช้มาครั้งหนึ่งแล้วประเทศไทยยกเลิกไป) 

ถ้าเราตั้ง พรุพุทธศักราช(พ.ศ.) ปัจจุบัน ๒๕๕๔ ลงลบด้วย พระพุทธศักราช (พ.ศ.) ที่
แต่งหนังสือนิทานเรื่อง ท้าวกาฬเกษ เมื่อพระพุทธศักราช (พ.ศ.) ๑๑๐๐ จะทราบว่า อายุหนังสือ
นิทานเรื่องท้าวกาฬเกษได้ ๑,๑๕๔ ปีมาแล้ว 

ถ้าเป็น ค.ศ.(คริสตศักราช) ให้ตั้ง พ.ศ. (พระพุทธศักราช ๒๕๕๔ ปัจจุบันลง แล้วลบด้วย 
ค.ศ.(คริตสศักราช) ๖๓๙ ปี ที่แต่งเรื่อง ท้าวกาฬเกษ จะทราบได้ว่า หนังสือท้าวกาฬเกษมีอายุได้ 
๑,๙๙๕ ปีแล้ว นิทานท้าวเสียวสวาสดิ์ ปรากฏชื่อผู้คัดลอกในตอนเริ่มต้นชัดเจนว่า...อาจารย์ผู้เขียน
เรื่องนิทานธรรมแต่เก่า อินตากวีวงศ์นั้นละเจ้าจ่าไว้ใส่ใจ เดียวนี้ได้บวชอยู่ครองสงฆ์ อ.กวีวงศ์ เป็น
หลวงตาบวชมาหลายปีแล้ว คราวนี้แหล่วเขียนกลอนเสียวสวาสดิ์ ให้หมู่ญาติพ่ีน้องฟังแล้วได้ฮ่่าฮอน
...(คิดถึง) 

หมายความว่า อาจารย์ พระภิกษุกวีวงศ์ เป็นพระหลวงตา(นามปากกา) บวชมาหลาย
พรรษาแล้ว คราวนี้ จะเขียนเรื่อง ท้าวเสียวสวาสดิ์ ไว้ให้ญาติโยมได้อ่าน และคิดถึงหลวงตาบ้าง 

เราทราบว่า ท่านพระอาจารย์ เตชวโรภิกฺขุ (อินตา กวีวงศ)์ ได้เปิดทางให้เรารู้ต่อจากท่าน
ว่า ท่านได้ต้นฉบับมาจากไหน ข้อความในค่าน่าตอนหนึ่งว่า ...ค่าสอนอีสานนิทานเสียวสวาสดิ์นี้ 
ต้นฉบับเป็นหนังสือใบลาน อักษรลาว(ไทยน้อย) ภาษาของโบราณอีสาน นักปราชญ์โบราณเขียนไว้



๑๑๑ 
 

นานแล้ว จนบางตอนก็ขาดเลอะเลือน บางตอนก็ไม่สะอาดสกปรกไม่ชัดแจ้ง จึงเป็นอุปสรรคในการ
รวบรวมเรียบเรียงอยู่บ้าง อาศัยความเพียรพยายามของข้าพเจ้า จึงส่าเร็จออกมาได้ดังที่ท่านเห็นอยู่นี้  

ต้นฉบับใบลานนั้น ข้าพเจ้าไปขอยืมมาจาก วัดอินทรนิมิต อ.เขาวง และ จากวัดอื่นก็มี 
แต่ของวัดอินทรนิมิตนั้นเรื่องย่อไม่กว้างขวางเหมือนที่อ่ืน ข้าพเจ้าจึงเอามาเป็นหลักฐานในการ
รวบรวมเรียบเรียงครั้งนี้... 

เตชวโรภิกฺขุ (อินตา กวีวงศ์) 
เจ้าอาวาสวัดสะอาดสมบูรณ์ 

ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
เราพบว่า การคัดลอก หรือถ่ายทอด แต่ละเรื่อง แต่ละครั้งยุ่งยากล่าบากมิใช้น้อย นับว่า

เราเป็นคนโชคดีมาก เราจึงได้หลักฐานชัดเจนพอยืนยันได้ ถึงกระนั้นเรายังไม่ทราบอยู่ดีว่า ผู้แต่ง
ต้นฉบับที่แท้จริงคือใคร แต่งท่ีไหน เมื่อใด แม้นิทานโบราณอีสานเรื่องอ่ืนๆอีกจ่านวนมหาศาลที่ยังไม่
ทราบ นามนักกวี หรือนักปราชญ์ผู้แต่งที่แท้จริง เราทราบได้เพียงผู้คัดลอก หรือถ่ายทอดต่อๆกันมา
เราหวังว่า สักวันหนึ่ง คงจะมีผู้สมใจผู้มีสติปัญญาสามารถค้นพบบ้าง จึงขอฝากความหวังไว้กับท่านผู้มี
ปัญญา อนุชนรุ่นหลังต่อไป 

นิทานท้าวก่่ากาด่า ปรากฏนามผู้ถ่ายทอด หรือ คัดลอก เช่นเดียวกัน คือ พระครูอดุลสาร
กิจ (สากล ภิกขุ) เจ้าอาวาส วัดสุคนธาราม บ้านค่าแดง เจ้าคณะต่าบลเตย อ่าเภอม่วงสามสิบ จังหวัด
อุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๒๑ มีข้อความแสดงความเป็นนักประพันธ์กวีผู้ถ่ายทอดไว้นิดหน่อย ตอนสุดท้าย
ว่า ลิจจารณาแล้ว (พิจารณา)ยามแถใกล้เที่ยง (ประมาณ ๑๑ นาฬิกา) แม่ออก(โยมผู้หญิง) มาฮอด
แล้วปิ่นโต พร้อมพร่่าเพล โยติกาบั้น กาด่าไว้ตอนหนึ่ง คราวหน้าพุ้นยังสิกว้างว่าหลัง ท่านเอย ข้าพเจ้า
พระครูอดุลสารกิจ ได้เขียนหนังสือ ล่าท้าวก่่ากาด่าไว้ในพระศาสนา วัดบ้านน้่าค่าแดง ขอให้ได้บุญ
มากๆ ขออุทิศส่วนบุญไปฮอดไปเถิง ญาติโกโยติกา ผู้ล่วงลับดับขันธ์ไปสู่ปอระโลกแล้ว โดยทั่วเถิงกัน 
©นิพพานปัจจะโยโหตุ ในอนาคตกาลขอให้ ผู้ข้าได้เถิงพระนิพพานด้วยเทอญ ©ººº 

ส่วนนิทาน นกจอกน้อย ปรากฏนามผู้ถ่ายทอด หรือผู้คัดลอก คือ พระสม สายแวว วัดทุ่ง
ศรีเมือง ถนนหลวง ต่าบลในเมือง อ่าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๔๖๕ คุณตาสม สายแวว 
เป็นชาวบ้านหัวเรือ ต่าบลหัวเรือ อ่าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันเสียชีวิตเมื่อปี่ ๒๕๕๐ ที่
บ้านหัวเรือนั้นเอง คณะส่ารวจ โครงการศึกษารวบรวมและจัดสร้างฐานข้อมูลหนังสือใบลานจังหวัด
อุบลราชธานี ได้ไปพบสนทนาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๔ ท่านเล่าสู่ฟังว่า เมื่อบรรพชาเป็นสามเณร เรียน
หนังสือธรรมกับพระครูวิโรจรัตโนบล เจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมือง และหัดเขียนตัวธรรมจนใช้ได้ จึงเริ่ม
เขียนหนังสือผูกใบลานเมื่อบวชเป็นภิกษุ เริ่มเขียนประวัติเมืองอุบลราชธานี (พ้ืนเมืองอุบล  
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 )และหนังสือ ผูกใบลาน ล่านกจอกน้อย คือ ฉบับที่ คณะผู้ท่าการวิจัยขอยืมมาปริวรรต

เป็นอักษรไทยท่าวิจัย 
 
๕.๒ อภิปรายผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยนิทาน ๔ เรื่องนี้ มีข้อค้นพบข้อเท็จจริง ( Fact Findings) มีคุณค่าทาง
วิชาการเห็นควรท่าประเด็นที่เด่นๆและส่าคัญๆมาอภิปรายโดยใช้หลักการทางผลตรรกวิทยา( Basic 
logi) ดังนี้ 

๑. นิทานท้าวเสียวสวาสดิ์ ผลการวิจัยพบว่า เนื้อหาสารเน้นปรัชญาแนวคิด ค่าสอน มอง
สังคมในแง่ดี ท้าวเสียวสวาสดิ์ ปฏิบัติตามค่าบิดาที่สั่งไว้ก่อนตายว่า 

...ขอให้พากันตั้งระวังใจให้ม่ันแก่น หมายความว่า ให้ถือใจเป็นใหญ่ ควบคุมใจให้มั่นคง 

...ขอให้มีความอดทนต่อการงานเจ้า หมายความว่า มอบกายถวายงานแก่เจ้าต้องอดทน
ยิ่ง 

...อย่าหูเบาใจน้อยอย่าใจลอยเคียดง่าย หมายความว่า อย่าเป็นคนโลเลใจน้อย โกรธง่าย 

...สตรีสามผัวเจ้าหัวสามโบสถ์อย่าคบ หมายความว่า หญิงมากชู้หลายผัว และพระโลเล
บวชแล้วสึก สึกแล้วบวชอย่าคบค้าสมาคมเป็นมิตร 

...อย่าเป็นเสนาหมากขี้กา หมายถึงคนที่ไม่ชอบเป็นตัวของตัวเอง ใครว่าอะไรก็ตามไป 
รับผิดชอบตัวเองไม่ได้ จะไปรับผิดชอบราชการงานเมืองได้อย่างใด 

...เป็นพระราชาต้องมีทศพิธราชธรรม หมายความว่า เป็นราชาต้องมีธรรมของพระราชา 
๑๐ ประการ ต้องอนุเคราะห์ไพร่ฟูาประชากร สงเคราะห์ราชฎร เป็นต้น 

...เป็นลูกขุนต้องมีความยุติธรรม หมายความเป็นผู้ปกครองต้องตัดสินอรรถคดีให้ยุติธรรม 
เว้นอคติธรรม ความล่าเอียง 

ในนิทานเรื่องนี้ มีปรัชญาธรรม ปริศนาธรรม และค่าสอนเตือนใจชาวพุทธอีกมากหลาย 
กระทั่งขนบธรรมเนียมประเพณีบ้านเมืองอีกมากมายตัวอย่างเช่น  

๑. ปัญหาความยุติธรรมจากนิทานท้าวเสียวาวสดิ์ 
©ชายหนึ่งแบกพร้าน้อยท่วมบ่าบังหู หมายความว่า คนหนึ่งแบกมีดโต้เล็กๆ แต่สูงขาด 

ยองแยงเข้าฟันงูขาดท่อง  หมายความว่า ยองๆเข้าไปฟันงูขาดปุูนทอง  
ขาดยังแต่สันหลัง  งูก็มรณังตาย หมายความว่า ฟันหลังและท้อง  
แลนหนีบ่เห็นส่น   ขาดงูก็ตายแล้วงูก็แลนหนีไปหาไม่พบอีกเลย 
©นกอีเอี่ยงกินหมากโพธิ์ไทร หมายความว่านกเอ้ียงกินลูกโพธิ์ไทร 
แซวๆเสียงบ่มีโตฮ้อง  หมายความ เสียงจ้อกแจ้ก จอแจไปหมด 
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แซวๆฮ้องโตเดียวหมดหมู่  หมายความว่า เสียงแซดไปหมด แต่ร้องอยู่ตัว
เดียว 

©เหลาลูกหน้าเต็มก่าลูกหนึ่ง หมายความ เหลาลูกธนูเต็มก่ามือ แต่มีลูกเดียว 
เบ็ดซื่อแล้ววางไว้เหล่าโง  หมายความ ดัดให้ตรงแล้ว พอวางไว้ก็คดอีก  
©ในบ้านเจ้ามีคนหรือบ่? หมายความว่าในหมู่บ้านนี้มีคนที่ถือศีลกินทาน

บ้างไหม 
©ในวัดนี้มีพระสงฆ์หรือบ่? หมายความว่า ในวัดนี้ มีพระภิกษุสามเณรผู้

ประพฤติตามวินัยศีลธรรมหรือไม่  
© ในเมืองนี้มีพระราชาหรือบ่? หมายความว่า ในแว่นแคว้นเจ้านี้ มีพระเจ้า

แผ่นดินผู้ทรงพิธราชครองธรรมไหมหนอ ฯลฯ 
๒. ปัญหาความยุติธรรมต่อสังคม 
ฤาษีตนหนึ่งกับเสือร้ายตัวหนึ่งมีปัญหาตกลงกันไม่ได้ เรื่องมีว่าเสือถูกงูเห่ากัดตายฤาษีมี

เมตตาพบเห็นเสือตายจึงเปุาคาถาให้เสือคืนชีพ เสือจะกินฤาษีเพราะท่าให้เสือฟ้ืนคืนชีพ ฤาษีว่าไม่
ยุติธรรม ฉันมีบุณคุณจึงหาทนายตัดสินว่าใครผิดใครถูก ทนาย ๔ คน ตัดสินไม่ยุติธรรมเพราะ 

 ๑. ทนายเทวดา ตัดสินตามความพอใจ เป็นการตัดสินแบบฉันทาคติ ตามใจข้า  
(แบบเทวดา) 

 ๒. ทนายหมาจิ้งจอกไม่พอใจฤาษี ตัดสินด้วยความโกรธ เป็นการตัดสินแบบโทสาคติ 
(แบบหมาจิ้งจอก) 

 ๓. ทนายลิงไม่ทราบเรื่องอะไร ตัดสินด้วยความโง่ เป็นการตัดสินแบบโมหาคติ (แบบ
ลิง) 

 ๔. ทนายวัวแดงกลัวเสือจะจับกิน ตัดสินด้วยความกลัว  เป็นการตัดสินแบบภยาคติ 
(แบบวัวสันหลังหวะ) 

 ๕. ทนายกระต่ายหาข้อเท็จจริง ตัดสินด้วยเหตุผลและความจริง เป็นการตัดสินที่
ยุติธรรม (แบบกระต่ายเจ้าปัญญา) 

แท้จริง ปรัชญาแนวคิดในนิทานเรื่องท้าวเสียวสวาสดิ์ ยังมีอีกมากมาย เพราะท้าวเสียว
สวาสดิ์ น่านิทานกว่า ๓๐ เรื่อง มาเล่าประกอบเป็นอุทธาหรณ์ 

๒. นิทานท้าวกาฬเกษ ผลการวิจัยพบว่า เนื้อหาสาระของเรื่องเน้นสังคมชนบท การผจญ
ภัยตามแบบนิทานพ้ืนบ้าน เดินทางตลอดเนื้อเรื่อง เก่ียวกับวิถีชีวิตชาวบ้านธรรมดา ตัวท้าวกาฬเกษ
อาศัยม้ามณีกาบเหาะเหินเดินอากาศเวหา ด่าดินบินบนได้ ถึงปุาหิมพานต์พบนานาสัตว์ปุาและ
เหตุการณ์อ่ืนๆอีก เช่น 
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๑. พบนกสาลิกาคู่หนึ่ง นกกล่าวต้านจาได้ดั่งคนทักทายท้าวเธอ ว่า 
...ดูรา มาณวะ เจ้ามาแต่แดนใด คนเดียวปลอมดุ่งเดินมานี้... 

หมายความว่า นกสาลิกาพูดทักทายท้าวกาฬเกษ ว่า พ่อหนุ่มน้อยมาจากไหน จึงปลอมตัว
มาคนเดียวท้าวเธอตอบนกว่า 

...พี่นี้เป็นลูกเจ้าพระยาใหญ่สุริวงศ์ นับแต่หนีจากบ้านฤดูขวบหนึ่งเดือน  
เจ้าจงน่ากลอนสารข่าวพ่อพระยาเจ้า ที่จักผัดหมายไว้สามปีคืนครอบ... 

หมายความว่า ท้าวเธอกล่าวกับนกว่า เราเป็นลูกท้าวสุริวงศ์ ออกจากบ้านได้เดือนหนึ่ง
แล้ว ขอฝากให้สาลิกาไปส่งข่าวให้พระบิดาเราด้วย นกก็น่าข่าวไปบอกให้ 

๒. พบสัตว์ปุานานาชนิด... ยังมีหัสดีลิงค์เล่นผสานเสียงอ้อยอ่ิน บินสอดแส่วหาช้างป่า
ซาง... 

หมายความว่า ท้าวเธอชมนกชมปุาไปไกลยิ่ง ได้เห็นนกหัสดีลิงค์ร้องประสานเสียงอ้อยอิ่น
บินสอดแส่วหาช้างจะจับกินเป็นอาหาร (นกใหญ่สามารถโฉบเอาช้างขึ้นไปกินได้สบายๆ) 

๓. ท้าวเธอเดินทางต่อไป พบดอกกาละพรึก หรือกัลปพฤกษ์ ข้อความว่า  
...อินทร์แต่งตั้งต้นดอกกาละพรึก บาเลือกเล่มฝืนอาจค่าแพง ชื่อว่า โกสัยศรี 

 ต่างแซงเชิงสิ่ว ผืนหนึ่ง ช่ือว่า กัมพลาผ้าผืนงามเกลี้ยงหมุ่ย...  
หมายความว่า พระอินทร์เนรมิตดอกกัลปพฤกษ(ผ้าทิพย)์ ท้าวเธอเสื้อผ้าโกศัย สีปีกแมงภู่ 

และผ้ากัมพลสี่เปลือกขนุน 
๔. ท้าวเธอได้ถูกกินรี ๓ พี่น้องลักพาไป ๒ ปีข้อความตอนนั้นว่า 
...พระยาภูเบศว์ ครองเมืองภูเงินมีลูกแฝดหญิง ๓ คน โหรทายว่าเป็นกาลีบ้านเมือง จึง

ลอยแพเสีย พ่อฤาษีพบที่ท่าน้่า น่ามาเลี้ยงไว้ เจริญวัย ๑๔ ปี จัดให้อยู่ปราสาทในปุา เรียนมนต์วิเศษ
จากพ่อฤาษีมีปีก เหาะเหินเดินอากาศได้ ไปพบท้าวกาฬเกษและนางมาลีจันทน์ พร้อมม้ามณีกาบนอน
หลับกลางปุาเสกมนต์ใส่นอนหลับ แล้วลักพาท้าวกาฬเกษไปเชยชมที่ปราสาท ๒ ปี ดังความว่า 

 ...แหนงท่อมีใจเลี้ยวอ่าเอาผัวเพ่ิน          เพราะความฮักล้นเหลือด้ามลื่นประมาณ  
 ก็จึงมนต์ก่อกุ้มนางน้อยแน่งนอน          กับทั้งม้าอาชไนย์มณีกาบ  
 แล้วจึงอุ้มเอาท้าวบาบุญกาฬเกษ  ทะยานดั้นด่วนหนี...  

หมายความว่า กินรี ๓ พ่ีน้อง คือ ปัทมาน้อย บัวไข นางเกศ มีใจโลภเลี้ยวลักพาเอาผัวเขา 
จึงเสกมนต์กล่อมให้นางมาลีจันทน์ และม้ามณีกาบนอนหลับ แล้วอุ้มลักพาน่าท้าวกาฬเกษไปเชยชม ๓ 
เดือน  

๕) ประเพณีพื้นเมืองผีมนต์ มีการซ้อมข้าวเปลือกเหมือนเมืองอีสาน เมื่อ ๒๐ ปีก่อน มี
ข้อความตอนหนึ่งว่า 

...พอเมื่อราตรีล้่าจวนยามดับมืด,    เสียงสากก้อมตะบึงบ้านสนั่นเมือง,  
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 กัลยาน้อยถอยพาลาเลิกกินข้าวเย็น,  สาวสนมยื่นน้่า   ถวายน้อยแจ่มจันทน์, 
 แล้วเลิกเมี้ยนสีล่างส่วยมือ     จึงเช็ดผ้าฮมกลิ่นจันทน์หอม 
 สาวสนมยอ ตวยค่าขันหมากทองค่า ยื่นสลาค่าหมากที่กินถวายน้อม... 

หมายความว่า ตอนหัวค่่า(๑๙-๒๐ นาฬิกา)เสียงสาก ต่าข้าว(ซ้อมมือ) ดังสนั่นสเนืองทั่ว
บ้านทั่วเมือง,นางมาลีจันทน์เสวยภาชน์แลงเสร็จ สาวสนมน้อมน้่ามาถวายล้างมือ แล้วเช็ดมือด้วยผ้า
อบจันทน์หอม สาวใช้จึงยกขันหมากค่าถวายจึงเสวยหมากตามประเพณีไทอีสาน(ไทแท้) ดั้งเดิมเป็นวิถี
ชีวิตประจ่าวัน 

๖.หนุ่มสาวลักรอบได้เสียกันลับๆ ข้อความตอนหนึ่ง(บทอัศจรรย์)ว่า 
 ...บาก็เฝือแฝงฝั่นชมนางนวลนารถ ซักแทบใกล้ทรวงไท้ชอบพระทัย  
 ท้าวบ่ไลละไว้พอยามคราวฮีบ  มือนวดคั้นนมน้องแทบทรวง  
 หน้าต่อหน้าแยงแล้วแจบกะใจ  แท้นอ...(บทอัศจรรย์)  

หมายความว่า  ท้าวกาฬเกษฝั่นเฝือชมนาง ขยับเข้าใกล้ชิดติดตัว ท้าวเธอไม่เสียโอกาส มือ
นวดคั้นทรวงน้องกอดเกี้ยว หน้าต่อหน้ามองดูตากัน ชื่นใจ แท้ๆ... 

๗. ท้าวกาฬเกษรบชนะและฆ่ายักษ์มิจฉาทิฐิตายหมดด้วยทิพยมนต์และศรศิลป์ ยิงขึ้น
บนเวหาให้ฝนทิพย์ตกรถซากศพกลับฟื้นคืนชีพทั้งหมด ท้าวเธอจึงเทศนาสั่งสอนให้ยักษ์ เป็นสัมมาทิฐิ
ถึงพระรัตนไตร ให้ทานรักษาศีลกลับใจเป็นพลเมืองดี ยักษ์ท้ังหลายพร้องนาคครุฑสุบรรณ มาอ่อน
น้อมต่อท้าวเธอยกให้ปกครองเมือง ท้าวกาฬเกษรับอยู่ปกครองระยะหนึ่งแล้วลาบรรดายักษ์เดินทาง
กลับเมืองตามสัญญาไว้ ๓ ปี และท้าวเธอได้รับอภิเษกให้เสวยราชย์ปกครองบ้านเมืองต่อไป ด้วย
ทศพิธราชธรรม ตราบเท่าชีวิตขัย 

๓. นิทานท้าวก่่ากาด่า ผลการวิจัยพบว่า เนื้อหาสาระเน้น อภินิหารย์ แบบจักรๆวงศ์ๆ
,กตัญญูกตเวทิตาคุณ,โหราจารย์และกฎแห่งกรรม อันมีผลกระทบต่อวิถีชน การด่าเนินชีวิตประจ่า
ของชาวพุทธไทย โดยเฉพาะชาวจังหวัดอุบลราชธานี 

๑.ท้าวก่่ากาด่าเป็นลูกพระอินทร์ ส่งเทพกินรีลงมาเกิด และประทานพระธ่ารงสวมก้อย
ให้และสั่งว่า ถ้าต้องการอยู่สบายเป็นเจ้าเสวยเมือง ให้ยกแหวนขึ้นบนอากาศแกว่งไปมา หรือถ้า
ต้องการทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองข้าทาสบริวารให้แก่วงในน้่า แล้วให้จุติลงมาเกิดที่เมืองเป็งจา
ลนครราช นี้เป็นอภินิหารย์หนึ่งของพระอินทร์ 

๒) สังคมชนบทเชื่อโหราศาสตร์ ข้อความตอนหนึ่งกล่าว  
 ...ลูกอ่อนเจ้านั้นมันเกิดวันแข็งแท้แหล่ว อันว่า เดือนหกขึ้นสามค่่าวันอังคาร  
 มันหากเป็นฤกฮ้ายเหลือล้นลื่นคน  อันว่าคนเข็ดข่วงนี้บ่ควรเลี้ยงต่อไป  
 ควรเอาไปไหลล่องน้่าเสียแล้วจึงดี  ท่านเอย... 



๑๑๖ 
 

หมายความว่า ลูกน้อยเจ้าคนนี้ มันเกิดวันแข็ง ขึ้น ๓ ค่่า เดือน ๖ เป็นวันอังคารฤกษ์ร้าย 
เข็ดขวาง กาลีบ้านกาลีเมืองไม่ควรเวฃลี้ยงไว้ ควรไหลแพเสีย โหราศาสตร์เป็นดาบสองคม 

๓) คติธรรมความเชื่อกรรมของชุมชนชาวพุทธ 
ค่าสอนทางพระพุทธศาสนา สอนเรื่อง กฎแห่งกรรม อันมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตประชาชาว

พุทธไทยอย่างมาก ข้อความตอนหนึ่ง กล่าวถึง ท้าวก่่ากาด่าสนทนากับบิดาตอนดึกสงัดในค่่าคืน ขณะ
มารดาหลับสนิทว่า 

...พ่ออย่าเอาแม่คนนี้เลย  แม่คนนี้ไม่มีปารมีใดใด  
ชาติก่อนท่ากรรมไว้กับแม่ ลูกพรากลูกนกจากแม่มัน 
มาชาตินี้ ลูกจึงถูกแม่จงเกลียดจงชังยิ่งนัก... 

ข้อความเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า แม้ท้าวก่่ากาด่าเองก็รู้เข้าใจและยอมรับคติความเชื่อถือ
เรื่อง กรรม วิบากกรรม และกฎแห่งกรรม 

พ่อท้าวก่่ากาด่า คิดถึงเวรกรรมซึ่งท้าวก่่ากาด่า เคยกระซิบบอกพ่อว่าแม่ผุกอาฆาตไว้ เกิด
มาชาตินี้ จึงเป็นศัตรูของลูก ขอให้พ่อท่าตามประสงค์ของแม่เถอะ จะได้หมดเวรต่อกันและกันเสีย 
ดังนั้นพ่อของท้าวก่่ากาด่า จึงปลงใจ ตั้งจิตอธิษฐาน ก่อนปล่อยแพสู่กระแสน้่า ว่า  

...ค่อมว่าอธิษฐานแล้ว  ตั้งแพไหลล่อง  
น้่าก็ไหลยวกข้ึนแพท้าวต่าวคืน แพท้าวขึ้นเมือเหนือไหลล่อง  
ฟองฟาดฟังไหลขึ้นชั่วตา...  

หมายความว่า อธิษฐานจิตให้เทวดาฟูาดินช่วยคุ้มครองลูกก่่ากาด่าอายุ ๓ ขวบให้พ้น
มรณภัย ได้แต่มองลูกน้อยในแพ ละเมอเพ้อไปว่า คงถูกกระแสน้่าเชี่ยวกรากพัดเอาจมน้่าตาย โอ 
อนิจจัง...ละเมอร์เพ้อไปว่า 

บัดนี้ กรรมแจ่มเจ้าบาท้าวเกิดมี พ่อแหล่ว กรรมใดแท้มาผจญบังเบียดแท้นอ พ่อจึงได้เอา
แจ่มเจ้า ไหลน้่าเพราะเวรนี้เด๋ คั้นแมนหมดเวรแล้วหมดกรรมเกลี้ยงอ่อยห่อย ขอให้ลูกอ่อนน้อย คนิง
ก้่าพ่อตน เน้อลูกเอย 

หมายความว่า ลูกพ่อเอย กรรมเวรของเจ้ามาผจญบังเบียด พ่อจึงได้น่า ลูกรักของพ่อมา
ลอยแพ เมื่อหมดกรรมสิ้นเวรแล้ว ขอให้ลูกคิดถึงพ่อนะลูกนะ 

๔) เน้นคุณธรรมกตัญญูกตเวทิตาธรรม 
เมื่อท้าวก่่ากาด่า ใช้เวรกรรมอันเป็นวิบากแล้ว ได้เสวยราชเป็นเจ้าครองนครแล้ว ท้าวเธอ

คิดถึงคุณบิดามารดา คุณย่าจ่าสวน มีข้อความตอนหนึ่ง กล่าวไว้ว่า สั่งเสนา อ่ามาตย์ จัดเตรียมขบวน
ส่าเภาไปค้าขาย และสืบข่าวตามหาพระบิดาว่ายังชีพอยู่หรือไม่ประการใด รับสั่งให้ไปตามพระบิดา
และยายย่าจ่าสวนมาสงโสรจให้เป็นปูุเมืองย่าเมืองว่า  

...แต่นั้น ท้าวเธอเอาน้่าคันโทสงโสรจ ท้าวเธอก็สงโสรจให้ตนเจ้าพ่อคีง  



๑๑๗ 
 

เลยเหล่างามยิ่งย้อยเนื้อหนุ่มคีงกลม มีผิวงามดังอินทร์ตรองไว้  
ตั้งหากงามขนาดแท้เหมือนดั่งเลาค่า ผมงามด่าหนุ่มคะนองเสมอด้าม...  

หมายความว่า ท้าวก่่ากาด่า หยิบน้่าเต้าคันโทมาสงโสรจบิดาจึงงามยิ่งเหมือนหนุ่มรูปเพียว 
ผิวพรรณวัณณะเหมือนพระอินทร์แต่งไว้ รูปหล่อเหมือนแท่งค่า ผมดกด่าปานหนุ่ม ๑๖  
และข้อความตอนหนึ่งให้ไปตามยายย่าจ่าสวนมาแล้วสงโสรจให้เป็นยายย่าเมืองคู่กับบิดาว่า  

...ภูมิท้าวกาด่านุชนารถ  เอาแหวนสุบใส่ก้อยยอน้่าสงโสรจ  
ยายย่าเฒ่าผิวงมาเกลี้ยงอ่องต่อง คือสาวก่าลังข้ึนดูงามน้อยหนุ่ม  
หน้าชื่นช้อยงามแท้ทุกอัน  เนื้อกล่อมกลิ้งแอวกิ่วกลมงาม  
ผิวพรรณเหมือนดังสาวสวรรค์ฟูา... 

หมายความว่า ท้าวก่่ากาด่าเอาแหวนสวมก้อยยายย่าจ่าสวนสงโสรจน้่า ผิวพรรณงาม
ละออดุจสาวสวรรค์ฟูา รูปร่างเอวกลมงามหยดย้อย 
และข้อความตอนหนึ่งว่า 

...แต่นั้นโพธิญาณท้าวกุมารท้าวก่่า  ท้าวก็น่ามาพร้อมสายใจตนย่า  
มาพร่่าพร้อมเคียงข้างพ่อตน  ฝูงหมู่นางสนมพร้อมมวลล้วนคู่กัน...  

หมายความว่า จากนั้น ท้าวก่่ากาด่า ให้ตามเอายายย่าจ่าสวนมาพร้อมหน้าให้นั่งคู่กับพระ
บิดา พวกเสนาอ่ามาตย์ ลั่นฆ้องกลองสนั่นเมือง สงโสรจให้บิดาและยายย่าจ่าสวนให้สมสู่อยู่คู่กันเป็น 
ปู่เมืองย่าเมือง สืบไปตราบชั่วชีวาจะหาไม่ 

๔. นิทานนกจอกน้อย ผลการวิจัยพบว่า เนื้อหาสาระเน้นการเวียนว่ายตายเกิด เสน่ห์มนต์
ขลัง บาปบุญ นรกสวรรค์ อันมีผลกระทบต่อวิถีชน ชีวิตประจ่าวันของชาวพุทธไทยท้ังปวง โดยเฉพาะ
ชาวพุทธไทยจังหวัดอุบลราชธานี 

๑) ปรัชญาแนวคิดเกี่ยวกับ วัฏฏะสงสาร หรือ สงสารสาคร  คือ การเวียนว่ายตายเกิด 
ตายแล้วเกิด เกิดแล้วตาย ชาติแล้วชาติเล่าไม่รู้จบสิ้น อุปมาเหมือนปูใต่ขอบกระด้ง เพราะอ่านาจ 
กิเลส กรรม วิบาก     ข้อความตอนหนึ่ง นกจอกน้อยตัวผู้และตัวเมีย ตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาว่า 

...สองก็ปรารถนาให้เป็นคนชาติใหม่     ขอให้ได้อยู่ห้องหอราชปรางค์ทอง แด่ถ่อน 
ขอให้เป็นตัวนกแต่ชาติเดียวปรางค์นี้     อันหนึ่งคันผัวออกก่อนแท้ไลเมียทั้งลูก 
คันเกิดชาติพุ้นบ่มีพูดน่าชาย         ไผจักมาวานจาบ่ปากน่าค่าแหล่ว  
แม่นว่าพ่อแท้ๆบ่มีต้านปากดอม... 

หมายความว่า นกทั้งสอง ปรารถนาเป็นคนชาติใหม่ ขอให้ได้อยู่ห้องหอปราสาทราชวัง 
ขอให้เป็นนกแต่ชาตินี้เท่านั้น, อนึ่ง หากว่าผัวละทิ้งบินหนีก่อน ปล่อยให้เมียและลูกถูกไฟไหม้ตายในรัง 
เกิดชาติหน้าจะไม่พูดกับชายใด แม้แต่บิดา ฝุายนกตัวผัวพูดกับตัวเมียว่า จะพูดจาปราศรัยกับหญิงทุก
คน ไม่เลือกเด็กผู้ใหญ่ 



๑๑๘ 
 

๒) คติธรรมความเชื่อถือเกี่ยวกับมนต์ขลังเสน่ห์ยาแฝด 
พระนางจันทะจร ไม่พูดกับชายใดๆ แม้แต่พระบิดา พระบิดาไม่สบายใจ ประกาศหาชายที่

พระนางพูดด้วย จะยกให้และให้ครองเมือง กระทั่งท้าววรจิตร ทราบจึงไปเรียน มนต์ถอดจิต เสนห์
ยาแฝด จากพ่อฤาษี มนต์ขลังถอดจิตเสกใส่ต้นไม้ หินผา ของใช้ใดๆ ก็พูดจาได้เหมือนคนเจ้าของจิต 
ท้าววรจิตรไปอาสาพูดจากระทั่งพระนางพูดด้วย โดยเสกมนต์ถอดจิต ใส่หมอนที่พระนางจันทะจรนั่ง
พิงอยู่ ข้อความตอนนั้นว่า 

...พาทีต้านหนอนพิงเว้าต่อ พี่เป็นชายสังมาเดินเลยล่วง(ละเมิดสิทธิ์)  
เข้ามานั่งใกล้ๆเฮียงน้องห่อนสิควร นี่ฤา 

หมายความว่า ท้าววรจิตร ถามหมอนว่า พี่เป็นชายขึ้นมาเดินล่วงล้่าเข้ามานั่งใกล้ๆ เคียง
ข้างพระนาง จะสมควรไหม?      หมอนพิงตอบท้าวเธอ ข้อความว่า 

...โอ อ้ายเอย บ่ได้เป็นมิ่งแก้วบ่ควรนั่งเฮียงสอง  
บ่แมนเมียแพงฮักบ่ควรนอนซ้อน พ่ีชายเอย...  

หมายความว่า หมอนพิงตอบท้าววรจิตร แทนพระนางจันทะจรว่า โอ พี่ชายเอย มิใช้เป็น
คู่ผัวตัวเมียกัน มิควรนั่งคู่เคียงใกล้กัน มิใช่เมียไม่ควรนอนด้วย 

 
 
๓) คติธรรมความเชื่อเกี่ยวกับนรกสวรรค์ 

ข้อความตอนหนึ่งบรรยายว่า นรก คือ ภูมิภพที่อยู่ของผู้ท่าบาปถูกลงโทษ โดยปริยาย
หมายถึงแดนที่มีแต่ความทุกข์ทรมาร ; สวรรค์เป็นอยู่ที่โลกทิพย์ของเทวดา คือเมืองฟูาโดยปริยาย 
หมายถึง แดนที่มีแต่ความสุขเพลิดเพลิน     ข้อความตอนนกจอกน้อยตัวผู้สาบานกับนกตัวเมียว่า 

... คันว่าข้อยหากคิดโลภเลี่ยวมีชู่เงื่อนสองดังนั้น ขอให้เป็นเปโตจุ่มจมในหม้อ
(นรก)   ขอให้จมอเวจีอยู่ในภายพื้น... 

หมายความว่า หากฉันคิดคดทรยศมีชู้สาว เช่นนั้น ขอให้เป็นเปตตกนรกหมกไหม้ให้จมอยู่
ใต้อเวจีมหานรก นั้นเถิด 

อีกตอนหนึ่ง กล่าวถึงพ่อฤาษี กล่าวถึงสวรรค์เทวโลก ลาเพศฤาษีไปมีครอบครัว หนีนรก 
ขุมปุตตะ เพราะคติความเชื้อว่า ผู้ชายไม่มีครอบครัว ไม่มีบุตร ตายไปตกนรก ขุมปุตตะ มาภายหลัง
สละครอบครัวลูกเมียกลับมาบวชถือเพศฤาษีอีก ความตอนหนึ่งว่า 

...ดูนานล้่าหลายปีแถมถ่ายมาแหลว อายุได้ฮ้อยปลายห้าปีสี่วันแท้ล่วงมา  
ฤาษีก็มรณาเมี้ยนเมือสู่เสวยสุข  จึงได้ถึงโสดายอดสวรรค์เมืองฟูา  
เป็นเทวบุตรอยู่สบายหายฮ้อน  มีหมู่บริวารพร้อมนางสนมเป็นหมื่น  
อยู่แวดล้อมเทวบุตรเจ้าเฝูาเวรยาม  ท่านเอย...  



๑๑๙ 
 

หมายความว่า พ่อฤาษีลาสิกขาไปมีครอบครัวเช่นสามัญชน แล้วสละครอบครัวลูกเมียมา
บ่าเพ็ญเพียรอีก ได้บรรลุธรรมชั้นพระโสดาบันท์ กระทั่งอายุได้ ๑๐๕ ปี กับอีก ๔ วัน จึงมรณภาพไป
อุบัติเป็นเทพบุตร เสวยสุขในสวรรค์ชั้นฟูา แวดล้อมไปด้วยเทพอัปสรนับหมื่นอยู่เฝูาเวรยาม 

๔)  คติธรรมความเชื่อเรื่องบาปบุญ 
ทัศนคติของชาวพุทธทั่วไปเชื่อว่า บาป คือ การท่าชั่ว ผิดหลักค่าสอนศาสนา, ความมัว

หมอง,บุญ  คือ การท่าดี ตามหลักค่าสอนศาสนา,ความดี,คุณความด ี
พุทธศาสนิกชนชาวพุทธไทยส่วนใหญ่เข้าใจ บาปบุญ ได้พอสมควร จนมีค่าพังเพยบทหนึ่ง

ว่า บุญหาบ บาปหิ่วบรรพชนปราชญ์โบราณท่านสอนเราว่า จงท่าดีให้มากๆเอาไว้ให้ได้หาบหนึ่ง (สอง
เท่า) แต่ท่าชั่วให้น้อยนิดให้ได้แค่สวนหนึ่ง ท่านอธิบายว่า ท่าบุญได้ ๒ กระบุง ก็หาบไป แต่ท่าบาป
กระบุงเดียวก็หิ้วไป 

เนื้อความตอนหนึ่ง ท้าววรจิตร สนทนากับ หมอนพิง เกี่ยวกับ บาป บุญ ยืดยาวจะน่ามา
เป็นอุทธาหรณ์เล็กน้อย ดังนี้ 

©ท้าววรจิตร: อันว่า ท่าบุญนี้ อันใดแวนประเสริฐ ขอแก่น้องหมอนแก้ว ฮ่่าเพิง 
หมายความว่า การท่าบุญนี้ ท่าบุญอะไรประเสริฐสุด ขอหมอนแก้วอธิบายด้วย 

พิมพาหมอน : โอ อ้ายเอย การท่าบุญสร้างอันใดก็ประเสริฐ ท้ังนั้น 
  แม้นว่าทานข้าว กล้วย เกลือก้อนก็หากบุญ อ้ายเอย  
  คันบ่มีหยังแท้ให้ยอมือน่าเพิ่น ก้ดีถ่อน(ก็ดีแล้ว)  
  เพ่ินหากท่าอยู่พุ้น บุญได้ท่อกัน ท่านเอย  
  ยังมีบุญประเสริฐแท้ให้สร้างหมู่บุญกฐิน อ้ายเอย  
  เหมือนดังเอาตนต่างเปลี่ยนเขาไปฆ่า  
  ไผผู้ใจใสแท้เป็นบุญอันแวนยิ่ง แท้แหลว  

แสนว่าท่าบาปฮ้ายหายเสี่งบ่หลอ ท่านเอย...  
หมายความว่า ทานอะไรๆก็เป็นบุญได้ทั้งนั้นแม้แต่ข้าวสุกทับพีหนึ่ง กล้วยลูกหนึ่ง เกลือ

ก้อนหนึ่ง ก็เป็นบุญ ถ้าไม่มีอะไร ก็ขอให้ยกมือใส่ศรีษะอนุโมทนากับท่าน เขาท่าบุญอยู่โน้น เรา
อนุโมทนาอยู่นี้บุญก็ได้เท่ากัน, 

ถ้าจะให้เป็นบุญประเสริฐจริงๆ ให้สร้างบุญกฐิน ถ้าใจใสบริสุทธิ์สรัทธาบริสุทธิ์จริงๆ 
เหมือนกับเอาชีวิตเราไปแลกกับชีวิตคนที่ก่าลังจะถูกประหารชีวิต แม้จะท่าบาปกรรมอะไรไว้ก็จะ
บรรเทา 

©ท้าววรจิตร: อันว่า ท่าบาปนี้ อันใด เป็นบาปยิ่ง จริงหนอ หมอนเอย 
  มันจักหนักท่อช้าง อันใดแท้จริงควร นั้นเด๋  

หมายความว่า การท่าบาปนี้ ท่าอันใด เป็นบาปยิ่ง หนักเท่าช้างสารเป็นไฉน? 



๑๒๐ 
 

พิมพาหมอน: อันว่า ท่าบาปนี้ มีประการต่างๆ อันหนึ่งนั้น 
- บายหัวพ่อแม่ เฒ่าแก่ ปูุย่า ตายาย ก็เป็นบาปหนักเท่าควาย ท่านเอย 
- แย่งชิงปล้น โจรขโมยของคนอ่ืนมาเป็นของตนก็เป็นบาปจ่าต้องใช้คืนเขาพันชาติ 
©ท้าววรจิตร: ผิว่า หญิงเล่นชู้ใจเลี้ยวจากผัว บาปหนัก เท่าใด? 

หมายความว่า หญิงลักเล่นชู้ใจเลี้ยวจากผัว บาป หนัก ใจเลี้ยวจากผัวบาปหนักเท่าไร? 
พิมพาหมอน: หญิงเล่นชู้ใจเลี้ยวจากผัว บาปหนักเท่าช้างสาร ท่าบุญสิ่งใดก็ไม่หายบาป 

©ท้าววรจิตร: ชายเล่นชู้กับเมียบาปไปุ ขอหมอนแก่นไท้ เฉลยให้พ่ีฟัง 
พิมพาหมอน: อันนี้ปาบแน่แท้ผิดฮีตโบราณ   ผัวเมียสองอย่าโลโภใจส้ม ท่านเอย 

©ท้าววรจิตร: หญิงใดม้างศาสนา ท่าลายพระพุทธรูป ฮูปพระเจ้า บาปไหม? บาป
ประการใด? 

พิมพาหมอน : หญิงที่เล่นชู่กับพระเณร ท่าลายพระพุทธรูปเป็นบาปแท้ เป็นบาปใหญ่แท้
หนักเกิ่ง(เท่า)ภูเขา ท่าทานปานใดก็ไม่หมดกรรมนั้น ครั้นตายแล้วไปเกิดเป็นเปรต ฝุายหญิงแบกแปูน
(กระดาน) ฝุายชายนั้นแบก(เสา) หิน ท่านเอย 
 

๕.๓  ข้อเสนอแนะ 
จากการค้นพบและการอภิปรายผล สามารถน่าผลวิจัยมาก่าหนดเป็น  ข้อเสนอแนะ 

ส่าหรับน่าไปใช้ประโยชน์ ทั้งแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปและชาวพุทธไทยอีสาน โดยเฉพาะชาวพุทธไท
อุบลราชธานี 

๑) ผลการวิจัยพบว่า นิทานพื้นบ้าน ๔ เรื่องดังกล่าว เป็นนิทานยอดนิยมท่ีชาวพุทธไทย
ทั่วอีสานโดยเฉพาะชาวพุทธไทจังหวัดอุบลราชธานี สนใจเล่าสืบต่อกันมาไม่ขาดสาย เป็นมรดกตก
ทอดอันล้่าค่าด้านภาษาและวรรณกรรมวัฒนธรรมทางสังคม ควรแก่การอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสัญลักษณ์
หนึ่งของความเป็นชาติไทยและให้อนุชนได้ศึกษาต่อไป จึงมีข้อเสนอแนะ ว่า ควรที่ทางรัฐซึ่งมีหน้าที่
จัดการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยทั้งสองแห่ง จัดหลักสูตรรายวิชาเลือกวรรณกรรรมท้องถิ่นท้ัง 
๔ ภาคของประเทศให้ลูกหลานไทยได้ศึกษา ช่วยอนุรักษ์ และเผยแพร่ ต่อไป 

๒) ผลการวิจัยพบว่า ปราชญ์กวีผู้ประพันธ์นิทานเหล่านี้ มีจุดประสงค์ใหญ่ตรงกัน ที่
น่าเอา ปรัชญาธรรมแนวคิดอันลึกซ้ึง เป็นวิถีชีวิตประจ่าวัน และน่าเอาคติธรรม ความเชื่อถือ มาเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยว ถือประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ่าวันได้อย่างกลมกลืนกันกับขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างลงตัว จึงมีข้อเสนอแนะว่า ทางสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศร์ บางล่าพูบน กรุงเทพฯ ควรเปิดกว้างให้นักวิจัยที่สนใจ และ
นักวิจัยท้องถิ่นจาก ๔ ภาคเมืองไทย ได้ศึกษา ค้นคว้าและวิจัยให้มากข้ึน เกี่ยวกับวรรณกรรมท้องถิ่น 



๑๒๑ 
 

เพราะเป็นเรื่องที่มีบทบาท มีผลกระทบโดยตรง ใกล้ชิตกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนจากอดีตถึง
ปัจจุบัน 

๓) ผลการวิจัยพบว่า เนื้อเรื่อง สาระ ของนิทานพ้ืนบ้านเหล่านี้ ส่วนหนึ่งสนองความ
ต้องการของชุมชน ด้านความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ตามเทศกาลที่เหมาะสม เช่น การแข่งเรือ
เทศกาลออกพรรษา การแห่เทียนเทศการเข้าพรรษา การลอยกระทง การตักบาตรโทเวโลหนะ เป็นต้น 
ส่วนหนึ่งส่งเสริมความผาสุขร่มเย็น ความสงบสุขเป็นปึกแผ่นทางศาสนจักรและอาณาจักร เช่น 
เทศกาลท่าบุญเนื่องด้วยวันมาฆบูชา เทศกาลท่าบุญฟังเทศน์มหาชาติ เทศกาลท่าบุญวันวิสาขบูชา 
เทศกาลท่าบุญวันอาสาฬหบูชา เทศกาลท่าบุญวันมหาปวารณา และเทศกาลลอยกระทงเป็นต้น ส่วน
หนึ่ง ส่งเสริม จารีต ๑๒ ครอง ๑๔ ของพุทธไทย เพ่ือสร้างสังคมให้ตระหนักถึงความพร้อมเพรียง 
พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน ได้พบหน้าค่าตากันนานทีปีละ ๑๒ ครั้ง โดยมีเปูาหมาย
จุดรวมที่วัดเป็นส่าคัญ จึงมีข้อเสนอแนะว่า ควรให้มีกิจกรรมจัดงาน วรรณคดีท้องถิ่นสี่ภาค จัดเป็น
ครั้งคราวหรือปีละครั้ง เพื่อส่งเสริมช่วยกันศึกษา ค้นคว้า อนุรักษ์ และเผยแพร่ วรรณกรรมถิ่น ภาษา
ถิ่น และอักษรถิ่น ของชนชาติไทยไว้ให้ลูกหลานไทย ได้ภาคภูมิใจในความเป็นไทย ของ ชนชาติไทย 
Thai race 
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๑๒๓ 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาวิจัย เรื่องการวิเคราะห์ อิทธิพลนิทานพื้นบ้าน ที่มีต่อวิถีชีวิตจริงประจ าวันของ
ประชาชนชาวอุบลราชธานี จากนิทานพื้นบ้าน ๔ เรื่อง เป็นการวิจัยแบบพรรณนาเชิงคุณภาพ อยู่ใน
ขอบข่ายอิทธิพลพุทธปรัชญาธรรมและพุทธคติธรรมที่ปรากฏในนิทานพ้ืนบ้านอีสานซึ่งเป็นนิทานเรื่อง
เอกยอดนิยม อุดมด้วยจารีต ๑๒ ครองธรรม ๑๔ เป็นต้นก าเนิดแห่งขนบธรรมเนียม จารีต ประเพณี 
ศีลธรรม และวัฒนธรรมท้องถิ่นอันดีงาม หมู่เฮาชาวไทยอีสานโดยเฉพาะอย่ายิ่งชาวอุบลราชธานี  
 ฮีตครอง ในการวิจัยนี้ คือกฎกติกาแนวคิดน าทางชีวิตและเป็นข้อยึดเหนี่ยวที่ถือประพฤติ
บัติในการด าเนินชีวิตประจ าวัน หมู่เฮาชาวอีสาน และชาวอุบลราชธานีแต่โบราณมาแล้ว และท าให้
ทราบถึงแนวคิดอันกว้างไกลวิจิตรพิสดารที่แสดงออกผ่าน สื่อกลาง คือวรรณกรรมใบลาน ซึ่งเป็น
ประจักษ์พยาน ที่ยังคงเหลือไว้เป็นมรดกตกทอดทางปัญญาอันล้ าค่าของสังคม ให้อนุชนคนไทยทั้ง
ชาติ คนอีสานและคนอุบลราชธานีได้ภาคภูมิใจ ไม่อับอายขายหน้าชนชาติใด และยังให้ทราบการ
ด าเนินวิถีชีวิตประจ าวัน การอยู่ร่วมกันในสังคมอันเป็นส่วนใหญ่ของประเทศไทย 
 ดังนั้น จึงควรอนุรักษ์ สืบสาน เผยแพร่ นิทานพื้นบ้านให้เข้าถึงเยาวชน เพ่ือให้เขาหันมา
สนใจมากขึ้น โดยการน าเข้าสู่ระบบการเรียน การสอนในสถาบันการศึกษา นอกสถาบัน และสอน
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ตามอัธยาศัยตลอดจน การศึกษาวิเคราะห์นิทานพื้นบ้านอีสานอื่นๆ เพ่ือน าเข้าสู่การเรียนการสอนทั้ง
ในสถาบันการศึกษา นอกสถาบันและการสอนตามอัธยาศัย  

Abstract 

Research. Analysis. Influential folk tales. On the daily life of the people of 
the world. 4 The study of folklore is descriptive qualitative. Covered and Buddhist 
religious philosophy Buddhist influence on the morale of the tale, folk tale, the most 
popular majors. Rich in tradition, the origin of the 14 12 rule fairly traditional 
conservative moral traditions and beautiful cultures. Among the South East Thailand, 
especially the world. 

Heat win in this study. The rules guiding the conduct of life and is the 
anchor that holds importance in the daily life. Among the South East. And the 
ancient world already. And keeping in mind the far-reaching concept exquisitely 
expressed through the medium of literature is the leaves. The witness. To remain as 
a legacy of social, intellectual precious. Thailand is the nation's youth. Middle East 
and the world with pride. Not ashamed any nation. It's the way of life. Living together 
in society, as most of the country. 

Conservation should continue to have access to youth folklore published. 
So he turned his attention more and more. By introducing into the classroom. 
Teaching in academic institutions and non-formal education as well. Study on folk 
tales. To put into learning and instruction in educational institutions. Outside the 
formal institutions and teaching. 

 
บทน า 

 ความเป็นมาของปัญหาที่ท าการวิจัย เพ่ือให้ผลงานต่อเนื่องจากโครงการปีงบประมาณ
การศึกษา ๒๕๕๐ ที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการให้เสร็จสิ้นไปแล้ว ตามกระบวนการค าชีแนะ และ
ข้อเสนอแนะของท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่ดูแลรับผิดชอบงานวิจัยสถาบันพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
 ผู้วิจัยจึงได้เสนอ โครงการวิเคราะห์อิทธิพลนิทานพ้ืนบ้านจากหนังสือใบลานอักษรธรรม
อีสาน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลนิทานพ้ืนบ้านว่ามีอย่างไรและ
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เปรียบเทียบอิทธิพลนิทานพื้นบ้านที่กระทบต่อวิถีชีวิตประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มจัดตั้ง
เจาะจงอายุ อาชีพ และการศึกษาท้ัง ๓ กลุ่มว่า มีมากน้อยเพียงใด อย่างไร 
 อิทธิพลนิทานพ้ืนบ้านจากวรรณกรรมใบลานอักษรธรรมอีสานโบราณ ๔ เรื่อง คือ นิทาน
ท้าวเสียวสวาสดิ์, นิทานท้าวกาฬเกษ, นิทานท้าวก่ ากาด า และนิทานท้าววรจิตร (หรือนกจอกน้อย)  

อิทธิพลจากนิทานพ้ืนบ้านเหล่านี้ ได้แผ่กระจายครอบง าชีวิตชุมชนชาวอุบลราชธานีที่ด าเนินไปภายใต้
พิธีกรรมตามแนวทางท่ีถูกก าหนดจ ากัดเอาไว้ ตามแนวความคิดความเชื่อ และข้อปฏิบัติที่ยึดเหนี่ยว
และถือปฏิบัติกันมารช้านาน จนกลายเป็นขนบธรรมเนียม ประเพณี และกลายเป็นจารีต ๑๒ ครอง
ธรรม ๑๔ ของชุมชนชาวอุบลราชธานี เป็นจารีตบ้าน ครองวัด ทั้งฝุายศาสนจักรและราชอาณาจักร 
คล้ายกับจะเป็นข้อห้าม และข้ออนุญาต ถ้าเป็นข้อห้าม หากละเมิดล่วงเกิน ขนบธรรมเนียม จารีต 
ประเพณีอย่างใดอย่างหนึ่ง อันเป็นกฎกติกาชองชุมชนถือว่า ผิด เป็นสิ่งชั่ว เป็นอัปมงคล แต่ตนเอง 
แก่ครอบครัว เพื่อนบ้านชุมชน แต่ถ้าเป็น ข้ออนุญาต หากปฏิบัติ ก็ถือว่า ถูก เป็นสิ่งดี เป็นสิริมงคล 
แก่ตนเอง แก่ครอบครัว เพื่อนบ้าน และชุมชน สิ่งเหล่านี้ คือ อิทธิพลนิทานพ้ืนบ้านที่ปรากฏเป็น
รูปธรรมต่อวิถีชีวิตของชาวอุบลราชธานีอีกแง่มุมหนึ่ง ในชีวิตประจ าวันแต่เกิดจนตาย ของชาวไทย 
อีสานบ้านเฮา โดยเฉพาะชาวอุบลราชธานี 
 ในการน ากลุ่มประชาชนเจาะจงที่จัดตั้ง ซึ่งมีความแตกต่างกันโดยอายุ อาชีพ และ
การศึกษา ๓ กลุ่ม มาเปรียบเทียบ จะท าให้ได้ดรรชนีบ่งชี้ว่า แต่ละกลุ่ม, กลุ่มอาชีพ, กลุ่มการศึกษา 
มีความสนใจ ศึกษา มีความรู้เกี่ยวกับ อิทธิพลนิทานพ้ืนบ้าน น าไปใช้ในชีวิตประจ าวัน อันเป็นชีวิต
จริงๆของตน ของครอบครัวตนในกลุ่มของตน และชุมชนของตน ในทางประพฤติปฏิบัติจริงมากน้อย
เพียงใดหรือไม่อย่างไรและมีผลกระทบเป็นฝุายบวกลบต่อข้อกติกาชุมชน ต่อข้อบทกฎหมายบ้านเมือง
หรือไม่อย่างไร 

 ผู้วิจัยศึกษาภาคเอกสารที่เกี่ยวข้องและภาคสนามได้เจาะลึกแบบตัวต่อตัวเฉพาะกลุ่ม
เจาะจงจัดตั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงและทราบชัดว่า จากบทบาทของตัวละครในเรื่องนั้นๆ แต่ละตัว 
แต่ละข้ันตอน แต่ละลีลา อาจอ่อนช้อย ตื่นเต้น โลดโผน ตลกโปกฮา ม่วนชื่นโฮแซว เป็นภาพพจน์
ของชีวิตบรรพชนในอดีต ในแง่มุมบวก เพ่ือให้อนุชนรุ่นเรา และปัจฉิมชนรุ่นต่อๆไป น ามาเป็น
แนวทางปะพฤติปฏิบัติปรับเปลี่ยนหล่อหลอมวิถีชีวิตให้เหมาะสมได้บ้างสืบไป เพื่อตน เพ่ือชุมชน
สังคมและประเทศบ้านเมืองต่อไป 

 ดังนั้นผู้วิจัยจึงขอเสนอ โครงการเรื่อง การวิเคราะห์อิทธิพลนิทานพื้นบ้านจากหนังสือใบ
ลานอักษรธรรมอีสาน จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อวิเคราะห์ อิทธิพลนิทานพื้นบ้าน 
จากหนังสือใบลานในจังหวัดอุบลราชธานี ต่อไป 
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เครื่องมือและวิธีการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพแบบพรรณนา ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตการวิจัยไว้ 
๒ ภาค คือ วิจัยเอกสารและวิจัยภาคสนาม  
 ๑. วิจัยเอกสารปฐมภูมิ (Primitive Documentary Research) และวิจัยเอกสารทุติยภูมิ ( Secondary 

Documentary Research)  
 เอกสารปฐมภูมิ คือหนังสือใบลานที่จารึกเนื้อหาสาระนิทานพื้นบ้านในจังหวัด
อุบลราชธานี ๔ เรื่อง นิทานท้าวเสียวสวาสดิ์, นิทานท้าวกาฬเกษ, นิทานท้าวก่ ากาด า และนิทาน
ท้าววรจิตร (หรือนกจอกน้อย) 
 และเอกสารทุติยภูมิ คือ เอกสารที่มีผู้วิจัยเกี่ยวกับเนื้อหาสาระของนิทานพ้ืนบ้าน ๔ เรื่อง 
ในจังหวัดอุบลราชธานี ที่กล่าวถึงแล้ว 
 ๒. วิจัยภาคสนาม (Field Research)  
 ผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือจัดกลุ่มเจาะจงประชากรศึกษา จ านวน ๓ กลุ่ม และละกลุ่มแตกต่างกัน
โดย อายุ อาชีพ และการศึกษา  
 ๓. ประชากรศึกษา คือประชากรกลุ่มเจาะจง ๓ กลุ่ม ดังนี้ 
  กลุ่มท่ี ๑ เยาวชน อายุ ๑๕-๒๕ ปี จ านวน ๓๐ คน 
  กลุ่มท่ี ๒ ผู้ใหญ่วัยเจริญพันธ์ อายุ ๒๖-๕๙ ปี จ านวน ๓๐ คน 
  กลุ่มท่ี ๓ ผู้ใหญ่วัยอาวุโส อายุ ๖๐ ปี ขึ้นไป 
 ๔. นิยามศัพท์ (Key words) ที่ใช่ในการวิจัย 
 ๑) นิทานพื้นบ้าน (A local tale) คือ นิทานที่มีอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆ เป็นที่รู้จักกันดี เล่า
ขานกันมาไม่ขาดช่วงเวลาอันยาวนาน, ให้ความสนุกสนาน เนื้อหาสาระเก่ียวกับวิถีชีวิตชาวบ้าน 
สถานที่ โบราณวัตถุ เรื่องราวบุคคลในอดีต เหตุการณ์ สถานที่ส าคัญของชุมชน 
 ๒) ( Key words) ค านิยาม Influence อิทธิพลนิทาน ก าลังที่ยังผลให้ส าเร็จ, อ านาจที่
แฝงอยู่ในบุคคลหรือรัฐ ซึ่งสามารถบันดาลให้เป็นตามประสงค์, อ านาจที่สามารถบันดาลให้ผู้อ่ืนต้อง
คล้อยตามหรือท าตาม, อ านาจนอกเหนือหน้าที่ เช่น ใช้อิทธิพลบังคับให้ยอม (พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณทิตยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕)  
 ๓) หนังสือผูกใบลาน ในการวิจัยนี้ คือ หนังสือจาร (เขียน) ด้วยอักษรธรรมอีสาน ลง
บนใบลาน ด้วยเหล็กจาร (เหล็กมีปลายแหลม ยาวและเข่ืองกว่าปากกานิดหน่อย) รวมถึงอักษรธรรม
ขอมหวัด อักษรไทยน้อยท่ีใช้ในภาคอีสาน 
 ๔) ตัวธรรม หรืออักษรธรรม ในการวิจัยครั้งนี้ ตัวธรรม หรือ อักษรธรรม คืออักษร
โบราณชนิดหนึ่ง ซึ่งใช้จารหรือเขียนลงใบลาน หรือผิวไม้ไผ่ หรือจารึกตามผนังถ้ า ตามหน้าผา หรือ
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บนแผ่นโลหะ เป็นต้น อักษรธรรมที่ชาวอีสานใช้เรียกว่าอักษรธรรมอีสาน และชนชาวพายัพใช้ 
เรียกว่า อักษรธรรมพายัพ 

 
ผลการศึกษา 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยจ ากัดเอา นิทานพื้นบ้านที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวอุบลราชธานี 
๔ เรื่อง คือ 
๑. นิทานเรื่องท้าวเสียวสวาสดิ์ 
 นิทานเรื่องนี้ มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวอุบลราชธานี ดังนี้ 
 (๑) ด้านปรัชญาธรรมแนวความคิด ที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวอุบลราชธานี  

บิดาสอนเสียวสวาสดิ์ ว่า ขอให้มีปัญญาสู่คนเด้อเจ้า หมายความว่า ให้ทุกคนศึกษา
แสวงหาวิชาความรู้ คู่ความดี มีคุณธรรมน าทางชีวิต 

เมืองอุบลราชธานี มีค าขวัญตอนหนึ่งว่า อุบลเมืองนักปราชญ์ เพราะอิทธิพลนิทานบ้าน
เรื่อง ท้าวเสียวสวาสดิ์ กระตุ้นเตือนจิตส านึกชาวเมืองอุบลราชธานีให้ใฝุศึกษาหาวิชาความรู้จังหวัดจึง
มีสมัญญานามว่า อุบลเมืองนักปราชญ์ ซึ่งเป็นมุมหนึ่งของวิถีชีวิตชาวเมืองอุบลราชธานี ตราบทุกวันนี้ 

บิดาสอนเสียวสวาสดิ์ ว่า สตรีสามผัวและเจ้าหัว(พระ)สามโบสถ์ หมายความว่า หญิงที่
มีสามีพร้อมกัน ๓ คน หรือมีชู้ ๓ ครั้ง ๓ หน ขณะที่ตนก็มีสามีอยู่ ห้ามน าเอามาเป็นเมีย เป็นแม่ศรี
เรือน เป็นแม่บ้าน ควรหลีกให้ไกลๆ 

เจ้าหัวสามโบสถ์  หมายความว่า ชายบวช ๓ ครั้ง ๓ ศาสนา เป็นคนโลเลจิตใจไม่มั่นคง
เป็นคนไม่มีความจริงใจในสิ่งใดๆ ไม่ควรคบเป็น เพื่อนเป็นเพื่อนตาย เป็นคนไว้เนื้อเชื่อใจไม่ได้ แม้แต่
ตัวเขาเอง เขายังหลอกได้ เขาจะไม่หลอกคนอ่ืนนั้นเป็นไปไม่ได้ 

ชาวอุบลราชธานี ในวิถีชีวิตประจ าวัน ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามยึดจารีต 
๑๒ ครอง ๑๔ ที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านทั้ง ๔ เรื่อง เป็นอย่างดี ในเทศกาลส าคัญๆแต่ละครั้งแต่ละ
เทศกาลแต่ละปี เช่น เทศกาลบุญเดือน ๓ไปวัดเวียนเทียนท าบุญตักบาตรสมาทานศีลฟังธรรมเทศนา 
บุญเดือน ๔ ไปฟังเทศน์พระเวสสันดร บุญกฐินและบุญสลมาภัต เป็นต้น 

สิ่งเหล้านี้คือวิถีชีวิตประจ าวันของอุบลราชธานีที่สืบสานกันมาอย่างมาขาดสายจากบรรพ
บุรุษไตอีสาน หมู่เฮาชาวอีสานยึดมั่น ถือประพฤติปฏิบัติ ตามแบวฉบับจากนิทานพ้ืนบ้านอีสาน ๔ 
เรื่องเหล่านี้เป็นส าคัญส่วนเรื่องอ่ืนก็พอมีอยู่บ้าง 

เสียวสวาสดิ์ อคัรธรรมิกะมหาบัณทิต สอนพระเจ้าจ าปาว่า อย่าเป็นเสนาหมากขี้กา 
เรื่องมีว่า พระเจ้าแผ่นดินเมืองจ าปามีพระประสงค์จะทราบว่า เหล่าเสนามหาอ ามาตย์ราชมนตรีผู้
ใกล้ชิด ผู้ใดมีความซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อพระองค์มากน้อยเพียงใด จึงวางนโยบายว่าให้คนใกล้ชิดน า
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หมากข้ีกาขมสุดๆ จ านวนมากมาใส่ภาชนะเงินและหมากส้มโอหวานสุดๆจ านวนมากใส่ภาชนะทองค า
ตั้งไว้ต่อหน้าพระที่นั่ง โดยมิให้ใครๆทราบว่าจะทรงท าอะไร 

พระองทรงมีรับสั่ง มีพระบรมราชโองการ เรียกประชุมราชการด่วนพิเศษทรงให้เหล่าเสน
สมหาอ ามาตย์ ราชมนตรีผู้ใหญ่เข้าประขุมรีบด่วน ทุกคนต่างวิตกกังวนเป็นอย่างมากว่า จะเกิดอะไร
ขึ้นกับใครเม่ือทุกอย่างพร้อมแล้ว ขณะนั้นในพระราชวังเงียบกริบ ปราศจากส าเนียงใด แม้แต่เสียง
หายใจของตนเองก็แทบไม่ได้ยิน 

พระเจ้าจ าปา ตรัสว่าเป็นจริงเป็นจังว่า ให้ทุกคนชิมผลลูกขี้กาและผลส้มโอแล้วจึงตอบ
ค าถามว่า มันมีรสเป็นอย่างไร ทุกคนโล่งอก และต่างพากันชิมผลไม้ทั้งสองชนิด เมื่อทุกคนชิมแล้ว 
ท่านมหาอ ามาตย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่ง จึงทูลตอบแด่พระเจ้าจ าปาว่า หวานพะยะค่ะ สุดหวานพะยะค่ะ คน
ทั้งหมดทูลตอบเป็นเสียงเดียงกันว่าหวานสุดๆพะยะค่ะ พระราชาจึงตรัสถามท่านเสียวสวาสดิ์ราชบัณ
ทิตว่าหวานหรือขมอย่างไร เสียวสวาสดิ์ทูลตอบพระราชาว่า ผลส้มโอหวานพะยะค่ะ แต่ลูกข้ีกาขมสุด
จะขมพะยะค่ะ  

ขณะนั้นเอง พระเจ้าจ าปา ตรัสถามว่า เหตุไฉน คนหลายร้อยหวานแท้ดังกัน( ทุกคนว่า
หวาน) เหตุไฉน เสียวสวาสดิ์ท้าวขมแท้ผู้เดียว (เสียวสวาสดิ์ว่าขมคนเดียว) 

เสียวสวาสดิ์ ทูลตอบว่า ลูกขี้กาสุดขม บ่หวานพอค า ส่ ากันกับหน่อง  หมายความว่า ลูก
ขี้กาขมที่สุด ขมเหมือนน่อง (ยางไม้ขมมีพิษชนิดหนึ่งกินเข้าไปถึงตายได้) 

เหตุที่ขุนนางทั้งหลายเขาทูลว่า หวานคือกันทั่วหน้าเป็นด้วยเพราะกลัว  หมายความว่า 
ที่ขุนนางทุกคนว่าหวานสุดจะหวานนั้น เป็นเพราะเกรงกลัวปารมีของพระองค์ จึงฝืนใจตอบว่า หวาน 
หวาน พะยะค่ะขอพระบาทเจ้าคราวจงอภัยพวกเขาด้วยพะยะค่ะ ส่วนข้าพระองค์นั้น เป็นคนซื่อแท้
บอกแต่ความจริง ไม่หวานนอกขมใน. ค าท่ีเหล่าขุนนางว่า หวานเป็นค าซื่อ ค าพูดของท่านเห่านั้น
เป็นค าซื่อไม่มีจิตใจโลภเลี้ยวต่อพระองค์แต่อย่างไร ขอแก่พระบาทไท้วางได้เชื่อใจพะยะค่ะ 

พระราชาจัดงาน ทรงมีรับสั่งให้จัดงานฉลองเลี้ยงความจริงใจของเหล่าอ ามาตย์ราชมนตรี 
เสนาหมากขี้กา สามวันสามคืน ครึกครื้นเป็นที่พระราชหฤทัย 

ส าหรับอิทธิพลนิทานท้าวเสียวสวาสดิ์เกี่ยวกับปรัชญาธรรมแนวคิดท่ีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต
ของชาวอุบลราชธานี ในการด าเนินชีวิตความอยู่ประจ าวันยังมีอีกมากมาย จะได้น ามาวิจัยในครั้ง
ต่อไป 

(๒) ด้านคติธรรม ความเชื่อ แนวยึดถือประพฤติปฏิบัติ ดังนี้ 
บิดาสอนเสียวสวาสดิ์ว่า อย่าสิไปหาเรื่องงอแงกับผู้อ่ืน อย่าขัดขืนพ่อเว้าสองเจ้าให้จื่อ

จ า ลูกเอย  หมายความว่า อย่าเป็นคนพาลทะเลาะเบาะแว้ง มีเรื่องมีราวกับผู้อ่ืนโดยเฉพาะอย่า
รังแกผู้น้อยท่ีอ่อนแอกว่าไม่ดี กรรมจะตามสนองตกถึงตัวเราจ าไว้นะลูก  ท่านมหาบัณฑิตเสียว
สวาสดิ์ ได้ยกนิทานพ้ืนบ้านเรืองแหลวฮู้งใหญ ่(นกอินทรีย์) กับนกกะแดดเด้า มาเล่าสู่ฟังว่า 



๑๓๐ 
 

ครั้งหนึ่ง ยังมีนกกะแดดเด้าตัวหนึ่ง ยังอ่อนตัวเล็กยังบินไม่แข็งเที่ยวหากินอยู่ชายปุาริมนา
ข้าวแห่งหนึ่ง ขณะนั้น มีแหลวฮู้งใหญ่บินโฉบลงจับได้บอกจะกกกิน นกจึงร้องขอชีวิตว่า อย่าพ่ึงกินฉัน
เลย ฉันขอชีวิตไว้ก่อน ฉันขอเวลาสู้สงครามหน่อย เรามาสู้กันดูก่อน ถ้าฉันแพ้จะยอมให้กินถ้าฉันชนะ
ขอให้ปล่อยฉันไปดีไหม นกอินทรีย์คิดในใจว่า นกตัวกระจิ๊ดดิ๊ดแค่นี้ ไงๆเราชนะวันยังค่ า ปล่อยไป
พรุ่งนี้สู้กันหมายความว่าสู้กันตามวันเวลาและสถานที่เดิม 

เช้าตรู่นกกะแดดเด้า มาถึงที่นัดหมายก่อน เตรียมสนามต่อสู้ตรงที่มุมอันนา ที่ชาวนาไถ
ดะ มีก้อนดินโขดหินขรุขะเป็นโล่ห์ก าบังตัวได้มิดพอเหมาะ ยืนรออย่างมั่นใจขณะนั้น แหลวฮู้งใหญ่บิน
ปรากฏตัวสูงลิ้วอย่างองอาจ วางมาดผู้ชนะเหลือบแลเห็นนกกะแดดเด้าลิบๆ ตัวกระจิ๊ดดิ๊ดยืนคอยท่า
เป็นเหยื่ออยู่ตามสัญญา ด้วยหัวใจอันพองโตที่จะหยิบชัยชนะ จะได้กินเนื้อหวานของนกกะแดดเด้าตัว
โอหังคิดสู้สงครามมรณะกับเรา แหลวฮู้งใหญจึงบินโฉบปีกสุดแรงเกิด ด้วยหมายจะจับนกน้อยโอหัง
กินเป็นอาหารอันโอชะ แต่เหตุการณ์พลิกผันผิด 

 พลาดนกกะแดดเด้ารีบหลบชั่วพริบตามุดตัวเข้าข้างโขดหินมุมอันนาที่ขุรขะนกจึงพ้น
มรณภัย แต่แหลวฮู้งใหญ่อกกระแทกเข้าอย่างแรงจากแรงเหวี่ยงที่โขดหินอันแข็งโปฺก ขาดใจตายคาที่ 
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า ให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นถึงตัว ค าคมโบราณอีสานสอนว่า อยากฆ่าเพิ่นโต
ตาย กรรมใด ใครท าไว้ กรรมนั้นคืนสนอง 

ชาวพุทธไทยอุบลราชธานี ปัจจุบันนี้มีความเชื่ออย่างนี้ น ามาเป็นแนวยึดถือประพฤติ
ปฏิบัติอย่างเอาใจใส่อย่างจริงจัง ตามแนวค าสอนทางพระพุทธศาสนาที่ว่า เรามีกรรมเป็นของตัวเรามี
กรรมเป็นทายาท เรามีกรรมเป็นผู้ให้ก าเนิด เรามีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์ เราท ากรรมใดไว้ จะเป็นดีก็ตาม 
จะเป็นกรรมชั่วก็ตาม เราจักเป็นผู้รับผลแห่งกรรมนั้นแน่แท้ 
 
๒. นิทานเรื่องท้าวกาฬเกษ 

นิทานเรื่องนี้มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต ของชาวอุบลราชธานี ดังนี้  
(๑) ด้านปรัชญาธรรมแนวความคิด ที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวอุบลราชธานี เกี่ยวกับ

ประเพณีกา รสู่ขอ หรือ โอมสาวซ่ึงเป็นปรัชญาชีวิตของสังคมมนุษย์เพราะเชื้อชาติมนุษย์ อยู่สืบ
ต่อได้ด้วยปรัชญาชีวิต ๔  ประการ คือ กินอาหาร ขับถ่าย สืบพันธุ์ และพักผ่อนหลับนอน 
ข้อความตอนหนึ่ง ท้าวกาฬเกษ ขอกินอยู่หลับนอน กับ พระนางมาลีจันทร์ว่า 
   ท้าวกาฬเกษ... ขอให้น้องหมายฮ่วมพระไมมติร ปุนแปลงจิตดังเดียวตนนี้...  
 หมายความว่า ท้าวกาเกาขอให้พระนางมาลีจันทร์ ได้ปลงจิตใจ กินอยู่หลับนอนเป็นคู่หัว
ตัวเมียกับองค ์
    
                                                 

  ส านวนไทยอีสาน จังหวัดอุบลราชธานีว่า กิน ขี้ สี่ นอน (ผู้วิจัย) 



๑๓๑ 
 

พระนางมาลีจันทร์... น้องนี่ บ่ขัดข่วง คะนังทรวงแค้นคั่ง สังแหล่ว  
เอาแต่ปุพเพสร้างภายหลังยู่ส่ง พ่ีเอย 

 หมายความว่า พระนางมาลีจันทร์ ไม่ขัดข้อง แล้วแต่บุญกรรมปางก่อนจะส่งให้พี่เอย 
   

เจ้าหากผิดพรากล้ ามาเข้าล่วงปรางค์นี่เด 
เป็นชาติชั้นแนวหน่อนามกษัตริย์ 

  ไผห่อนชูชิงนางฮ่วมหอฉันนี้  
  คันประสงค์ดอมน้องให้มาโอมต้านกล่าว  

อันนี้เป็นเขตเบื้องโบราณเฒ่าแก่ปฐมมา 
  อย่าได้ขืนโบราณ สิบ่ดีเมือหน้า...  
  หมายความว่า      พระองค์ได้ผิดประเพณี ที่ล่วงล้ าเข้ามาในหอปรางค์ เป็นชายชาติ
กษัตริย์ จะมาชิงชูนางร่วมหอปรางค์ ร่วมหอร่วมโรงอย่างนี้ ไม่สมควร หากประสงค์จะร่วมให้มาโอมต
ก้านกล่าวอันนี้ เป็นขีดเบื้องโบราณเก่าแก้แต่ประถมมาอย่าได้ขืนโบราณสิบ่ดีเมือหน้า 

ชาวอุบลราชธานี หากบ่าวสาวประสงค์จะเป็นคู่ครอง  คู่หัวผัวเมียกันจริงจังจะต้องให้ฝุาย
ชายไปขอแต่งงานกับฝุายหญิงเรียกว่า โอมสาว หรือ สู่ขอ หมั้นเอาไว้ก่อนจึง จึงจะจัดพิธีแต่งงาน
ภายหลัง ปรัชญาชีวิตอันเก่าแก่ดั้งเดิม ของชาวอุบลราชธานีมีปรากฏในประวัติเมืองอุบลราชธานี 
ส านวนไทยอีสาน ข้อความตอนหนึ่งว่า 

....ญิงคราวนั้นสิบเจ็ดปีเข้า คานควายงัวตุ่งตัง (การละเล่นชนิดหนึ่ง)  
สิบแปดสิบเก้าปีเข้า  เฮียนเว้าหยอกผู้ชาย  
ซาวปลายแล้ว  มีผัวตามจาฮีต  
อายุน้อยกว่านี้  มีซู้เผิ่นซ่าลือ....  

หมายความว่า หญิงสาวชาวอุบลราชธานี ยุคต้นๆ ประมาณพ.ศ.๒๓๓๕-๒๔๐๐ อายุ ๑๗ 
ปี ยังวิ่งเล่นขี่คอกับเด็กชายรุ่นราวคราวดีกัน เมื่ออายุ ๑๘-๑๙ ปีแล้วหัดพูดจากับชายหนุ่มรุ่นราว
คราวเดียวกัน ครั้นอายุ ๒๐ ปีให้หลังแล้วจึงแต่งงานตามประเพณี มีลูกมีผัว มีเมียได้ ถ้าอายุยังต่ ากว่า 
๒๐ ปี พูดคุยกันกับชายหนุ่มถือว่า สุกก่อนห่าม เล่าลือ นินทากันทั่วบ้านทั่วเมือง เรื่องราวดังกล่าวนี้ 
คือวิถีชีวิตจริงของชาวอุบลราชธานี 

(๒) ด้านคติธรรมความเชื่อถือ ซึ่งเป็นแนวทางยึดเหนี่ยวในวิถีชีวิตประจ าวัน  อันเป็น
แนวทางประพฤติปฏิบัติตามจารีประเพณีอันดีงามของไทยอีสาน ซึ่งเป็นชีวิตประจ าวัน เช่น ลูกชาย 

                                                 

  อรทัย เสียงจินดาถาวร ; โสรัจ นามอ่อน ; ประวัติเมืองอุบลราชธานี ส านวนอีสานหนังสือผูกใบลาน 
ส านักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปริวรรตโดยโสรัจ นามอ่อน พ.ศ. ๒๕๔๖ หน้า ๑๖๑ 



๑๓๒ 
 

บวชแทนค่าน้ านมแม่ คติความเชื่อนี้ ชาวอุบลราชธานียึดมั่น ถือประพฤติปฏิบัติเป็นจริงเป็นจัง หาก
ลูกชายคนใด ไม่ยินยอมบวชแทนน้ านมแม่ จะมีความรู้สึกว่า เป็นหนี้บุญคุณของบิดามารดาไม่สิ้นสุด 
ตัวเองก็เป็นบาป คือบาปหนี้บุญคุณ และพ่อแม่จะตกนรก เพราะไม่เคยเห็นผ้าเหลืองของลูกชายกระ
ทั้งตาย ไม่ได้เกาะชายผ้าเหลืองไปสวรรค์ เป็นคติความเชื่อลูกสาว เรียกค่าสินสอดแต่งงาน ชดใช้หนี้
ค่าน้ านมแม่ ลูกสาวเมื่อแต่งงานจะต้องมอบค่าสินสอด (ค่าดองแต่งงาน) ให้พ่อแม่แทนค่าน้ านมจะ
น าไปใช้ส่วนตัวไม่ได้ แม้ปัจจุบันในงานพิธีแต่งงานทุกงาน ชาวอุบลราชธานี ยังถือปฏิบัติอยู่ หลังวาง
สินสอดเสร็จ เจ้าโคตร(ผู้ใหญ่) ทางฝุายหญิงจะเรียกให้ผู้เป็นมารดาของเจ้าสาวมารับเงินค่าสินสอด 
และห่อผ้าไหมแบกขึ้นบ่ารีบน าไปเก็บในทันทีทันใด ไม่ชักช้า ลูกสาวจะใช้เงินสินสอดได้ ก็ต่อพ่อแม่
อนุญาตให้เท่านั้น 
 ลูกชายถ้าไม่บวช จะถือว่าเป็น คนดิบคนดาย หมายความว่าต้องบวช เรียน เขียน อ่าน 
จากวัดในชุมชนก็ของตน เพราะยุคโน้นยังไม่มีสถานศึกษา ยังไม่มีการจัดการศึกษา จึงต้องบวชเพ่ือจะ
ได้เรียนหนังสือศึกษาศิลปวัฒนธรรม ฝึกฝนอบรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม จากพระสงฆ์ชาว
ไทยอีสาน เมื่อ บวชสามเณร แล้วลาสิกขาออกมาเป็นฆราวาส ได้รับยกย่องให้เป็น คนสุก เรียกว่า 
เชียง หรืออ้ายเชียง 
 ส่วนชายที่บวชเป็น พระภิกษุ แล้วลาสิกขาบทออกมาเป็นฆราวาสได้รับยกย่องให้เป็น คน
สุก เรียกว่า ทิต หรือบัณฑิต 
 ส าหรับชายที่บวชเป็น พระภิกษุ อยู่ในสมณเพศนาน ๓ ปี ขึ้น จะได้รับการถวายเกียรติยศ
ว่า จารย์ จารย์ซา จารย์ครู ญาท่าน เป็นต้น 
 ปัจจุบันจะได้รับการยกย่องถวายเกียรติยศเป็นทางราชการจากพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวเรียก สมณศักดิ์ พร้อมพัดยศ เป็น พระครู เจ้าคุณ สมเด็จ ตามล าดับ แต่ต่ าสุดถึงสูงสุด 
 โดยปกติทั่วไป ชาวอุบลราชธานี มีความเชื่ออย่างนี้ แม้ผู้วิจัยเองก็มีความเชื่อและถือ
ปฏิบัติเช่นนี้ด้วย การบวชเรียนที่กล่าวถึงนี้ ลอกเลียนแบบอย่างจากนิทานพื้นบ้านเรื่อง ท้าวกาฬเกษ 
ดังมีข้อความตอนหนึ่งว่า 
 ท้าวสุริวงศ์ พระราชบิดาของท้าวกาฬเกษ ลาพระมเหสี อ ามาตย์ ราชมนตรี ราชบริพาร
และชาวเมืองไปทรงศึกษา ศิลป์ศาสตร์ จากพ่อฤๅษี ท่านพ่อฤๅษีตนนี้ คืออดีต พระเจ้าพรหมทัต เจ้าผู้
ครองนครพาราณสีมาก่อน ออกบวชตามคตินิยม ของศาสนพราหมณ์-ฮินดู ตามแบบสัญญาสี เพราะ
ตามคติความเชื่อถือของอินเดียยุคโบราณตั้งแต่ ๒๕๐๐ ปี มาแล้ว  
 คนดิบ คนดาย 
 ตามคตินิยมของชาวอุบลราชธานี คนดิบ คือ คนเช่นใด? คนดาย คือ คนเช่นใด? ในการ
วิจัยนี้ คนดิบ คนดาย คือ ชายไทยท่ีไม่ได้บวช ชดใช้หนี้ ค่าน้ านมแม่ พ่อแม่จะตกนรก เพราะไม่
เห็น (เกาะ) ชายผ้าเหลืองของลูกชายบรรพบุรุษสอนลูกหลานสืบมาว่า พ่อแม่หวังพึ่งลูกชายจึงให้บวช



๑๓๓ 
 

เป็นพระภิกษุสามเณร ในพระพุทธศาสนา ขอเกาะชายผ้าเหลืองลูกชายไปสวรรค์ ดังนั้นชาว
อุบลราชธานี จึงนิยมชมชื่นจิตใจยิ่งนักเมื่อมีลูกชายก็ได้บวชพ่อแม่ก็จะได้เกาะชายผ้าเหลืองไปสวรรค์ 
 คนดิบ คือ คนไม่ได้บวช ไม่ได้ศึกษาขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี จารีต ๑๒ ครองธรรม 
๑๔ และเป็นคนดาย คือ คนดายไม่ได้รับการฝึกฝนอรรมจารีต ๑๒ ครองธรรม ๑๔ ไม่มีคุณธรรม และ
วิชาความรู้จึงชื่อว่า คนดาย 
 
๓) นิทานเรื่อง ท้าวก่ ากาด า 
 นิทานเรื่องนี้ มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต ของชาวอุบลราชธานี ดังนี้ 
 (๑) ด้านปรัชญาธรรมแนวคิด ที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวอุบลราชธานี เรื่อง สองสามี
ภรรยา ประกอบพิธีขอลูกจากพระอินทร์ ข้อความตอนหนึ่งว่า 
 ...อยู่กันได้เจ็ดปีปลายเถิงขวบมานั้น  ยังบ่มีลูกชายแทนเชื่อสืบแนว  
 เฮามาสีแทนไหว้เมือบนอากาศ  ขอเอาลูกอ่อนน้อยน าเจ้าพ่อพระอินทร์  
 ค่อมว่าสองกล่าวแล้วสีเทียนฮ้อยคู่ ทั้งเข้าตอกแลดอกไม้ทูลไหว้หว่างเศียร  
 แล้วจึงอธิษบานตั้ง ปารมีถ่วนถี่  บนบอกเหง้าพระอินทร์เจ้าให้ช่อยชู...  
 หมายความว่า...สองสามีภรรยา บิดามารดา ของท้าวก่ ากาด า แต่งงานอยู่กินด้วยกันฉัน
สามีภรรยานาน ๗ ปี แล้วแต่ยังไม่มีลูกสืบเชื้อสายจึงชวนกันจัดเครื่องสักการะ สีเทียนร้อยคู่และ
ข้าวตอกดอกไม้ ไหว้วอนขอพรจากพระอินทร์ อธิษฐานจิตขอพ่ึงอ านาจปารมี ขอให้พระอินทร์ให้ได้
ลูกชาย... 
 การอยู่ครองเรือนของชาวเมืองมนุษย์ มีความต้องการมีบุตรธิดาสืบเชื้อสายโลหิต ภาษ
อีสานว่า สืบหน่อแทนแนว สืบสกุล และเลี้ยงพ่อแม่เม่ือแก่เฒ่า และท าบุญอุทิศส่วนกุศลถึงพ่อแม่เม่ือ
ท่านตายจากไป ถือเป็นปรัชญาธรรมทางศาสนาพุทธปรากฏในหมวดคิหิปฏิบัติเป็นหน้าที่บุตรธิดาจะ
พึงถือ ประพฤติปฏิบัติ  อันเป็นปรัชญาชีวิตอย่างหนึ่งของชาวไตพุทธเมืองอุบลราชธานี ถือม่ันยึดไว้
เป็นวิถีชีวิตประจ าอย่างจังจริง ชาวอุบลราชธานี จะมีการท าบุญอุทิศส่วนกุศลถึงบิดามารดา ปูุยาตา
ยายของตนที่ล่วงลับไป ตลอดจนสรรพสัตว์ สรรพเปตชนผู้ไร้ญาติขาดมิตร โดยเฉพาะเทศกาล
สงกรานต์ เทศกาลบุญเดือนสี่ และเทศกาลบุญข้าวประดับดินเดือนเก้า และเทศกาลส าคัญอ่ืน ๆ เช่น 
ท าบุญอุทิศ ๗ วัน ๕๐ วัน ๑๐๐ วันเป็นต้น 
 อีกประการหนึ่ง การที่สามีภรรยาบางคู่แต่งงานมีลูกยากหรือไม่มีเลย ก็นิยมขอลุกจาก 
พระอินทร์ บ้าง จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพนับ ศรัทธา กราบไหว้บูชา ชาวอุบลราชธานี ขอจากพระ
ใหญ่องค์ตื้อ วัดพระโต ปากแซง อ าเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ชาวอีสานขอจากองค์พระธาตุ
พนม ชาวใต้ขอจากพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช ชาวพายัพ ขอจาก พระธาตุดอยสุเทพ ชาวกรุงเทพ 
ภาคกลางขอจาก พระธาตุนครประถม และหลวงพ่อโสธร จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นต้น 



๑๓๔ 
 

  (๒) ด้านคติธรรม ความเชื่อ ที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวอุบลราชธานี 
  เรื่อง สู่ขวัญบายศรี 
 ข้อความตอนหนึ่ง ในนิทานเรื่องท้าวก่ ากาด า กล่าวว่า ท้าวก่ ากาด า ให้น าบิดาและยายย่า
จอมสวนมายังปราสาทราชวังแล้ว จัดพิธีสู่ขวัญบายศรีให้บิดาและย่าจ าสวนเป็นคู่ครองแต่งตั้งให้เป็น 
พระเจ้าปูุ พระเจ้าย่า ของเมือง โสดสรงให้เป็นเกียรติแก่คนทั้งสอง โดยจัดให้มีการ สู่ขวัญบายศรี ดัง
ข้อความว่า 
   ...บัดนี้ พราหมณาไหว้ถวายพรดวงยอด  
   พระพ่อดั้นเถื่อนไม้เถิงท้าวพระยอดเมือง  
   ขอให้สวัสดีมั่นยืนยาวแสนขวบปีถ่อน  
   ขอให้สมภารเพ็งเกิ่งดาววะดึงส์ฟูา  
   อันโรคาไข้ ภัยสังอย่าบังเบียด ท่านเอย  
   ขอให้สุขอยู่ล้วนจวนเฒ่าชั่วชีวัง นั่นถ่อน...  
 หมายความว่า บัดนี้ พราหมณ์เจ้าพิธีสู่ขวัญบายศรี ถวายพระพรแด่พระบิดา และพระย่า
แม่หลวงของท้าวก่ ากาด าว่า ขอให้มีความสุขสวัสดี อายุมั่นยืนยาวหมื่นแสนปี ให้มีบุญญาปารมีเท่า
เทียบเมืองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ อย่าได้มีความเจ็บความไข้ได้ปุวย สิบปีบ่เจ็บไข้ ได้ร้อยปีบ่เจ็บปุวย 
ขอให้เนาว์อยู่สร้างปางค์กว้างอยู่เย็น ท่านเอย... 
 การสูตรขวัญบายศรี เป็น คติธรรม ความเชื่อที่ส าคัญมากของชาวเมืองอุบลราชธานียิ่งนัก 
ถือเป็นชีวิตจิตใจของชาวไทยอุบลราชธานี ทุก ๆ ชีวิตของชาวอุบลราชธานี มีความหวัง และมุ่งมั่นให้
ตนเองได้เป็นผู้โชคดีสุด ๆ ที่ชีวิตนี้ ชาตินี้ ได้รับการ สู่ขวัญบายศรี 
 การสู่ขวัญบายศรีนี้ ท าได้ในหลาย ๆ โอกาส แต่ที่ส าคัญของชาย เช่น สู่ขวัญบายศรีนาค
ก่อนบรรพชาเป็นสามเณรอุปสมเป็นพระภิกษุ , สู่ขวัญบายศรีงานมงคลสมรส สู่ขวัญบายศรีท าบุญ
อายุครบ ๖๐ ปี สู่ขวัญบายศรีพระสงฆ์ที่ได้รับสมณะศักดิ์หรือโอกาสอื่นอีกมากมาย 
 หญิง เช่น สู่ขวัญบายศรีเนื่องในงาน มงคลสมรสท าบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๕ รอบ ๗ 
รอบและอ่ืน ๆ  
 การสู่ขวัญบายศรีของชาวอุบลราชธานี มีอีกมาก เช่น สูตรขวัญแม่อยู่กรรม (อยู่ไฟหลัง
คลอด) สู่ขวัญเด็ก สู่ขวัญคนปุวย สู่ขวัญเรือน สู่ขวัญรถ สู่ขวัญเล้าข้าว ฯลฯ 
วิธีสู่ขวัญบายศรี ต่าง ๆ เหล่านี้ชาวอุบลราชธานี ถือประพฤติปฏิบัติกันอยู่ทั่วไป ไม่เลือนหายจากวิถี
ชีวิตแต่อย่างไร 
 
 
 



๑๓๕ 
 

๔)นิทานเรื่อง นกจอกน้อย 
  นิทานเรื่องนี้ มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวอุบลราชธานี ดังนี้  
  (๑)  ด้านปรัชญาธรรม แนวคิด ที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวอุบลราชธานี 
  เรื่อง ชาตินี้ชาติหน้า/ตายแล้วไปไหน 
ดั่ง ข้อความตอนหนึ่ง ในนิทานเรื่อง นกจอกน้อย กล่าวว่า 
  ...เมื่อนั้น สองก็ปรารถนาให้เป็นคนชาติใหม่  
  ขอให้ได้อยู่ห้องหอราชปรางค์ทอง แด่ถ่อน  
  ขอให้เป็นตัวนกชาติเดียวปางนี้  
  คันผัวออกก่อนแท้ไลเมียทั้งลูก ดังนั้น  
  คันว่าชาติหน้าพุ้นบ่มีปากน าชาย  
  ไผจักมาวานจาบ่ปากน าค าแหล่ว...  
 หมายความว่า ครั้งนั้น นกสองตัวผัวเมีย ตั้งจิตอธิษฐานก่อนขาดใจตายว่า ชาติหน้าขอให้
เกิดเป็นคน ให้ได้อยู่หอปรางค์ปราสาทราชวัง อย่าได้เป็นนกท ารังตามต้นไม้ และหากผัวบินหนีก่อน 
ปล่อยให้เมียและลูกถูกไฟไหม้ตาย เกิดชาติหน้าจะไม่พูดกับชายใดแม้แต่บิดา... 
 ปรัชญาธรรม แนวคิดเรื่องชาตินี้ ชาติหน้า เป็นแนวคิดท่ีมีอยู่ในปรัชญาพุทธศาสนา มี
อิทธิพลต่อวิถีชีวิตของชาวอุบลราชธานีเช่นเดียวกับชาวพุทธไทยและชาวพุทธทั่วโลก ข้อนี้ มีผู้ถาม
เสมอว่า คนตายแล้วไปไหน ค าตอบง่ายนิดเดียว แท้จริง ศาสนิกชนชาวพุทธมีความเชื่อว่า ตายแล้ว
ดวงวิญญาณจะไปถือปฏิสนธิใหม่ ถือก าเนิดในภพภูมิที่แตกต่างกัน ตามอ านาจบุญ บาป คือ ความดี 
ความชั่ว ที่บุคคลผู้นั้น กระท ากรรมเอาไว้ในปัจจุบันชาติ เช่นเกิดในกามภพ รูปภพ อรูปภพ, ภูมิ ๔ 
คือ นิรยะติรัจฉานโยนิ ปิติวิสัย อสุรกาย. 
 ส่วนท่านผู้บรรลุมรรคผลนิพพาน พ้นภพชาติภูมิไปแล้วก็เข้าสู่นิพพาน ไม่เวียนว่ายตาย
เกิดในภพภูมิใด ๆ อีก 
 ปรัชญาธรรม นี้มีชื่อเรียกว่า วัฏฏะ ๓ หรือ ไตรวัฏ ฏ์ คือ วน,เวียน,วงเวียน,องค์ประกอบ
ที่หมุนเวียนต่อเนื่องกันของภวะจักร หรือ สังสารจักร ได้แก่ 
  ๑.กิเลสวัฏฏ์ วงจรกิเลส ประกอบด้วย อวิชชา ตัณหา และอุปาทาน  
  ๒.กัมมวัฏฏ์ วงจรกรรม ประกอบด้วยสังขารและกรรมภพ  
  ๓.วิปากวัฏฏ วงจรวิบาก ประกอบด้วยวิญญาณ นามรูป สฬายตนะ ผัสสะ 
  เวทนา ที่แสดงออกในรูปที่เรียกว่า อุปัตติภพ ชาติ ชรา มรณะ เป็นต้น  

                                                 

  พระราชวรมุณี (ประยุทธ ปยุตฺโต) พจนาณุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๒๘ หน้า ๑๑๘. 



๑๓๖ 
 

 สามอย่างนี้ ประกอบเข้าเป็นวงจรใหญ่แห่งปัจจยาการเรียกว่า ภวจักรหรือสังสารจักร 
ตามหลักปฏิจจสมุปบาท 
  (๒)ด้านคติธรรม ความเชื่อ เพื่อยึดเป็นหลัก และถือปฏิบัติ  ที่มีอิทธิพลต่อ
วิถีชีวิตของชาวอุบลราชธานี 
 เรื่อง บุญบาป นรกสวรรค์ 
 ดังข้อความตอนหนึ่ง ในนิทานเรื่อง นกจอกน้อย ที่ท้าววรจิตร สนทนา กับ หมอนพิง 
(พิมพาหมอน) เกี่ยวกับเรื่องบุญ การท าบุญ และ บาป และการท าบาป 
 วรจิตร... อันว่า ท าบุญนี้ อันใดแวนประเสริฐ จริงหนอ 
  ขอแต่หมอนแก้วให้ฮ่ าเพิง พี่ถ่อน...  
 พิมพา...อันว่า ท าบุญสร้างอันใดก็ประเสริฐ ทุกอัน 
  แม้แต่ทานข้าวกล้วย เกลือก้อนก็หากบุญ  
  คันบ่มีสังแท้ให้ยอมือน าเพิ่น ก็ได้บุญเท่ากัน  
  ยังมีบุญประเสริฐแท้ให้สร้างหมู่กองกฐิน  
  เหมือนดั่งเอาตัวต่างเปลี่ยนเขาไปฆ่า  
  ไผผู้ใจใสแท้เป็นบุญอันยิ่งใหญ่  
  แม้นว่าท าบาปฮ้ายหายเสี่ยง บ่มี ท่านเอย...  
วรจิตรถาม...การท าบุญนี้ ท าอะไรก็ประเสริฐยิ่ง 
พิมพาตอบ...การท าบุญท าอะไรก็เป็นบุญทั้งนั้น 
หมายความว่า แม้แต่ทานข้าว กล้วย เกลือ ก็เป็นบุญ  
  ถ้าไม่มีอะไรจะท าบุญ ให้ยกมืออนุโมทนา  
  ก็เป็นบุญ ท่านท าอยู่โน้นเราอนุโมทนาอยู่นี้  
  ก็เป็นบุญ เหมือนกัน  
  ถ้าจะให้ประเสริฐจริง ๆ ก็ต้องสร้างกฐิน  
  เหมือนดังเอาตนเราเปลี่ยนคนจะถูกประหารชีวิต  
  แสนว่าท าบาปฮ้ายหายเกลิ้งไม่เหลือ...  
ท้าววรจิตร...อันว่า ท าบาปนี้ อันใดเป็นบาปยิ่ง นั้นเด๋ เป็นบาปใหญ่เท่าไร 
พิมพา...อันว่าท าบาปฮ้ายหลายประการต่าง ๆ บายหัวผู้เฒ่าตายาย พ่อแม่ก้เป็นบาปแท้  
  ตัวใหญ่เท่าควายทุย  
วรจิตร...ผิว่า หญิงเล่นชู้กับผัวบาปบ่ หมอนเอย 
พิมพา...ก็หากเป็นบาปแท้แน่นอน ท่านเอย 
  คันหากลักเล่นชู้ใจเลี้ยวจากผัว เป็นบาปแท้หนักเก่ิง  



๑๓๗ 
 

  พายสาร แสนสิท าบุญทานก็บ่มีหายได้ ท่านเอย...  
วรจิตร...หญิงใด ม่างศาสนา พุทธรูป อันนั้นบาปใหญ่ปานใด 
พิมพา...ครองหมู่นี้หนักเกิ่งภูเขา แสนสิท าบุญทาน ก็บ่มีหายแท้... 
 หมายความว่า ...การท าบาป อันใดเป็นบาปยิ่ง  
   ...การท าบาปมีหลายประการ เช่นบายหัวนแก่  
    ปูุย่า ตายาย พ่อแม่ก็เป็นบาป โตเท่าควาย  
วรจิตร...หญิงเล่นชู้กับผัวบาปไหม 
พิมพา...เป็นบาปแท้แน่นอน คันหากลักเล่นชู้ใจเลี้ยวจากผัว 
 เป็นบาปแท้ หนักท่อพายสาร แสนจะท าบุญทานใดก็ไม่หาย  
วรจิตร...หญิงใดท าลายศาสนา พระพุทธรูป บาปไหม 
พิมพา...ครองอันนี้ บาปใหญ่แท้ หนักเท่าภูเขา จะท าบุญอย่างไรก็ไม่หาย... 
 คติธรรมความเชื่อเรื่อง การท าบุญ ท าบาป นานาประการดังกล่าว มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิต
ชาวอุบลราชธานียิ่งนัก เพราะชาวอุบลราชธานี มีจิตวิญญาณเป็นฝุายธรรมขาว ฝักใฝุในการท าความ
ดี ถือประพฤติปฏิบัติตามค าสอนทางพระพุทธศาสนา เป็นนักแสวงบุญโดยก าเนิด สืบสานมาไม่ขาด
สายจากบรรพชน มีค าขวัญจังหวัด ประโยคหนึ่งว่า ทวยราษฎร์ไผ่ธรรม นั้นหมายถึงว่า ประชากร 
ไพร่ฟูาประชาราษฏร ฝักใฝุในคุณธรรม ล้วนท าดี หนีชั่ว ท าตัวให้สะอาดจากบาปกรรมเวรภัย จาก
ตัวอย่างการท าบุญท าบาปในเรื่อง นกจอกน้อย เรื่องบาปบุญจึงมีอิทธิพลต่อ วิถีชีวิตชาวอุบลราชธานี 
ดังกล่าวแล้ว  

สรุปผลการวิจัย 

๑) นิทานพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี 
๒) ปรัชญาธรรมแนวคิดผลที่กระทบต่อวิถีชนจังหวัดอุบลราชธานี 
๓) คติธรรมความเชื่อถือผลที่กระทบต่อวิถีชนจังหวัดอุบลราชธานี 
ในการวิจัยครั้งนี้ นิทานพื้นบ้านจังหวัดอุบลราชธานี ๔ เรื่อง 
๑) ท้าวเสียวสวาสดิ ์
๒) ท้าวกาฬเกษ 
๓) ท้าวก่ ากาด า 
๔) นกจอกน้อย 
นิทานพื้นบ้านเหล่านี้ ส่วนใหญ่ถูกจาร(จดบันทึก) ไว้ในหนังสือผูกใบลาน อักษรไทยน้อย

บ้าง อักษรธรรมอีสานบ้าง อักษรขอมหวัดบ้าง เพราะในยุคนั้น พื้นที่ภาคอีสานทั้งหมดข้ึนต่อ 
อาณาจักรศรีสัตนาคนหุต (นครเวียงจันทน์ ปัจจุบัน) และได้รับการถ่ายทอดต่อๆกันมาถึงยุค



๑๓๘ 
 

อาณาจักรสยาม(สุโขทัย) อาณาจักรกรุงศรีอยุธยา ตามล าดับในแวดวงวรรณกรรมส่วนหนึ่ง และใน
ปัจจุบันได้ถ่ายทอดเป็น อักษรไทย พิมพ์เผยแพร่ทั่วไปทั้งในภาคอีสาน ภาคเหนือ กระท่ังภาคกลาง 
จัดพิมพ์ที่ ส านักงาน ลูก ส.ธรรมภักดี ถนนตะนาว เขตชนะสงคราม กรุงเทพฯ  และบริษัท คลังนานา
ธรรม จ ากัดขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นและที่อ่ืนๆ 

ในบรรดานิทานพ้ืนบ้าน จ านวน ๔ เรื่องเหล่านี้ มีเรื่องท้าวกาฬเกษเรื่องเดียวที่ปรากฏนาม
ผู้แต่งต้นฉบับชัดเจน ส่วน ๓ เรื่องนอกนั้นปรากฏเฉพาะนามผู้ถ่ายทอด (คัดลอก) ต่อๆกันมา จากยุค
สู่ยุค รุ่นแล้วรุ่นเล่าถึงรุ่นเราปัจจุบัน นานถึง ๑,๑๕๔ 

แล้วนามผู้แต่งนิทานท้าวกาฬเกษ บอกไว้สุดท้ายของเรื่องว่า 
...สมเด็จกูแต่งไว้ กาฬเกษ ค าสอน ในกรุงศรีสัตตะนาคะนะหุต (กรุงศรีสัตตนาคนหุต) แต่

ปฐม กาลเค้า องค์สมเด็จเจ้าเซียงทองครองนั่ง ศักราชได้ หนึ่งพันหนึ่งฮ้อย ตนเจ้าให้จื่อจ า นั่นถ่อน...
(๑,๑๐๐) 

หมายความว่า สมเด็จท่านได้แต่งนิทานเรื่อง ท้าวกาฬเกษ ค าสอนไว้ในกรุงศรีสัตตนาค
นหุต แต่ปฐมกาลโน้น องค์สมเด็จท่านประทับที่เมืองเชียงทอง (นครหลวงพระบาง ปัจจุบัน) เมื่อ 
ศักราชได้หนึ่งพัน หนึ่งฮ้อย (๑,๑๐๐) จงจดจ าไว้ด้วย 

ในที่นี้ ยังไม่ทราบชัดว่า ศักราช หมายถึง ศักราชใด มีผู้สันใจนิษฐาน(รวมผู้วิจัย) ว่า 
น่าจะเป็น พ.ศ.(พุทธศักราช)เพราะยุคนั้นอาณาจักรล้านช้าง และล้านนา ใช้ พระพุทธศักราช (พ.ศ.) 
ในขณะนั้น 

มีหลักฐานที่น่าเชื้อถือได้ ปรากฏใน ประวัติศักราชและการใช้ศักราชของประเทศไทย  
(สุโขทัยเป็นเมืองหลวง อาณาจักรสยาม) ข้อความตอนหนึ่งว่า  

...ครั้นถึงปีจอนักสัตว์ พระพุทธศักราช ๑๑๘๑ ตรงกับคริสตศักราช ๖๓๘ ปี สมเด็จพระร่วง
เจ้าผู้ครองกรุงสุโขทัย ทรงเห็นว่าพิภพโคจรเคลื่อนที่ ผิดระยะทางองศาโดยรอบพระอาทิตย์
 ที่โคจรถล าเกินกันอยู่  ทรงค านวณบวกลบตั้งเป็นจุลศักราชใหม่ใช้ในประเทศสยาม
 ตั้งแต่ปีกุนเอกศก ตรงกับพระพุทธศักราช (พ.ศ.) ๑๑๘๒ ปี คริสต
ศักราช(ค.ศ.)๖๓๙ ปี เป็นจุลศักราช ๑ เป็นครั้งที่ ๒... (เพราะใช้มาครั้งหนึ่งแล้วประเทศไทยยกเลิก
ไป) 
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ถ้าเราตั้ง พรุพุทธศักราช(พ.ศ.) ปัจจุบัน ๒๕๕๔ ลงลบด้วย พระพุทธศักราช (พ.ศ.) ที่แต่ง
หนังสือนิทานเรื่อง ท้าวกาฬเกษ เมื่อพระพุทธศักราช (พ.ศ.) ๑๑๐๐ จะทราบว่า อายุหนังสือนิทาน
เรื่องท้าวกาฬเกษได้ ๑,๑๕๔ ปีมาแล้ว 

ถ้าเป็น ค.ศ.(คริสตศักราช) ให้ตั้ง พ.ศ. (พระพุทธศักราช ๒๕๕๔ ปัจจุบันลง แล้วลบด้วย 
ค.ศ.(คริตสศักราช) ๖๓๙ ปี ที่แต่งเรื่อง ท้าวกาฬเกษ จะทราบได้ว่า หนังสือท้าวกาฬเกษมีอายุได้ 
๑,๙๙๕ ปีแล้ว นิทานท้าวเสียวสวาสดิ์ ปรากฏชื่อผู้คัดลอกในตอนเริ่มต้นชัดเจนว่า...อาจารย์ผู้เขียน
เรื่องนิทานธรรมแต่เก่า อินตากวีวงศ์นั้นละเจ้าจ าไว้ใส่ใจ เดียวนี้ได้บวชอยู่ครองสงฆ์ อ.กวีวงศ์ เป็น
หลวงตาบวชมาหลายปีแล้ว คราวนี้แหล่วเขียนกลอนเสียวสวาสดิ์ ให้หมู่ญาติพ่ีน้องฟังแล้วได้ฮ่ าฮอน
...(คิดถึง) 

หมายความว่า อาจารย์ พระภิกษุกวีวงศ์ เป็นพระหลวงตา  (นามปากกา) บวชมาหลาย
พรรษาแล้ว คราวนี้ จะเขียนเรื่อง ท้าวเสียวสวาสดิ์ ไว้ให้ญาติโยมได้อ่าน และคิดถึงหลวงตาบ้าง 

เราทราบว่า ท่านพระอาจารย์ เตชวโร ภิกฺขุ (อินตา กวีวงศ)์ ได้เปิดทางให้เรารู้ต่อจาก
ท่านว่า ท่านได้ต้นฉบับมาจากไหน ข้อความในค าน าตอนหนึ่งว่า ...ค าสอนอีสานนิทานเสียวสวาสดิ์นี้ 
ต้นฉบับเป็นหนังสือใบลาน อักษรลาว(ไทยน้อย) ภาษาของโบราณอีสาน นักปราชญ์โบราณเขียนไว้
นานแล้ว จนบางตอนก็ขาดเลอะเลือน บางตอนก็ไม่สะอาดสกปรกไม่ชัดแจ้ง จึงเป็นอุปสรรคในการ
รวบรวมเรียบเรียงอยู่บ้าง อาศัยความเพียรพยายามของข้าพเจ้า จึงส าเร็จออกมาได้ดังที่ท่านเห็นอยู่นี้ 

ต้นฉบับใบลานนั้น ข้าพเจ้าไปขอยืมมาจาก วัดอินทรนิมิต อ.เขาวง และ จากวัดอื่นก็มี 
แต่ของวัดอินทรนิมิตนั้นเรื่องย่อไม่กว้างขวางเหมือนที่อ่ืน ข้าพเจ้าจึงเอามาเป็นหลักฐานในการ
รวบรวมเรียบเรียงครั้งนี้... 

            เตชวโร ภิกฺขุ (อินตา กวีวงศ์) 
            เจา้อาวาสวัดสะอาดสมบรูณ์ 

             ต.สะอาดสมบูรณ์ อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
         พ.ศ.๒๕๔๑  
   

เราพบว่า การคัดลอก หรือถ่ายทอด แต่ละเรื่อง แต่ละครั้งยุ่งยากล าบากมิใช้น้อย นับว่า
เราเป็นคนโชคดีมาก เราจึงได้หลักฐานชัดเจนพอยืนยันได้ ถึงกระนั้นเรายังไม่ทราบอยู่ดีว่า ผู้แต่ง
ต้นฉบับที่แท้จริงคือใคร แต่งท่ีไหน เมื่อใด แม้นิทานโบราณอีสานเรื่องอ่ืนๆอีกจ านวนมหาศาลที่ยังไม่
ทราบ นามนักกวี หรือนักปราชญ์ผู้แต่งที่แท้จริง เราทราบได้เพียงผู้คัดลอก หรือถ่ายทอดต่อๆกันมา
เราหวังว่า สักวันหนึ่ง คงจะมีผู้สมใจผู้มีสติปัญญาสามารถค้นพบบ้าง จึงขอฝากความหวังไว้กับท่านผู้
มีปัญญาอนุชนรุ่นหลังต่อไป 
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นิทานท้าวก่ ากาด า ปรากฏนามผู้ถ่ายทอด หรือ คัดลอก เช่นเดียวกัน คือ พระครูอดุล
สารกิจ (สากล ภิกขุ) เจ้าอาวาส วัดสุคนธาราม บ้านค าแดง เจ้าคณะต าบลเตย อ าเภอม่วงสามสิบ 
จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๒๑ มีข้อความแสดงความเป็นนักประพันธ์กวีผู้ถ่ายทอดไว้นิดหน่อย ตอน
สุดท้ายว่า ลิจจารณาแล้ว (พิจารณา)ยามแถใกล้เที่ยง (ประมาณ ๑๑ นาฬิกา) แม่ออก(โยมผู้หญิง) มา
ฮอดแล้วปิ่นโต พร้อมพร่ าเพล โยติกาบั้น กาด าไว้ตอนหนึ่ง คราวหน้าพุ้นยังสิกว้างว่าหลัง ท่านเอย 
ข้าพเจ้าพระครูอดุลสารกิจ ได้เขียนหนังสือ ล าท้าวก่ ากาด าไว้ในพระศาสนา วัดบ้านน้ าค าแดง ขอให้
ได้บุญมากๆ ขออุทิศส่วนบุญไปฮอดไปเถิง ญาติโกโยติกา ผู้ล่วงลับดับขันธ์ไปสู่ปอระโลกแล้ว โดยทั่ว
เถิงกัน ©นิพพานปัจจะโยโหตุ ในอนาคตกาลขอให้ ผู้ข้าได้เถิงพระนิพพานด้วยเทอญ ©ººº 

ส่วนนิทาน นกจอกน้อย ปรากฏนามผู้ถ่ายทอด หรือผู้คัดลอก คือ พระสม สายแวว วัด
ทุ่งศรีเมือง ถนนหลวง ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.๒๔๖๕ คุณตาสม สายแวว 
เป็นชาวบ้านหัวเรือ ต าบลหัวเรือ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ปัจจุบันเสียชีวิตเมื่อปี่ ๒๕๕๐ ที่
บ้านหัวเรือนั้นเอง คณะส ารวจ โครงการศึกษารวบรวมและจัดสร้างฐานข้อมูลหนังสือใบลานจังหวัด
อุบลราชธานี ได้ไปพบสนทนาเมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๔ ท่านเล่าสู่ฟังว่า เมื่อบรรพชาเป็นสามเณร เรียน
หนังสือธรรมกับพระครูวิโรจรัตโนบล เจ้าอาวาสวัดทุ่งศรีเมือง และหัดเขียนตัวธรรมจนใช้ได้ จึงเริ่ม
เขียนหนังสือผูกใบลานเมื่อบวชเป็นภิกษุ เริ่มเขียนประวัติเมืองอุบลราชธานี (พ้ืนเมืองอุบล 
rnOg,nN'1[AO )และหนังสือ ผูกใบลาน ล านกจอกน้อย คือ ฉบับที่ คณะผู้ท าการวิจัยขอยืมมา
ปริวรรตเป็นอักษรไทยท าวิจัย 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยนิทาน ๔ เรื่องนี้ มีข้อค้นพบข้อเท็จจริง ( Fact Findings) มีคุณค่าทาง

วิชาการเห็นควรท าประเด็นที่เด่นๆและส าคัญๆมาอภิปรายโดยใช้หลักการทางผลตรรกวิทยา( Basic 
logi) ดังนี้ 

๑. นิทานท้าวเสียวสวาสดิ์ ผลการวิจัยพบว่า เนื้อหาสารเน้นปรัชญาแนวคิด ค าสอน มอง
สังคมในแง่ดี ท้าวเสียวสวาสดิ์ ปฏิบัติตามค าบิดาที่สั่งไว้ก่อนตายว่า 

...ขอให้พากันตั้งระวังใจให้ม่ันแก่น หมายความว่า ให้ถือใจเป็นใหญ่ ควบคุมใจ
ให้มั่นคง 

...ขอให้มีความอดทนต่อการงานเจ้า หมายความว่า มอบกายถวายงานแก่เจ้าต้องอดทน
ยิ่ง 

...อย่าหูเบาใจน้อยอย่าใจลอยเคียดง่าย หมายความว่า อย่าเป็นคนโลเลใจน้อย โกรธง่าย 

...สตรีสามผัวเจ้าหัวสามโบสถ์อย่าคบ หมายความว่า หญิงมากชู้หลายผัว และพระโลเล
บวชแล้วสึก สึกแล้วบวชอย่าคบค้าสมาคมเป็นมิตร 
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...อย่าเป็นเสนาหมากขี้กา หมายถึงคนที่ไม่ชอบเป็นตัวของตัวเอง ใครว่าอะไรก็ตามไป 
รับผิดชอบตัวเองไม่ได้ จะไปรับผิดชอบราชการงานเมืองได้อย่างใด 

...เป็นพระราชาต้องมีทศพิธราชธรรม หมายความว่า เป็นราชาต้องมีธรรมของพระราชา 
๑๐ ประการ ต้องอนุเคราะห์ไพร่ฟูาประชากร สงเคราะห์ราชฎร เป็นต้น 

...เป็นลูกขุนต้องมีความยุติธรรม หมายความเป็นผู้ปกครองต้องตัดสินอรรถคดีให้
ยุติธรรม เว้นอคติธรรม ความล าเอียง 

ในนิทานเรื่องนี้ มีปรัชญาธรรม ปริศนาธรรม และค าสอนเตือนใจชาวพุทธอีกมากหลาย 
กระทั่งขนบธรรมเนียมประเพณีบ้านเมืองอีกมากมายตัวอย่างเช่น  

๑. ปัญหาความยุติธรรมจากนิทานท้าวเสียวาวสดิ์ 
© ชายหนึ่งแบกพร้าน้อยท่วมบ่าบังหู หมายความว่า คนหนึ่งแบกมีดโต้เล็กๆ แต่สูงขาด 
    ยองแยงเข้าฟันงูขาดท่อง   หมายความว่า ยองๆเข้าไปฟันงูขาด  

      ปุ้นทองขาดยังแต่สันหลังงูก็มรณังตาย  หมายความว่า ฟันหลังและท้องขาดงูก็ตาย 
      แลนหนีบ่เห็นส่น    แล้วงูก็แลนหนีไปหาไม่พบอีกเลย 

© นกอีเอี่ยงกินหมากโพธิ์ไทร  หมายความว่านกเอ้ียงกินลูกโพธิ์ไทร 
       แซวๆเสียงบ่มีโตฮ้อง  หมายความว่า เสียงจ้อกแจ้กจอแจไปหมด 
       แซวๆฮ้องโตเดียวหมดหมู่  หมายความว่า เสียงแซดไปหมด แต่ร้องอยู่

ตัวเดียว 
© เหลาลูกหน้าเต็มก าลูกหนึ่ง  หมายความว่า เหลาลูกธนูเต็มก ามือ แต่มี

ลูกเดียว 
      เบ็ดซื่อแล้ววางไว้เหล่าโง            หมายความว่าดัดให้ตรงแล้วพอวางไว้ก็คดอีก 

© ในบ้านเจ้ามีคนหรือบ่?  หมายความว่าในหมู่บ้านนี้มีคนที่ถือศีลกิน 
    ทานบ้างไหม 
© ในวัดนี้มีพระสงฆ์หรือบ่?  หมายความว่า ในวัดนี้ มีพระภิกษุสามเณร

ผู้ประพฤติตามวินัยศีลธรรมหรือไม่  
© ในเมืองนี้มีพระราชาหรือบ่?  หมายความว่า ในแว่นแคว้นเจ้านี้ มีพระ

เจ้าแผ่นดินผู้ทรงพิธราชครองธรรมไหม
หนอ ฯลฯ 

 ๒. ปัญหาความยุติธรรมต่อสังคม 
ฤาษีตนหนึ่งกับเสือร้ายตัวหนึ่งมีปัญหาตกลงกันไม่ได้ เรื่องมีว่า  เสือถูกงูเห่ากัดตายฤาษีมี

เมตตาพบเห็นเสือตายจึงเปุาคาถาให้เสือคืนชีพ เสือจะกินฤาษีเพราะท าให้เสือฟ้ืนคืนชีพ ฤาษีว่าไม่
ยุติธรรม ฉันมีบุณคุณจึงหาทนายตัดสินว่าใครผิดใครถูก ทนาย ๔ คน ตัดสินไม่ยุติธรรมเพราะ 



๑๔๒ 
 

 ๑. ทนายเทวดา ตัดสินตามความพอใจ เป็นการตัดสินแบบฉันทาคติ ตามใจข้า  (แบบ
เทวดา) 
 ๒. ทนายหมาจิ้งจอกไม่พอใจฤาษี ตัดสินด้วยความโกรธ เป็นการตัดสินแบบโทสาคติ 
(แบบหมาจิ้งจอก) 
 ๓. ทนายลิงไม่ทราบเรื่องอะไร ตัดสินด้วยความโง่ เป็นการตัดสินแบบโมหาคติ (แบบลิง) 
 ๔. ทนายวัวแดงกลัวเสือจะจับกิน ตัดสินด้วยความกลัว  เป็นการตัดสินแบบภยาคติ (แบบ
วัวสันหลังหวะ) 
 ๕. ทนายกระต่ายหาข้อเท็จจริง ตัดสินด้วยเหตุผลและความจริง เป็นการตัดสินที่ยุติธรรม 
(แบบกระต่ายเจ้าปัญญา) 
 แท้จริง ปรัชญาแนวคิดในนิทานเรื่องท้าวเสียวสวาสดิ์ ยังมีอีกมากมาย เพราะท้าวเสียว
สวาสดิ์ น านิทานกว่า ๓๐ เรื่อง มาเล่าประกอบเป็นอุทธาหรณ์ 
 ๒. นิทานท้าวกาฬเกษ ผลการวิจัยพบว่า เนื้อหาสาระของเรื่องเน้นสังคมชนบท การผจญ
ภัยตามแบบนิทานพ้ืนบ้าน เดินทางตลอดเนื้อเรื่อง เก่ียวกับวิถีชีวิตชาวบ้านธรรมดา ตัวท้าวกาฬเกษ
อาศัยม้ามณีกาบเหาะเหินเดินอากาศเวหา ด าดินบินบนได้ ถึงปุาหิมพานต์พบนานาสัตว์ปุาและ
เหตุการณ์อ่ืนๆอีก เช่น 

 ๑. พบนกสาลิกาคู่หนึ่ง นกกล่าวต้านจาได้ดั่งคนทักทายท้าวเธอว่า 
 ...ดูรา มาณวะ เจ้ามาแต่แดนใด คนเดียวปลอมดุ่งเดินมานี้... 

หมายความว่า นกสาลิกาพูดทักทายท้าวกาฬเกษ ว่า พ่อหนุ่มน้อยมาจากไหน จึงปลอม
ตัวมาคนเดียว ท้าวเธอตอบนกว่า 

...พี่นี้เป็นลูกเจ้าพระยาใหญ่สุริวงศ์ นับแต่หนีจากบ้านฤดูขวบหนึ่งเดือน เจ้าจง
น ากลอนสารข่าวพ่อพระยาเจ้า ที่จักผัดหมายไว้สามปีคืนครอบ... 

หมายความว่า ท้าวเธอกล่าวกับนกว่า เราเป็นลูกท้าวสุริวงศ์ ออกจากบ้านได้เดือนหนึ่ง
แล้ว ขอฝากให้สาลิกาไปส่งข่าวให้พระบิดาเราด้วย นกก็น าข่าวไปบอกให้ 

๒. พบสัตว์ปุานานาชนิด... ยังมีหัสดีลิงค์เล่นผสานเสียงอ้อยอ่ิน บินสอดแส่วหาช้างป่า
ซาง... 

หมายความว่า ท้าวเธอชมนกชมปุาไปไกลยิ่ง ได้เห็นนกหัสดีลิงค์ร้องประสานเสียงอ้อยอิ่น
บินสอดแส่วหาช้างจะจับกินเป็นอาหาร (นกใหญ่สามารถโฉบเอาช้างขึ้นไปกินได้สบายๆ) 

๓. ท้าวเธอเดินทางต่อไป พบดอกกาละพรึก หรือกัลปพฤกษ์ ข้อความว่า  
...อินทร์แต่งตั้งต้นดอกกาละพรึก บาเลือกเล่มฝืนอาจค่าแพง ชื่อว่า โกสัยศรี 
ต่างแซงเชิงสิ่ว ผืนหนึ่ง ช่ือว่า กัมพลาผ้าผืนงามเกลี้ยงหมุ่ย... 
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หมายความว่า พระอินทร์เนรมิตดอกกัลปพฤกษ(ผ้าทิพย)์ ท้าวเธอเสื้อผ้าโกศัย สีปีกแมงภู่ 
และผ้ากัมพลสี่เปลือกขนุน 

๔. ท้าวเธอได้ถูกกินรี ๓ พี่น้องลักพาไป ๒ ปี ข้อความตอนนั้นว่า 
...พระยาภูเบศว์ ครองเมืองภูเงินมีลูกแฝดหญิง ๓ คน โหรทายว่าเป็นกาลีบ้านเมือง จึง

ลอยแพเสีย พ่อฤาษีพบที่ท่าน้ า น ามาเลี้ยงไว้ เจริญวัย ๑๔ ปี จัดให้อยู่ปราสาทในปุา เรียนมนต์วิเศษ
จากพ่อฤาษีมีปีก เหาะเหินเดินอากาศได้ ไปพบท้าวกาฬเกษและนางมาลีจันทน์ พร้อมม้ามณีกาบ
นอนหลับกลางปุาเสกมนต์ใส่นอนหลับ แล้วลักพาท้าวกาฬเกษไปเชยชมที่ปราสาท ๒ ปี ดังความว่า 

 ...แหนงท่อมีใจเลี้ยวอ าเอาผัวเพ่ิน เพราะความฮักล้นเหลือด้ามลื่นประมาณ  
 ก็จึงมนต์ก่อกุ้มนางน้อยแน่งนอน กับท้ังม้าอาชไนย์มณีกาบ  
 แล้วจึงอุ้มเอาท้าวบาบุญกาฬเกษ ทะยานดั้นด่วนหนี...  

หมายความว่า กินรี ๓ พ่ีน้อง คือ ปัทมาน้อย บัวไข นางเกศ มีใจโลภเลี้ยวลักพาเอาผัวเขา 
จึงเสกมนต์กล่อมให้นางมาลีจันทน์ และม้ามณีกาบนอนหลับ แล้วอุ้มลักพาน าท้าวกาฬเกษไปเชยชม 
๓ เดือน  

๕) ประเพณีพื้นเมืองผีมนต์ มีการซ้อมข้าวเปลือกเหมือนเมืองอีสาน เมื่อ ๒๐ ปีก่อน มี
ข้อความตอนหนึ่งว่า 

 ...พอเมื่อราตรีล้ าจวนยามดับมืด, เสียงสากก้อมตะบึงบ้านสนั่นเมือง,  
 กัลยาน้อยถอยพาลาเลิกกินข้าวเย็น,  สาวสนมยื่นน้ า   ถวายน้อยแจ่มจันทน์, 
 แล้วเลิกเมี้ยนสีล่างส่วยมือ  จึงเช็ดผ้าฮมกลิ่นจันทน์หอม 
 สาวสนมยอ ตวยค าขันหมากทองค า  ยื่นสลาค าหมากที่กินถวายน้อม... 

หมายความว่า ตอนหัวค่ า(๑๙-๒๐ นาฬิกา)เสียงสาก ต าข้าว(ซ้อมมือ) ดังสนั่นสเนืองทั่ว
บ้านทั่วเมือง,นางมาลีจันทน์เสวยภาชน์แลงเสร็จ สาวสนมน้อมน้ ามาถวายล้างมือ แล้วเช็ดมือด้วยผ้า
อบจันทน์หอม สาวใช้จึงยกขันหมากค าถวายจึงเสวยหมากตามประเพณีไทอีสาน(ไทแท้) ดั้งเดิมเป็น
วิถีชีวิตประจ าวัน 

๖.หนุ่มสาวลักรอบได้เสียกันลับๆ ข้อความตอนหนึ่ง(บทอัศจรรย์)ว่า 
 ...บาก็เฝือแฝงฝั่นชมนางนวลนารถ ซักแทบใกล้ทรวงไท้ชอบพระทัย  
 ท้าวบ่ไลละไว้พอยามคราวฮีบ  มือนวดคั้นนมน้องแทบทรวง  
 หน้าต่อหน้าแยงแล้วแจบกะใจ  แท้นอ...(บทอัศจรรย์)  

หมายความว่า  ท้าวกาฬเกษฝั่นเฝือชมนาง ขยับเข้าใกล้ชิดติดตัว ท้าวเธอไม่เสียโอกาส 
มือนวดคั้นทรวงน้องกอดเกี้ยว หน้าต่อหน้ามองดูตากัน ชื่นใจ แท้ๆ... 

๗. ท้าวกาฬเกษรบชนะและฆ่ายักษ์มิจฉาทิฐิตายหมดด้วยทิพยมนต์และศรศิลป์ ยิงขึ้น
บนเวหาให้ฝนทิพย์ตกรถซากศพกลับฟื้นคืนชีพทั้งหมด ท้าวเธอจึงเทศนาสั่งสอนให้ยักษ์ เป็นสัมมาทิฐิ
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ถึงพระรัตนไตร ให้ทานรักษาศีลกลับใจเป็นพลเมืองดี ยักษ์ท้ังหลายพร้องนาคครุฑสุบรรณ มาอ่อน
น้อมต่อท้าวเธอยกให้ปกครองเมือง ท้าวกาฬเกษรับอยู่ปกครองระยะหนึ่งแล้วลาบรรดายักษ์เดินทาง
กลับเมืองตามสัญญาไว้ ๓ ปี และท้าวเธอได้รับอภิเษกให้เสวยราชย์ปกครองบ้านเมืองต่อไป ด้วย
ทศพิธราชธรรม ตราบเท่าชีวิตขัย 

๓. นิทานท้าวก่ ากาด า ผลการวิจัยพบว่า เนื้อหาสาระเน้น อภินิหารย์ แบบจักรๆวงศ์ๆ
,กตัญญูกตเวทิตาคุณ,โหราจารย์และกฎแห่งกรรม อันมีผลกระทบต่อวิถีชน การด าเนินชีวิตประจ า
ของชาวพุทธไทย โดยเฉพาะชาวจังหวัดอุบลราชธานี 

๑.ท้าวก่ ากาด าเป็นลูกพระอินทร์ ส่งเทพกินรีลงมาเกิด และประทานพระธ ารงสวมก้อย
ให้และสั่งว่า ถ้าต้องการอยู่สบายเป็นเจ้าเสวยเมือง ให้ยกแหวนขึ้นบนอากาศแกว่งไปมา หรือถ้า
ต้องการทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองข้าทาสบริวารให้แก่วงในน้ า แล้วให้จุติลงมาเกิดที่เมืองเป็งจา
ลนครราช นี้เป็นอภินิหารย์หนึ่งของพระอินทร์ 

๒) สังคมชนบทเชื่อโหราศาสตร์ ข้อความตอนหนึ่งกล่าว  
 ...ลูกอ่อนเจ้านั้นมันเกิดวันแข็งแท้แหล่ว อันว่า เดือนหกขึ้นสามค่ าวันอังคาร  
 มันหากเป็นฤกฮ้ายเหลือล้นลื่นคน อันว่าคนเข็ดข่วงนี้บ่ควรเลี้ยงต่อไป  
 ควรเอาไปไหลล่องน้ าเสียแล้วจึงดี ท่านเอย... 

หมายความว่า ลูกน้อยเจ้าคนนี้ มันเกิดวันแข็ง ขึ้น ๓ ค่ า เดือน ๖ เป็นวันอังคารฤกษ์ร้าย 
เข็ดขวาง กาลีบ้านกาลีเมืองไม่ควรเวฃลี้ยงไว้ ควรไหลแพเสีย โหราศาสตร์เป็นดาบสองคม 

๓) คติธรรมความเชื่อกรรมของชุมชนชาวพุทธ 
ค าสอนทางพระพุทธศาสนา สอนเรื่อง กฎแห่งกรรม อันมีผลกระทบต่อวิถีชีวิตประชาชาว

พุทธไทยอย่างมาก ข้อความตอนหนึ่ง กล่าวถึง ท้าวก่ ากาด าสนทนากับบิดาตอนดึกสงัดในค่ าคืน ขณะ
มารดาหลับสนิทว่า 

 ...พ่ออย่าเอาแม่คนนี้เลย  แม่คนนี้ไม่มีปารมีใดใด  
 ชาติก่อนท ากรรมไว้กับแม่  ลูกพรากลูกนกจากแม่มัน 
 มาชาตินี้ ลูกจึงถูกแม่จงเกลียดจงชังยิ่งนัก... 

ข้อความเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า แม้ท้าวก่ ากาด าเองก็รู้เข้าใจและยอมรับคติความเชื่อถือ
เรื่อง กรรม วิบากกรรม และกฎแห่งกรรม 

พ่อท้าวก่ ากาด า คิดถึงเวรกรรมซึ่งท้าวก่ ากาด า เคยกระซิบบอกพ่อว่าแม่ผุกอาฆาตไว้ เกิด
มาชาตินี้ จึงเป็นศัตรูของลูก ขอให้พ่อท าตามประสงค์ของแม่เถอะ จะได้หมดเวรต่อกันและกันเสีย 
ดังนั้นพ่อของท้าวก่ ากาด า จึงปลงใจ ตั้งจิตอธิษฐาน ก่อนปล่อยแพสู่กระแสน้ า ว่า 

 ...ค่อมว่าอธิษฐานแล้ว  ตั้งแพไหลล่อง  
 น้ าก็ไหลยวกข้ึนแพท้าวต่าวคืน  แพท้าวขึ้นเมือเหนือไหลล่อง 
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 ฟองฟาดฟังไหลขึ้นชั่วตา...  
หมายความว่า อธิษฐานจิตให้เทวดาฟูาดินช่วยคุ้มครองลูกก่ ากาด าอายุ ๓ ขวบให้พ้น

มรณภัย ได้แต่มองลูกน้อยในแพ ละเมอเพ้อไปว่า คงถูกกระแสน้ าเชี่ยวกรากพัดเอาจมน้ าตาย โอ 
อนิจจัง...ละเมอร์เพ้อไปว่า 

บัดนี้ กรรมแจ่มเจ้าบาท้าวเกิดมี พ่อแหล่ว กรรมใดแท้มาผจญบังเบียดแท้นอ พ่อจึงได้เอา
แจ่มเจ้า ไหลน้ าเพราะเวรนี้เด๋ คั้นแมนหมดเวรแล้วหมดกรรมเกลี้ยงอ่อยห่อย ขอให้ลูกอ่อนน้อย คนิง
ก้ าพ่อตน เน้อลูกเอย 

หมายความว่า ลูกพ่อเอย กรรมเวรของเจ้ามาผจญบังเบียด พ่อจึงได้น า ลูกรักของพ่อมา
ลอยแพ เมื่อหมดกรรมสิ้นเวรแล้ว ขอให้ลูกคิดถึงพ่อนะลูกนะ 

๔) เน้นคุณธรรมกตัญญูกตเวทิตาธรรม 
เมื่อท้าวก่ ากาด า ใช้เวรกรรมอันเป็นวิบากแล้ว ได้เสวยราชเป็นเจ้าครองนครแล้ว ท้าวเธอ

คิดถึงคุณบิดามารดา คุณย่าจ าสวน มีข้อความตอนหนึ่ง กล่าวไว้ว่า สั่งเสนา อ ามาตย์ จัดเตรียมขบวน
ส าเภาไปค้าขาย และสืบข่าวตามหาพระบิดาว่ายังชีพอยู่หรือไม่ประการใด รับสั่งให้ไปตามพระบิดา
และยายย่าจ าสวนมาสงโสรจให้เป็นปูุเมืองย่าเมืองว่า  

 ...แต่นั้น ท้าวเธอเอาน้ าคันโทสงโสรจ ท้าวเธอก็สงโสรจให้ตนเจ้าพ่อคีง  
 เลยเหล่างามยิ่งย้อยเนื้อหนุ่มคีงกลม มีผิวงามดังอินทร์ตรองไว้  
 ตั้งหากงามขนาดแท้เหมือนดั่งเลาค า ผมงามด าหนุ่มคะนองเสมอด้าม...  

หมายความว่า ท้าวก่ ากาด า หยิบน้ าเต้าคันโทมาสงโสรจบิดาจึงงามยิ่งเหมือนหนุ่มรูป
เพียว ผิวพรรณวัณณะเหมือนพระอินทร์แต่งไว้ รูปหล่อเหมือนแท่งค า ผมดกด าปานหนุ่ม ๑๖  
และข้อความตอนหนึ่งให้ไปตามยายย่าจ าสวนมาแล้วสงโสรจให้เป็นยายย่าเมืองคู่กับบิดาว่า  

 ...ภูมิท้าวกาด านุชนารถ  เอาแหวนสุบใส่ก้อยยอน้ าสงโสรจ  
 ยายย่าเฒ่าผิวงมาเกลี้ยงอ่องต่อง คือสาวก าลังข้ึนดูงามน้อยหนุ่ม  
 หน้าชื่นช้อยงามแท้ทุกอัน  เนื้อกล่อมกลิ้งแอวกิ่วกลมงาม 
 ผิวพรรณเหมือนดังสาวสวรรค์ฟูา... 

หมายความว่า ท้าวก่ ากาด าเอาแหวนสวมก้อยยายย่าจ าสวนสงโสรจน้ า ผิวพรรณงาม
ละออดุจสาวสวรรค์ฟูา รูปร่างเอวกลมงามหยดย้อย 

และข้อความตอนหนึ่งว่า 
 ...แต่นั้นโพธิญาณท้าวกุมารท้าวก่ า ท้าวก็น ามาพร้อมสายใจตนย่า  
 มาพร่ าพร้อมเคียงข้างพ่อตน  ฝูงหมู่นางสนมพร้อมมวลล้วนคู่กัน...  



๑๔๖ 
 

หมายความว่า จากนั้น ท้าวก่ ากาด า ให้ตามเอายายย่าจ าสวนมาพร้อมหน้าให้นั่งคู่กับพระ
บิดา พวกเสนาอ ามาตย์ ลั่นฆ้องกลองสนั่นเมือง สงโสรจให้บิดาและยายย่าจ าสวนให้สมสู่อยู่คู่กันเป็น 
ปู่เมืองย่าเมือง สืบไปตราบชั่วชีวาจะหาไม่ 

๔. นิทานนกจอกน้อย ผลการวิจัยพบว่า เนื้อหาสาระเน้นการเวียนว่ายตายเกิด เสน่ห์
มนต์ขลัง บาปบุญ นรกสวรรค์ อันมีผลกระทบต่อวิถีชน ชีวิตประจ าวันของชาวพุทธไทยท้ังปวง 
โดยเฉพาะชาวพุทธไทยจังหวัดอุบลราชธานี 

๑) ปรัชญาแนวคิดเกี่ยวกับ วัฏฏะสงสาร หรือ สงสารสาคร คือ การเวียนว่ายตายเกิด 
ตายแล้วเกิด เกิดแล้วตาย ชาติแล้วชาติเล่าไม่รู้จบสิ้น อุปมาเหมือนปูใต่ขอบกระด้ง เพราะอ านาจ 
กิเลส กรรม วิบาก 
ข้อความตอนหนึ่ง นกจอกน้อยตัวผู้และตัวเมีย ตั้งจิตอธิษฐานปรารถนาว่า 

 ...สองก็ปรารถนาให้เป็นคนชาติใหม่ ขอให้ได้อยู่ห้องหอราชปรางค์ทอง แด่ถ่อน  
 ขอให้เป็นตัวนกแต่ชาติเดียวปรางค์นี้ อันหนึ่งคันผัวออกก่อนแท้ไลเมียทั้งลูก  
 คันเกิดชาติพุ้นบ่มีพูดน าชาย  ไผจักมาวานจาบ่ปากน าค าแหล่ว  
 แม่นว่าพ่อแท้ๆบ่มีต้านปากดอม... 

หมายความว่า นกทั้งสอง ปรารถนาเป็นคนชาติใหม่ ขอให้ได้อยู่ห้องหอปราสาทราชวัง 
ขอให้เป็นนกแต่ชาตินี้เท่านั้น, อนึ่ง หากว่าผัวละทิ้งบินหนีก่อน ปล่อยให้เมียและลูกถูกไฟไหม้ตายใน
รัง เกิดชาติหน้าจะไม่พูดกับชายใด แม้แต่บิดา ฝุายนกตัวผัวพูดกับตัวเมียว่า จะพูดจาปราศรัยกับหญิง
ทุกคน ไม่เลือกเด็กผู้ใหญ่ 

๒) คติธรรมความเชื่อถือเกี่ยวกับมนต์ขลังเสน่ห์ยาแฝด 
พระนางจันทะจร ไม่พูดกับชายใดๆ แม้แต่พระบิดา พระบิดาไม่สบายใจ ประกาศหาชาย

ที่พระนางพูดด้วย จะยกให้และให้ครองเมือง กระทั่งท้าววรจิตร ทราบจึงไปเรียน มนต์ถอดจิต เสนห์
ยาแฝด จากพ่อฤาษี มนต์ขลังถอดจิตเสกใส่ต้นไม้ หินผา ของใช้ใดๆ ก็พูดจาได้เหมือนคนเจ้าของจิต 
ท้าววรจิตรไปอาสาพูดจากระทั่งพระนางพูดด้วย โดยเสกมนต์ถอดจิต ใส่หมอนที่พระนางจันทะจรนั่ง
พิงอยู่ ข้อความตอนนั้นว่า 

 ...พาทีต้านหนอนพิงเว้าต่อ  พ่ีเป็นชายสังมาเดินเลยล่วง(ละเมิดสิทธิ์) 
 เข้ามานั่งใกล้ๆเฮียงน้องห่อนสิควร นี่ฤา 

หมายความว่า ท้าววรจิตร ถามหมอนว่า พี่เป็นชายขึ้นมาเดินล่วงล้ าเข้ามานั่งใกล้ๆ เคียง
ข้างพระนาง จะสมควรไหม? 

หมอนพิงตอบท้าวเธอ ข้อความว่า 
 ...โอ อ้ายเอย   บ่ได้เป็นมิ่งแก้วบ่ควรนั่งเฮียงสอง 
 บ่แมนเมียแพงฮักบ่ควรนอนซ้อน พ่ีชายเอย...  



๑๔๗ 
 

หมายความว่า หมอนพิงตอบท้าววรจิตร แทนพระนางจันทะจรว่า โอ พี่ชายเอย มิใช้เป็น
คู่ผัวตัวเมียกัน มิควรนั่งคู่เคียงใกล้กัน มิใช่เมียไม่ควรนอนด้วย 

๓) คติธรรมความเชื่อเกี่ยวกับนรกสวรรค์ 
ข้อความตอนหนึ่งบรรยายว่า นรก คือ ภูมิภพที่อยู่ของผู้ท าบาปถูกลงโทษ โดยปริยาย

หมายถึงแดนที่มีแต่ความทุกข์ทรมาร ; สวรรค์เป็นอยู่ที่โลกทิพย์ของเทวดา คือเมืองฟูาโดยปริยาย 
หมายถึง แดนที่มีแต่ความสุขเพลิดเพลิน 

ข้อความตอนนกจอกน้อยตัวผู้สาบานกับนกตัวเมียว่า 
 ...คันว่าข้อยหากคิดโลภเลี่ยวมีชู่เงื่อนสองดังนั้น  ขอให้เป็นเปโตจุ่มจมในหม้อ(นรก) 
 ขอให้จมอเวจีอยู่ในภายพื้น... 

หมายความว่า หากฉันคิดคดทรยศมีชู้สาว เช่นนั้น ขอให้เป็นเปตตกนรกหมกไหม้ให้จมอยู่
ใต้อเวจีมหานรก นั้นเถิด 

อีกตอนหนึ่ง กล่าวถึงพ่อฤาษี กล่าวถึงสวรรค์เทวโลก ลาเพศฤาษีไปมีครอบครัว หนีนรก 
ขุมปุตตะ เพราะคติความเชื้อว่า ผู้ชายไม่มีครอบครัว ไม่มีบุตร ตายไปตกนรก ขุมปุตตะ มาภายหลัง
สละครอบครัวลูกเมียกลับมาบวชถือเพศฤาษีอีก ความตอนหนึ่งว่า 

 ...ดูนานล้ าหลายปีแถมถ่ายมาแหลว อายุได้ฮ้อยปลายห้าปีสี่วันแท้ล่วงมา  
 ฤาษีก็มรณาเมี้ยนเมือสู่เสวยสุข  จึงได้ถึงโสดายอดสวรรค์เมืองฟูา  
 เป็นเทวบุตรอยู่สบายหายฮ้อน  มีหมู่บริวารพร้อมนางสนมเป็นหมื่น  
 อยู่แวดล้อมเทวบุตรเจ้าเฝูาเวรยาม ท่านเอย...  

หมายความว่า พ่อฤาษีลาสิกขาไปมีครอบครัวเช่นสามัญชน แล้วสละครอบครัวลูกเมียมา
บ าเพ็ญเพียรอีก ได้บรรลุธรรมชั้นพระโสดาบันท์ กระทั่งอายุได้ ๑๐๕ ปี กับอีก ๔ วัน จึงมรณภาพไป
อุบัติเป็นเทพบุตร เสวยสุขในสวรรค์ชั้นฟูา แวดล้อมไปด้วยเทพอัปสรนับหมื่นอยู่เฝูาเวรยาม 

๔)  คติธรรมความเชื่อเรื่องบาปบุญ 
ทัศนคติของชาวพุทธทั่วไปเชื่อว่า บาป คือ การท าชั่ว ผิดหลักค าสอนศาสนา, ความมัว

หมอง,บุญ  คือ การท าดี ตามหลักค าสอนศาสนา,ความดี,คุณความด ี
พุทธศาสนิกชนชาวพุทธไทยส่วนใหญ่เข้าใจ บาปบุญ ได้พอสมควร จนมีค าพังเพยบท

หนึ่งว่า บุญหาบ บาปหิ่ว บรรพชนปราชญ์โบราณท่านสอนเราว่า จงท าดีให้มากๆเอาไว้ให้ได้หาบ
หนึ่ง (สองเท่า) แต่ท าชั่วให้น้อยนิดให้ได้แค่สวนหนึ่ง ท่านอธิบายว่า ท าบุญได้ ๒ กระบุง ก็หาบไป แต่
ท าบาปกระบุงเดียวก็หิ้วไป 

เนื้อความตอนหนึ่ง ท้าววรจิตร สนทนากับ หมอนพิง เกี่ยวกับ บาป บุญ ยืดยาวจะน ามา
เป็นอุทธาหรณ์เล็กน้อย ดังนี้ 

© ท้าววรจิตร : อันว่า ท าบุญนี้ อันใดแวนประเสริฐ ขอแก่น้องหมอนแก้ว ฮ่ าเพิง 



๑๔๘ 
 

หมายความว่า การท าบุญนี้ ท าบุญอะไรประเสริฐสุด ขอหมอนแก้วอธิบายด้วย 
พิมพาหมอน : โอ อ้ายเอย การท าบุญสร้างอันใดก็ประเสริฐ ท้ังนั้น 

  แม้นว่าทานข้าว กล้วย เกลือก้อนก็หากบุญ  อ้ายเอย 
  คันบ่มีหยังแท้ให้ยอมือน าเพิ่น  ก้ดีถ่อน(ก็ดีแล้ว) 
  เพ่ินหากท าอยู่พุ้นบุญได้ท่อกัน  ท่านเอย 
  ยังมีบุญประเสริฐแท้ให้สร้างหมู่บุญกฐิน อ้ายเอย  
  เหมือนดังเอาตนต่างเปลี่ยนเขา   ไปฆ่า 
  ไผผู้ใจใสแท้เป็นบุญอันแวนยิ่ง   แท้แหลว 

แสนว่าท าบาปฮ้ายหายเสี่งบ่หลอ  ท่านเอย... 
หมายความว่า ทานอะไรๆก็เป็นบุญได้ทั้งนั้นแม้แต่ข้าวสุกทับพีหนึ่ง กล้วยลูกหนึ่ง เกลือ

ก้อนหนึ่ง ก็เป็นบุญ ถ้าไม่มีอะไร ก็ขอให้ยกมือใส่ศรีษะอนุโมทนากับท่าน เขาท าบุญอยู่โน้น เรา
อนุโมทนาอยู่นี้บุญก็ได้เท่ากัน, 

ถ้าจะให้เป็นบุญประเสริฐจริงๆ ให้สร้างบุญกฐิน ถ้าใจใสบริสุทธิ์สรัทธาบริสุทธิ์จริงๆ 
เหมือนกับเอาชีวิตเราไปแลกกับชีวิตคนที่ก าลังจะถูกประหารชีวิต แม้จะท าบาปกรรมอะไรไว้ก็จะ
บรรเทา 

© ท้าววรจิตร : อันว่า ท าบาปนี้ อันใด เป็นบาปยิ่ง จริงหนอ หมอนเอย 
 มันจักหนักท่อช้าง อันใดแท้จริงควร นั้นเด๋  
หมายความว่า การท าบาปนี้ ท าอันใด เป็นบาปยิ่ง หนักเท่าช้างสารเป็นไฉน? 
พิมพาหมอน: อันว่า ท าบาปนี้ มีประการต่างๆ อันหนึ่งนั้น 
- บายหัวพ่อแม่ เฒ่าแก่ ปูุย่า ตายาย ก็เป็นบาปหนักเท่าควาย ท่านเอย 
- แย่งชิงปล้น โจรขโมยของคนอ่ืนมาเป็นของตน ก็เป็นบาป จ าต้องใช้คืนเขาพันชาติ 
© ท้าววรจิตร: ผิว่า หญิงเล่นชู้ใจเลี้ยวจากผัว บาปหนัก เท่าใด? 
หมายความว่า หญิงลักเล่นชู้ใจเลี้ยวจากผัว บาป หนัก ใจเลี้ยวจากผัวบาปหนักเท่าไร? 
พิมพาหมอน: หญิงเล่นชู้ใจเลี้ยวจากผัว บาปหนักเท่าช้างสาร ท าบุญสิ่งใดก็ไม่หายบาป 
© ท้าววรจิตร: ชายเล่นชู้กับเมียบาปไปุ ขอหมอนแก่นไท้ เฉลยให้พ่ีฟัง 
พิมพาหมอน: อันนี้ปาบแน่แท้ผิดฮีตโบราณ   ผัวเมียสองอย่าโลโภใจส้ม ท่านเอย 
© ท้าววรจิตร : หญิงใดม้างศาสนา ท าลายพระพุทธรูป ฮูปพระเจ้า บาปไหม? บาป

ประการใด? 
พิมพาหมอน : หญิงที่เล่นชู่กับพระเณร ท าลายพระพุทธรูปเป็นบาปแท้ เป็นบาปใหญ่แท้  

หนักเกิ่ง(เท่า)ภูเขา ท าทานปานใดก็ไม่หมดกรรมนั้น ครั้นตายแล้วไปเกิดเป็นเปรต ฝุายหญิงแบกแปูน
(กระดาน) ฝุายชายนั้นแบก(เสา) หิน ท่านเอย 



๑๔๙ 
 

ข้อเสนอแนะ 
จากการค้นพบและการอภิปรายผล สามารถน าผลวิจัยมาก าหนดเป็น  ข้อเสนอแนะ 

ส าหรับน าไปใช้ประโยชน์ ทั้งแก่พุทธศาสนิกชนทั่วไปและชาวพุทธไทยอีสาน โดยเฉพาะชาวพุทธไท
อุบลราชธานี 

๑) ผลการวิจัยพบว่า นิทานพื้นบ้าน ๔ เรื่องดังกล่าว เป็นนิทานยอดนิยมท่ีชาวพุทธไทย
ทั่วอีสานโดยเฉพาะชาวพุทธไทจังหวัดอุบลราชธานี สนใจเล่าสืบต่อกันมาไม่ขาดสาย เป็นมรดกตก
ทอดอันล้ าค่าด้านภาษาและวรรณกรรมวัฒนธรรมทางสังคม ควรแก่การอนุรักษ์ไว้ให้เป็นสัญลักษณ์
หนึ่งของความเป็นชาติไทยและให้อนุชนได้ศึกษาต่อไป จึงมีข้อเสนอแนะ ว่า ควรที่ทางรัฐซึ่งมีหน้าที่
จัดการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยสงฆ์ไทยทั้งสองแห่ง จัดหลักสูตรรายวิชาเลือกวรรณกรรรมท้องถิ่น
ทั้ง ๔ ภาคของประเทศให้ลูกหลานไทยได้ศึกษา ช่วยอนุรักษ์ และเผยแพร่ ต่อไป 

๒) ผลการวิจัยพบว่า ปราชญ์กวีผู้ประพันธ์นิทานเหล่านี้ มีจุดประสงค์ใหญ่ตรงกัน ที่
น าเอา ปรัชญาธรรมแนวคิดอันลึกซ้ึง เป็นวิถีชีวิตประจ าวัน และน าเอาคติธรรม ความเชื่อถือ มาเป็น
เครื่องยึดเหนี่ยว ถือประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวันได้อย่างกลมกลืนกันกับขนบธรรมเนียม ประเพณี 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นได้อย่างลงตัว จึงมีข้อเสนอแนะว่า ทางสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ สถาบันวิจัยศาสนศาตร์ มหาวิทยาลัย
มหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศร์ บางล าพูบน กรุงเทพฯ ควรเปิดกว้างให้นักวิจัยที่สนใจ และ
นักวิจัยท้องถิ่นจาก ๔ ภาคเมืองไทย ได้ศึกษา ค้นคว้าและวิจัยให้มากข้ึน เกี่ยวกับวรรณกรรมท้องถิ่น 
เพราะเป็นเรื่องที่มีบทบาท มีผลกระทบโดยตรง ใกล้ชิตกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชนจากอดีตถึง
ปัจจุบัน 

๓) ผลการวิจัยพบว่า เนื้อเรื่อง สาระ ของนิทานพ้ืนบ้านเหล่านี้ ส่วนหนึ่งสนองความ
ต้องการของชุมชน ด้านความสนุกสนาน เพลิดเพลิน ตามเทศกาลที่เหมาะสม เช่น การแข่งเรือ
เทศกาลออกพรรษา การแห่เทียนเทศการเข้าพรรษา การลอยกระทง การตักบาตรโทเวโลหนะ เป็น
ต้น ส่วนหนึ่งส่งเสริมความผาสุขร่มเย็น ความสงบสุขเป็นปึกแผ่นทางศาสนจักรและอาณาจักร เช่น 
เทศกาลท าบุญเนื่องด้วยวันมาฆบูชา เทศกาลท าบุญฟังเทศน์มหาชาติ เทศกาลท าบุญวันวิสาขบูชา 
เทศกาลท าบุญวันอาสาฬหบูชา เทศกาลท าบุญวันมหาปวารณา และเทศกาลลอยกระทงเป็นต้น ส่วน
หนึ่ง ส่งเสริม จารีต ๑๒ ครอง ๑๔ ของพุทธไทย เพ่ือสร้างสังคมให้ตระหนักถึงความพร้อมเพรียง 
พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกัน ได้พบหน้าค่าตากันนานทีปีละ ๑๒ ครั้ง โดยมี
เปูาหมายจุดรวมที่วัดเป็นส าคัญ จึงมีข้อเสนอแนะว่า ควรให้มีกิจกรรมจัดงาน วรรณคดีท้องถิ่นสี่
ภาค จัดเป็นครั้งคราวหรือปีละครั้ง เพื่อส่งเสริมช่วยกันศึกษา ค้นคว้า อนุรักษ์ และเผยแพร่ 
วรรณกรรมถิ่น ภาษาถ่ิน และอักษรถิ่น ของชนชาติไทยไว้ให้ลูกหลานไทย ได้ภาคภูมิใจในความเป็น
ไทย ของ ชนชาติไทย Thai raec 



๑๕๐ 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 
 หากมีการวิจัยเกี่ยวกับ การวิเคราะห์อิทธิพลนิทานพื้นบ้านจากหนังสือใบลานอักษรธรรม
อีสานในจังหวัดอุบลราชธานี ในครั้งต่อไป ผู้วิจัยขอเสนอแนะการด าเนินการวิจัยในลักษณะต่อไปนี้ 
 ๑) ควรส่งเสริมให้มีการศึกษาวิจัย เพื่อศึกษาวิจัยการใช้หลักอิทธิพลนิทานพื้นบ้านจาก
หนังสือใบลานอักษรธรรมอีสาน ในองค์การของรัฐกับภาคเอกชน เพ่ือน าปัญหา อุปสรรคที่ส่งผลต่อ
การปฏิบัติงาน ไปพัฒนา ปรับปรุง ประสิทธิภาพบุคลากรที่ปฏิบัติงานในทุกๆ องค์กรให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 ๒) ควรศึกษาวิจัยกระบวนการสร้างระบบคุณธรรมจริยธรรมในนิทานพื้นบ้านมาปรับใช้ใน
หน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชน 
 

เอกสารอ้างอิง 
 

ก.  ข้อมูลปฐมภูมิ : 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย   ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 
 กรุงเทพมหานคร  :  โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย,  ๒๕๓๙. 
 

ข.  ข้อมูลทุติยภูมิ : 
(๑) หนังสือ : 
คลังปริยัติธรรม ฉบับสมบูรณ์; ส านักพิมพ์ ลูก ส. ธรรมภักดี. 
เตชวโร  ภิกขุ (อินตา กวีวงศ์) . นิทานท้าวเสียวสวาสดิ์ ค ากลอนโบราณ . จังหวัดขอนแก่น  : 

ส านักพิมพ์ คลังนานาธรรม ขอนแก่น, พ.ศ.๒๕๔๑. 
ธนิต ตาแก้ว. รวมนิทานธรรม เล่ม ๖ ค ากลอนภาคอีสาน. ส านักงาน ส.ธรรมภักดี ถนนข้าวสาร เขต

ชนะสงคราม กรุงเทพฯ, (พ.ศ.ไม่ปรากฏ). 
ธวัช ปุณโณทก . มรดกไทยอีสาน ฉบับสมบูรณ์ . จังหวัดขอนแก่น  : บริษัทขอนแก่น คลังนานาธรรม 

จ ากัด, พ.ศ.๒๕๔๔. 
ปรีชา พิณทอง  ดร. . วรรณคดีอีสาน . เล่ม ๒ , โรงพิมพ์ศิริธรรมออฟเซ็ท ถนนชยางกรู อ าเภอเมือง 

จังหวัดอุบลราชธานี, (พ.ศ.ไม่ปรากฏ). 
พระครูเทพสารคุณ (สุนันท์ เพียรเลื่อน) , ชอบ ดีสวนโคก , วิมล ชนะบุญ , บุญเกิด พิมพ์วรเมธากุล . 

มรดกอีสาน ฉบับสมบูรณ์ . จังหวัดขอนแก่น : คลังนานาธรรม ถนนกลางเมือง ขอนแก่น , 
พ.ศ. ๒๕๔๔. 



๑๕๑ 
 

พระราชมุนี (ประยุทธปยุตฺโต) . พจนานุกรมพุทธศาสตร์ ฉบับประมวลธรรม . มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ, ๒๕๒๘. 

พระราชเวท ี(วัดประยูรวงศาวาส). ชุมนุมสวดมนต์ฉบับหลวงแปล. พ.ศ. ๒๔๙๘. 
พระสมเด็จพระสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส. พุทธภาษิตเล่ม ๒  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหามกุฏราชวิทยาลัย, พ.ศ. ๒๕๓๒. 
โสรัจ นามอ่อน. คู่มือ เรียนลัดอักษรธรรมอีสาน. พ.ศ. ๒๕๔๕. 
_________. ศาสนาเปรียบเทียบ เอกสารประกอบการเรียนการสอน.  
_________. ปริวรรตจากอักษรธรรมอีสาน. ๒๕๔๒. 
_________.โครงการศึกษา รวบรวมและจัดสร้างฐานข้อมูลหนังสือใบลาน . จังหวัดอุบลราชธานี  : 

มหาวิทยาลัย   อุบลราชธานี, พ.ศ. ๒๕๔๓ – ๒๕๔๔. 
_________. ต้นฉบับจากวัดพลแพน ต าบลในเมือง อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี. 
_________. โครงการปริวรรตหนังสือผูกใบลานสืบสานวัฒนธรรมมรดกอีสาน เป็นอักษรไทย . 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอีสาน, ๒๕๔๔. 
อรทัย เลียงจินดาถาวร , โสรัจ นามอ่อน . ต้นฉบับ จารด้วยอักษรธรรม . จ านวน ๒๐ ผูก ยืมจาก วัด

บ้านทุ่ง ต าบลแดงหม้อ อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานี, พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๔. 
_________. ต้นฉบับอักษรธรรม . จากวัดยางขี้นก บ้านยางขี้นก ต าบลยางขี้นก อ าเภอเข่ืองใน 

จังหวัดอุบลราชธานี. 
_________. โครงการศึกษา รวบรวม และจัดสร้างฐานข้อมูลหนังสือใบลาน . จังหวัดอุบลราชธานี

ส านักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๔. 
 

(๒) เร่ืองเก่าเล่าสู่กันฟัง 
ปรีชา พิณทอง ดร.. เล่าสู่ฟัง ผู้วิจัยน ามาเล่าต่อ พ.ศ.๒๕๑๕. 
วรอนงค์ เนตรสุภลักษณ์;ศึกษานิเทศก์ ๗ สพท.ชม.เขต ๑ ข้าราชการบ านาญ; ที่ระลึกงานมหกรรมครู

ภูมิปัญญาไทยครั้งท่ี ๑ ปี พ.ศ.๒๕๔๘ งานครูภูมิปัญญาไทย ครั้งปฐมฤกษ์, ที่วัดหนองแวง 
พระอารามหลวง ต าบลในเมือง อ าเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น. 

สมเด็จพระพุทธาจารย์ (อาสภมหาเถระ ;พระพิมลธรรม) ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ประทาน
เล่าเมื่อเยี่ยมหอสมุด , หอไตร วัดทุ่งศรีเมือง ถนนหลวง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อทรงเห็น
หนังสือผูกใบลานอักษรธรรมห้อยต่องแต่ง(แขวน)ไว้ที่ข้างฝาผนัง หอไตร , (โสรัจ นามอ่อน 
จดบันทึก). 
โสรัจ นามอ่อน . น ามาเล่า , ป.ฉลาดน้อย ชื่อ คน คือ นายเป นามสกุล ส่งเสริม ชื่อคณะ

หมอล า ป.ฉลาดน้อย เกิดที่บ้านซีทวน ต าบลซีทวน อ าเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี. 



 
๑๕๒ 

ภาคผนวก ข. 
ตาราเปรียบเทียบวัตถุประสงค์  กิจกรรมที่วางแผนไว้ 

และกิจกรรมที่ได้ด าเนินการมาและผลที่ได้รับของโครงการ 
 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
โดยท าให้ 

๑. ศึกษาข้อมูล
จากเอกสาร ต ารา 
แนวคิด ทฤษฎีที่
เกี่ยวข้อง 

ทราบถึงสถานภาพสังคมและ
ครอบครัว ของประชากรศึกษา 
กลุ่มเจาะจงและการประยุกต์ใช้
หลักการประยุกต์ปรัชญาธรรม
และคติธรรมไปใช้ส าหรับการบูร
ณาการแนวคิดและความเชื่อในวิถี
ชีวิตประจ าวัน ของชุมชนสังคม
และครอบครัวชาวอุบลราธานี 

ข้อที่ ๑ – ๒ ท าให้สามารถน าไปสู่การ
ก าหนดแนวทางและกรอบ
ของการด าเนินการวิจัยได้ 

๒. ศึกษาข้อมูลจาก

กลุ่มเป้าหมาย 
ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานของ
สถานภาพสังคมและครอบครัว
ของประชากรกลุ่มเจาะจง จุดเด่น
และกระบวนการด าเนินงาน
เกี่ยวกับการบริหารงานกลุ่ม
ประชากรศึกษา 

ข้อที่ ๑ – ๒ ท าให้สามารถวิเคราะห์
กลุ่มเป้าหมาย หลักการ
บริหาร ประเด็นปัญหา 
และแนวทางส าหรับการน า
หลักปรัชญาธรรมและคติ
ธรรมไปประยุกต์ใช้ส าหรับ
การบริหารงานกลุ่ม
ประชากรศึกษา 

๓. การเก็บข้อมูล
ด้วยแบบ
สัมภาษณ์/
แบบสอบถามแบ
บุคลากรที่
เกี่ยวข้องของ
องค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

ทราบถึงข้อมูลความคิดเห็นของ
ประชาชนศึกษา กลุ่มเจาะจง และ
ครอบครัว พร้อมกับผู้บริหารสถานภาพ
สังคมของสถาบันสังคม ชุมชน เกี่ยวกับ
หลักปรัชญาธรรมแนวคิดและหลักคติ
ธรรม ความเชื่อไปประยุกต์ใช้ในการ
ประพฤติถือปฏิบัติ เกี่ยวกับสถานภาพ
สังคม กลุ่มเจาะจงและครอบครัวใน
ชีวิตประจ าวันของชาวอุบลราชธานี 

ข้อที่ ๑ – ๒ ท าให้เกิดแนวทางส าหรับ
การประยุกต์หลักปรัชญา
ธรรมและคติธรรม เพ่ือการ
บริหาร สถานภาพด้าน
สังคมและครอบครัว ให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
 
 
 



 
๑๕๓ 

กิจกรรม ผลที่ได้รับ 
บรรลุ

วัตถุประสงค์ 
โดยท าให้ 

 
๔. ข้อเสนอแนะ
อ่ืน 

ทราบถึงประเด็นปัญหาของการ
ด าเนินชีวิตของประชากรศึกษา 
กลุ่มเจาะจงและแนวทางส าหรับบ
รูณาการน าหลักการปรัชญาธรรม
และคติธรรมไปประยุกต์ใช้ส าหรับ
การด าเนินชีวิตของประชากร
ศึกษา กลุ่มเจาะจงและครอบครัว
อุบลราชธานี 

ข้อที่ ๒ ท าให้ได้ข้อเสนอแนะต่อ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
โดยเฉพาะสถาบันและ
ครอบครัวของประชากร
ศึกษาท่ีน าผลจาก
ข้อเสนอแนะไปสู่การ
ก าหนดนโยบายวางแผน
ก าหนดหลักสูตรการเรียน
การสอน ต่างๆ 

๕. รายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

ได้รายงานฉบับสมบูรณ์ที่สามารถ
ตอบวัตถุประสงค์ของ
โครงการวิจัยทั้ง ๒ ข้อคือ 
๑. เพ่ือศึกษาการใช้หลักปรัชญา
ธรรมแนวคิดและคติธรรม  ความ
เชื่อถือ ในการด าเนินวิถี
ชีวิตประจ าวัน ของชาวจังหวัด
อุบลราชธานี 
๒. เพ่ือเปรียบเทียบความคิดและ
คติธรรมความเชื่อถือในการการน า
หลักปรัชญาธรรมแนวคิด และคติ
ธรรมความเชื่อถือไปประยุกต์ใช้ใน
การเสนอแนะสถาบันสังคม
ประชากรศึกษา กลุ่มเจาะจงและ
ครอบครัวชาวจังหวัดอุบลราชธานี  

ข้อ ๑ – ๒ ได้รายงานวิจัยที่มีคุณค่า
สามารถตอบวัตถุประสงค์
ของการวิจัย สามารถ
แนวทางในการน าหลัก
ปรัชญาธรรมแนวคิดและ
คติธรรมความเชื่อถือไป
ประยุกต์ใช้ในการบริหาร
จัดการของสังคมและ
ครอบครัวของประชากร
ศึกษากลุ่มเจาะจง ชาว
จังหวัดอุบลราชธานี และ
กลุ่มชนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 



 ๑๕๔ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค. 
แบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๕ 
 

ที่ พิเศษ/ ๒๕๕๑ 
 

ตุลาคม ๒๕๕๑ 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เก็บข๎อมูลเพื่อการศึกษาวิจัย  
เรียน  
สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑) แบบสอบถามที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูล  จ านวน ๑ ฉบับ 

๒) แบบสัมภาษณ์ที่ใช๎ในการเก็บข๎อมูล   จ านวน ๑ ฉบับ  
   

ด๎วยกระผมอาจารย์โสรัจ   นามอ่อน อาจารย์ประจ าภาควิชาศาสนาและปรัชญา  คณะพุทธ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได๎ท าการศึกษาวิจัยเรื่อง “การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพล
นิทานพื้นบ้าน จากหนังสือใบลานอักษรธรรมอีสานจังหวัดอุบลราชธานี ”โดยได๎รับทุนอุดหนุนการวิจัย
จากสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ในการศึกษาเก่ียวกับเรื่องนี้กระผมได๎พิจารณาแล๎วเห็นวําองค์การบริหารสํวนต าบล และทําน
ซึ่งเป็นผู๎บริหารสูงสุด และเป็นผู๎ที่มีความรู๎ ความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เป็นอยํางดียิ่ง จึงขอความอนุเคราะห์
จากทํานเพ่ือโปรดพิจารณาอนุญาตให๎ด าเนินการเก็บรวบรวมข๎อมูลในการศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ทาง
วิชาการตํอไป 

หวังเป็นอยํางยิ่งวําคงจะได๎รับความอนุเคราะห์จากทํานด๎วยดีและขอกราบขอบพระคุณใน
ความเอ้ือเฟ้ือทางวิชาการมา ณ โอกาสนี้ 

 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให๎ความอนุเคราะห์ 

 
 
 

 
 
 

 

ติดตํอ:  อ.โสรัจ  นามอํอน 
โทร: ๐๘๐-๗๒๔๗๖๕๘ 

ขอแสดงความนับถือ 

 
(อาจารย์โสรัจ   นามอํอน ) 

อาจารย์ประจ าภาควิชาศาสนาและปรัชญา คณะพุทธ
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

หัวหน๎าโครงการวิจัย 

๑๕๕ 



๑๕๖ 
 

แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
 

โครงการวิจัยเร่ือง  

“การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลนิทานพ้ืนบ้าน จากหนังสือใบลานอักษรธรรมอีสานจังหวัด
อุบลราชธานี” 

 

***************************** 
 ๑. แบบสอบถามชุดนี้ ท าข้ึนเพื่อการศึกษาวิเคราะห์ปรัชญาธรรมและคติธรรม ที่ปรากฏในนิทาน
พ้ืนบ๎านอีสาน ผู๎วิจัยเห็นวํา ทํานเหมาะสมได๎รับเกียรติเชิญให๎ตอบแบบสอบถามนี้  
 กรุณาตอบแบบสอบถามตามความเข๎าใจ ความคิดเห็นของทํานที่เป็นความจริงให๎ครบถ๎วน ทุกข๎อ
ด๎วย จะเป็นพระคุณอยํางยิ่ง  
 ค าตอบของทําน ผู๎วิจัยจะเก็บรักษาไว๎เป็นความลับที่สุด และจะไมํมีผลตํอการปฏิบัติงานของทําน
และหนํวยงานที่ทํานรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น เพราะผู๎ท าวิจัยจะน าค าตอบของทํานไปใช๎วิเคราะห์ ในด๎าน
วิชาการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเทํานั้น 
 ๒. แบบสอบถามชุดนี้มี ๓ สํวน ดังนี้  
สํวนที่ ๑ ถามข๎อมูลทั่วไปของทํานผู๎ตอบ 
สํวนที่ ๒ ถามเกี่ยวกับผลกระทบด๎านความคิดและความเชื่อของทําน 
สํวนที่ ๓ ขอข๎อเสนอแนะของทํานเก่ียวกับนิทานพ้ืนบ๎านอีสาน 

 
คณะผู๎วิจัย ขอขอบพระคุณทํานเป็นอยํางมากมาพร๎อมนี้ ผลจากการตอบค าถามของทําน จะใช๎ใน

การวิจัย ตามข๎อตกลงของสภาวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เทํานั้น 
ตอนที่ ๑ แบบสอบถามข๎อมูลทั่วไปของผู๎ตอบ 

ค าชี้แจง :โปรดท าเครื่องหมาย            ใ น            ทีต่รงกับความเป็นจรงิของทําน 
  ๑.สถานะภาพ  
  เพศ      ชาย        หญิง  
 
  ๒.อายุ    ๑๕-๒๕ ปี  
 



๑๕๗ 
 

      ๒๖-๓๕ ปี  
 
      ๓๖-๕๐ ปี  
 
      ๕๑ ปีขึ้นไป  
  ๓.วุฒิการศึกษา  
 
      ประถม  
 
      มัธยม  
 
      ปริญญาตรี  
 
      สูงกวําปรญิญาตรี  
  ๔.ต าแหนํงหน๎าที่  
 
      ผูบ๎รหิาร  
 
      นักวิชาการ  
 
      พนักงานประจ า  
 
      ลูกจ๎างชั่วคราว  
  ๕.ประสบการณ์ท างาน  
    
      ต่ ากวํา ๕ ปี  
      ๕-๑๐ ปี  
      ๑๑-๒๐ ปี  
 



๑๕๘ 
 

 
       มากกวํา ๒๑ ปี  
 

ส่วนที่ ๒ ถามเกี่ยวกับผลกระทบด๎าน แนวคิดและความเชื่อถือ ตํอการด าเนินชีวิตประจ าวันของ
ประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานี 

ค าชี้แจง  โปรดใสํเครื่องหมาย  ในชํองตารางแบบสอบถามด๎านขวามือ  ตามความคิดเห็น  ของท่าน  
ที่ได๎จาก ความคิดในตารางแบบสอบถาม  ดังตํอไปนี้ 
จากนิทาน ท้าวเสียวสวาสดิ์ ปรัชญา ข้อคิด ๕ ข้อ 
 

 
ที ่

 
รายการ 

ระดับแนวความคิดของท่าน 
มาก
ที่สุด 

มาก น้อย น้อย 
ที่สุด 

๑. เป็นเจ๎าเหนือหัวให๎รักไพรํฟ้าประชากร 
   ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน? 

    

๒. เป็นผู๎เฒําให๎รักลูกรักหลาน 
   ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน? 

    

๓. เป็นสมภารให๎รักพระเณร 
   ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน? 

    

๔. เป็นพํอแมํให๎รักลูกเต๎า จาเว๎าสั่งสอน 
   ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน? 

    

๕. เป็นคนให๎มีใจสัตย์ซื่อ อยําคดในข๎องอในกระดูก 
   ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน? 

    

 
 
 
 
 
 
 



๑๕๙ 
 

จากนิทานเรื่อง ท้าวเสียวสวาสดิ์ คติความเชื่อ ๕ ข้อ 
 
ที ่

 
รายการ 

ระดับแนวความคิดของท่าน 
มาก
ที่สุด 

มาก น้อย น้อย 
ที่สุด 

๑. โบราณวํา เวรยํอมระงับเพราะการไมํจองเวร 
   ทํานเชื่อมากน๎อยแคํไหน 

    

๒. ให๎ทุกข์แกํทํานทุกข์นั้นถึงตัว 
   ทํานเชื่อมากน๎อยแคํไหน 

    

๓. คบคนพาล พาล พาลพาไปหาผิด คบคนดีมีศรีแกํตัว 
      ทํานเชื่อมากน๎อยแคํไหน 

    

๔. ค าสัตย์ เป็นวาจาไมํตาย แตํคนพูดความจริงตายมาเยอะแล๎ว 
      ทํานเชื่อมากน๎อยแคํไหน 

    

๕. คนขาเป๋เลี้ยงม๎าพระยา ม๎าก็เดินขาเป๋เหมือนคนเลี้ยง 
      ทํานเชื่อมากน๎อยแคํไหน 

    

 
ปรัชญา ข้อคิด จากนิทาน ท้าวกาฬเกษ ๕ ข้อ 

 
ที่ 

 
รายการ 

ระดับแนวความคิดของท่าน 
มาก
ที่สุด 

มาก น้อย น้อย 
ที่สุด 

๑. พระราชาควรปกครองแผํนดินด๎วยธรรม ๑๐ ประการ มี ทาน ศีล 
การเสียสละ ความไมํกริ้วโกรธ ความเป็นกลาง เป็นต๎น 
   ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน? 

    

๒. ท๎าวกาฬเกษสู๎รบกับยักษ์ผีมนต์ เป็นการเปรียบเทียบวํา ท๎าวกาฬ
เกษ คือ กุศลธรรม ฝ่ายความดี ยักษ์ผีมนต์ คือ อกุศลกรรมฝ่าย
ความชั่วร๎าย 
   ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน? 

    

๓. ท๎าวกาฬเกษ รบชนะยักษ์ท้ังหมด ยักษ์ท้ังปวงแพ๎ราบคาบ เป็นการ
เปรียบเทียบวํา ธรรมคือความดี ย่อมชนะอธรรม คือ ความชั่ว 

    



๑๖๐ 
 

เสมอ 
   ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน? 

๔. ขณะสู๎รบกัน ท๎าวกาฬเกษ แผลงศรศิลป์ขึ้นบนอากาศ ฝนทิพย์ตก
ลงมารดศพ เหลํายักษ์ร๎าย กลับฟื้นคืนชีพอีก เป็นการแสดงให๎เห็น
วํา ท๎าวกาฬเกษมีน้ าใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะ 
   ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน? 

    

๕. หลังกลับฟ้ืนคืนชีพ เหลํายักษ์ร๎าย ขออภัยโทษ ท๎าวกาฬเกษ ยก
โทษให๎ และเทศนาสั่งสอน ให๎เข๎าถึงพระรัตรนไตร รู๎จักให๎ทาน 
รักษาศีล เป็นสัมมาทิฐิ แสดงวํา ท๎าวกาฬเกษ ให๎อภัยทานชีวิตแกํ
บรรดายักษ์ ให๎เป็นยักษ์ดี  
   ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน? 

    

 
คติความเชื่อ  จากนิทาน ท้าวกาฬเกษ ๕ ข้อ 

 
ที ่

 
รายการ 

ระดับแนวความคิดของท่าน 
มาก
ที่สุด 

มาก น้อย น้อย 
ที่สุด 

๑. ท๎าวกาฬเกษ ลักรอบได๎เสียเป็นผัวเมียลับๆ กับพระนางมาลีจันทน์ 
เรื่องอยํางนี้ มีมาพร๎อมโลกมนุษย์แล๎ว 
   ทํานเชื่อมากน๎อยแคํไหน 

    

๒. แพศพท๎าวกาฬเกษ และซากม๎ามณีกาบ ลอยทวนกระแสน้ า  
   ทํานเชื่อมากน๎อยแคํไหน 

    

๓. ในนิทานเรื่องท๎าวกาฬเกษ มีต๎นกัลป์ปะพฤกษ์(ไม๎ทิพย์) ผลิดอก 
ออกผลเป็น อาหาร เสื้อผ๎า ยารักษาโรค เป็นต๎น 
      ทํานเชื่อมากน๎อยแคํไหน 

    

๔. กํอนขาดใจ ท๎าวกาฬเกษ สั่งเสียให๎แมํและเมีย ท าบุญอุทิศสํวนกุศล
สํงไปให๎ ในปรโลกเป็นอาหารทิพย์ 
      ทํานเชื่อมากน๎อยแคํไหน  วําท๎าวกาฬเกษจะได๎รับ 

    



๑๖๑ 
 

๕. ในนิทานเรื่องท๎าวกาฬเกษ มีทารกหญิงแฝด ๓ คน โตขึ้นเรียนวิชา
อาคม จากพํอฤาษี อวัยวะเพศสํวนลํางหาย มีปีกบินได๎เหมือนนกจึง
เรียกวํา กินรี 
      ทํานเชื่อมากน๎อยแคํไหน 

    

 
ปรัชญา ข้อคิด จากนิทานท้าวก่ ากาด า ๕ ข้อ 

 
ที ่

 
รายการ 

ระดับแนวความคิดของท่าน 
มาก
ที่สุด 

มาก น้อย น้อย 
ที่สุด 

๑. ท๎าวก่ ากาด า คนมีกรรม เกิดมารูปรํางอาภัพ ถูกน าไปลอยแพ เมื่อ
ได๎เป็นเจ๎าครองเมืองระลึกถึงคุณบิดามารและยายยําจ าสวน ได๎
น ามาเลี้ยงดูอยํางดี ยกยํองให๎บิดา เป็นปู่เมือง ให๎ยําจ าสวน เป็นยํา
เมือง จึงเป็นคนรู๎บุญคุณ และตอบแทนคุณทําน จึงเป็นคนดีมีความ
กตัญญู 
   ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน 

    

๒. เพราะเชื่อหมอฮูฮา (หมอด)ู มารดาจึงน าท๎าวก่ ากาด าไปลอยแพ 
   ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน 

    

๓. เพราะเชื่อกรรม ผลกรรม มีจริงบิดาจึงน าท๎าวก่ ากาด าไปลอยแพ 
   ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน 

    

๔. เพราะท๎าวก่ ากาด า ร๎อยพวงมาลัยรูปชายหนุํมกอดชมหญิงสาวไป
ถวายนางลุนลูกสาวเจ๎าเมือง ภายหลังได๎อภิเษกสมรสเป็นเจ๎าเมือง 
   ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน 

    

๕. ท๎าวก่ ากาด า ลงเที่ยวคุยสาวลงขํวงกลางคืน เป็นประเพณีท๎องถิ่น
ของชาวบ๎านภาคอีสาน แตํบรรพกาล 
   ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน 

    

 
 
 
 



๑๖๒ 
 

คติความเชื่อ จากนิทานท้าวก่ ากาด า ๕ ข้อ 
 
ที ่

 
รายการ 

ระดับแนวความคิดของท่าน 
มาก
ที่สุด 

มาก น้อย น้อย 
ที่สุด 

๑. ท๎าวก่ ากาด า เชื่อผลกรรมจึงกระซิบกับบิดาให๎ท าตามท่ีแมํต๎องการ 
จะได๎หมดเวรหมดกรรมในชาตินี้ 
   ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน 

    

๒. พระอินทร์มอบแหวนวิเศษให๎กินรีเทพบุตรบนสวรรค์แล๎วสํงให๎มา
เกิดเป็นท๎าวก่ ากาด าในเมืองมนุษย์ และสั่งวํา ถ๎าอยากเป็นพระยา
นั่งเมือง ให๎ยกแหวนขึ้นในอากาศแกวํงไปมา ถ๎าอยากมีทรัพย์สมบัติ
ช๎างม๎าวัวควาย ข๎าทาสหญิงชาย ลูกเมียให๎แกวํงแหวนไปมาในน้ าจะ
ส าเร็จทุกประการ ท๎าวเธอท าเชํนนั้น จึงส าเร็จทุกอยําง เป็นเพราะ
อภินิหาร 
   ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน 

    

๓. ท๎าวก่ ากาด า เป่าแคนให๎เจ๎าเมืองและนางลุนฟัง เจ๎าเมืองและนาง
ลุนชอบใจ จึงได๎โอกาสพบนางลุนและได๎อภิเษกสมรสเป็นเจ๎าครอง
เมืองภายหลัง 
   ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน 

    

๔. เพราะท๎าวก่ ากาด า อยูํบนแพน๎อยลอยในกระแสน้ าเชี่ยวไปติดหาด
กลางแมํน้ า ๓ วัน ๓ คืน อดอาหารไมํตาย ร๎อนถึง พระอินทร์สั่งให๎
วิศุกรรมเทพบุตรน าขึ้นฝั่ง เพราะบุญญาภินิการของท้าวก่ ากาด า  
   ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน 

    

๕. ท๎าวก่ ากาด า ปกครองบ๎านเมืองด๎วยความเชื่อ ถือ ขนบธรรมเนียม 
ประเพณี และปฏิบัติเครํงครัด ตํอจารีต ๑๒ ของบ๎านเมือง คลอง
ธรรม ๑๔ ไพรํฟ้าประชากรจึงมีความสุขรํมเย็นตลอดพระชนมายุ
ของพระองค์ 
   ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน? 

    

 
 



๑๖๓ 
 

ปรัชญาความคิด จากนิทานนกจอกน้อย ๕ ข้อ 
 
ที ่

 
รายการ 

ระดับแนวความคิดของท่าน 
มาก
ที่สุด 

มาก น้อย น้อย 
ที่สุด 

๑. ปรัชญา สังสารวัฏฏ์ คือ การเวียนวํายตายเกิด ไมํรู๎จักสิ้นสุด หยุด
นิ่งของมนุษย์และสัตว์ จนกวําจะถึงพระนิพพาน 
   ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน 

    

๒. การที่นกจอกน๎อย ๒ ตัวผัวเมีย อธิษฐานจิตให๎ได๎เกิดเป็น เจ๎าชาย 
เจ๎าหญิงสมเจตนา แสดงวํา สังสารวัฏฏ์ เป็น ความจริง การเวียน
วํายตายเกิดมีจริง 
   ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน 

    

๓. พํอฤาษี ถือตามแนวปรัชญาอินเดียจึงออกบวชและสึกลาเพศฤาษี
มาเป็นฆราวสมีครอบครัว มีบุตรเพื่อให๎พ๎นจากนรคขุม ปุตตะ 
   ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน 

    

๔. มนุษย์ตายแล๎วไปเกิดเป็น เทวดา บนสวรรค์ เป็นความจริง เชํนพํอ
ฤาษีมรณภาพแล๎วไปอุบัติเป็นเทพบุตรบนสวรรค์  
   ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน 

    

๕. พระนางจันทะจรไมํพูดกับชายใดๆ แม๎แตํบิดา เพราะโกรธให๎ท๎าวว
รจิตร ในชาติกํอนเคยเป็นผัวเมียกัน เมื่อเกิดเป็นนกจอกน๎อย ซึ่งนก
ตัวผู๎ไมํรักษาสัจจาวา 
   ทํานเห็นด๎วยมากน๎อยแคํไหน 

    

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๖๔ 
 

คติความเชื่อ  จากนกจอกน้อย ๕ ข้อ 
 
ที ่

 
รายการ 

   ระดับแนวความคิดของท่าน 
มาก
ที่สุด 

มาก น้อย น้อย 
ที่สุด 

๑. ชาวพุทธทั่วไปเชื่อวํา บุญ บาป มีจริง จึงมีค าพังเพยวํา บุญหาบ 
บาปหิ้ว แปลวํา ให๎ท าบุญมากกวําบาป 
   ทํานเชื่อด๎วยมากน๎อยแคํไหน 

    

๒. ชาวพุทธทั่วไปเชื่อวํา นรก สวรรค์ มีจริง จึงมีค าพังเพยวํา สวรรค์
ในอก นรกในใจ 
   ทํานเชื่อด๎วยมากน๎อยแคํไหน 

    

๓. การท าบุญ คือ ท าอะไร?จึงเป็น บุญ การท าบุญท าได๎หลายอยําง 
เชํนให๎อาหาร เครื่องนุํง ที่อยูํอาศัย ยวดยานพาหนะ ยารักษาโรค 
ตลอดจนการให๎อภัยกัน ให๎วิทยาทานเป็นต๎น สิ่งเหลํานี้ คือการ
ท าบุญทั้งสิ้น 
      ทํานมีเชื่อถือด๎วยแคํไหน 

    

๔. การท าบาป คือ ท าอะไร? จึงเป็นบาป การท าบาปก็ ท าได๎มาก 
อยําง เชํน ฆําบิดามารดา ปล๎นเจ๎าเอาทรัพย์โกหกหลอกลวง 
กอบโกยโกงกิน ฉ๎อราษฎร์ บังหลวง ค๎าของหนีกฎหมาย ขาย
ยาเสพย์ติด กัญชา ยาบ๎า ยาไอ เป็นต๎น สิ่งเหลํานี้ คือ การท าที่เป็น
บาป ทั้งนั้น พึงงดเว๎น 
      ทํานเชื่อด๎วยมากน๎อยแคํไหน 

    

๕. หญิงม๎าง(ท าลาย) ศาสนา ตัดเศียรพระพุทธรูป ท าลาย โบสถ์ 
วิหาร ลานเจดีย์ ศรีมหาโพธิ์ เป็นต๎น บาปไหมหนอ ประมาณ
เทําไร?  
   สิ่งเหลํานี้ บาปใหญํ หนักเทําภูเขา ตายแล๎วตกนรก หญิงแบก
แป้นกระดาน ชายนั้นแบกเสาหิน 
    ทํานเชื่อด๎วยมากน๎อยแคํไหน 

    

 
 



๑๖๕ 
 

ส่วนที่ ๓  
ขอข๎อเสนอแนะของทํานเก่ียวกับนิทานพ้ืนบ๎านอีสาน 
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ขอขอบคุณที่ได้เมตตาอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม 



๑๖๖ 

 

ภาคผนวก ง.   รูปภาพด าเนินการวิจัย 
 

 
อายุ ๕๕ ปี (เจ้าคณะอ าเภอตระการพืชผล) 

 



๑๖๗ 
 

รูปภาพด าเนินการวิจัย 

 
อายุ ๔๐ ปี 



๑๖๘ 
 

รูปภาพด าเนินการวิจัย 

 

 
อายุ ๘๒ ปี 



๑๖๙ 
 

รูปภาพด าเนินการวิจัย 

 

 
อายุ ๖๐ ปี(เจ้าคณะต าบลบ่อหิน) 

 
 



๑๗๐ 
 

ภาคผนวก จ. 
สรุปโครงการวิจัย 

 
สัญญาเลขที ่       ๐๔๒/๒๕๕๑ 
ชื่อโครงการ       โครงการวเิคราะห์อิทธิพลปรชัญาธรรมและคตธิรรมทีป่รากฏในนิทานพ้ืนบา้น 
                        จากหนงัสอืใบลานในจงัหวัดอุบลราธาน ี            
หัวหน้าโครงการ  อาจารย์โสรัจ  นามอ่อน   
                        คณะพุทธศาสตร ์มหาวทิยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  
                        โทรศัพท์ ๐๘๐-๗๒๔๗๖๕๘ 
ความเป็นมาและความส าคัญ 

สืบเนื่องมาจาก โครงการวิเคราะห์ปรัชญาธรรมและคติธรรมที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้าน ๔ 
เรื่องประจ าปีงบประมาณการศึกษา ๒๕๕๐ ซึ่งผู้วิจัยได้ท าการเสร็จสิ้นไปแล้ว ตามกระบวนการและ
ค าแนะน าของผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ดูและงานวิจัยของสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย อ าเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

เพ่ือให้เป็นผลงานการวิจัยต่อเนื่อง ท่านผู้อ านวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ ได้เสนอให้มี
โครงการต่อเนื่องคือ โครงการวิเคราะห์อิทธิพลปรัชญาธรรมและคติธรรมท่ีปรากฏในนิทานพื้นบ้าน
จากหนังสือใบลานในจังหวัดอุบลราธานี ผู้วิจัยได้น าเสนอเรื่องนี้ ต่อประธานคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ;ท่านศาสตราจารย์เกียรติคุณ บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ ท่านชี้แนะว่า เพ่ือให้ทราบและ
ให้ได้ข้อสรุปเกี่ยวกับ อิทธิพลปรัชญาธรรมและอิทธิพลคติธรรมที่มีผลกระทบต่อวิถีชีวิตชุมชนในจังหวัด
อุบลราชธานีอย่างใดและเพ่ือน ามาเปรียบเทียบ โดยยึดเกณฑ์อายุ อาชีพและการศึกษา ของชุมชนใน
จังหวัดอุบลราชธานี 

ในการวิเคราะห์และเปรียบเทียบอิทธิพลปรัชญาธรรมและคติธรรมที่ปรากฏในนิทาน
พ้ืนบ้านจากหนังสือใบลานในจังหวัดอุบลราธานี ที่แผ่กระจายครอบง าวิถีชีวิตชุมชนชาวอุบลราชธานี ที่
ด าเนินไปภายใต้กรอบพิธีกรรมตามแนวทางท่ีถูกจ ากัดเอาไว้ โดยอิทธิพลปรัชญาธรรมและอิทธิพลคติ
ธรรมตามแนวความเชื่อและถือประพฤติปฏิบัติกันมาช้านาน จนกลายเป็นแบบอย่างของชีวิตประจ าวัน 
เป็นขนบธรรมเนียม ประเพณีเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นจารีต ๑๒ เป็นครองธรรม ๑๔ เป็นจารีตบ้าน
ครองเมือง ทั้งฝุายราชอาณาจักร และศาสนจักรของ ไทยอีสานบ้านเฮา โดยเฉพาะ ชาวจังหวัด
อุบลราชธานี 

ในการน ากลุ่มประชากรเจาะจงที่มีความแตกต่างกัน โดยอายุ อาชีพ และการศึกษา ๓ กลุ่ม
นี้มาเปรียบเทียบกัน จะท าให้ได้ดรรชนีบ่งชี้ว่า แต่ละกลุ่มสนใจ ศึกษา มีความรู้ เกี่ยวกับอิทธิพล
ปรัชญาธรรมและคติธรรมที่ปรากฏในนิทานพ้ืนบ้านจากหนังสือใบลานในจังหวัดอุบลราธานี มากน้อย



๑๗๑ 
 

เพียงใด และได้น าไปใช้ในชีวิตประจ าวันอันเป็นชีวิตจริงๆของตน กับครอบครัวของตน ในกลุ่มของตน
และชุมชนสังคมของตน ในทางประพฤติปฏิบัติมากน้อยเพียงใด และมีผลกระทบเป็นฝุายบวกหรือลบ
ต่อข้อบทกฎหมายบ้านเมืองหรือไม่อย่างไร 

ผู้วิจัยได้ศึกษาทั้งภาคเอกสารที่เกี่ยวข้องและภาคสนามเจาะลึกแบบตัวต่อตัวเฉพาะกลุ่ม
เจาะจงจัดตั้ง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่แท้จริงและทราบชัดว่า อิทธิพลปรัชญาธรรมและคติธรรม ซึ่งปรากฏใน
นิทานพื้นบ้านที่นักปราชญ์โบราณได้น าเสนอสอดแทรกไว้ในเนื้อหาสาระของนิทานพ้ืนบ้านในบทบาท
ของตัวละครแต่ละตัว ในแต่ละขั้นตอน วิถีของบรรพชนในอดีต อนุชนปัจจุบัน และปัจฉิมชนรุ่นหลัง 
อันจะน ามาเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติได้อย่างเหมาะสมต่อไป จะเป็นการฟ้ืนฟูอดีต พัฒนาปัจจุบัน 
และสร้างสรรค์อนาคตเพ่ือตน เพ่ือสังคมและประเทศชาติต่อไป 
 
วัตถุประสงค์โครงการ 

๑. เพ่ือวิเคราะห์อิทธิพลปรัชญาธรรมและคติธรรมที่ปรากฏในนิทานพ้ืนบ้านจากหนังสือใบ
ลานในจังหวัดอุบลราชธานี 

๒. เพ่ือเปรียบเทียบอิทธิพลปรัชญาธรรมและคติธรรมที่มีต่อวิถีชีวิตชุมชนกลุ่มเจาะจงอายุ 
อาชีพและการศึกษา 
 

ผลการวิจัย 
๑.อิทธิพลปรัชญาธรรมและอิทธิพลคติธรรมจากนิทานพ้ืนบ้านสี่เรื่องนี้จะถูกจัดระบบเป็น

ขั้นตอน เป็นระเบียบสามารถเห็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้นว่าอะไรคือปรัชญาธรรมคือคติธรรมและอะไรคือ
อิทธิพลแห่งปรัชญาธรรมและอิทธิพลแห่งคติธรรม จะท าให้ประชาชนสามกลุ่มสนใจมากขึ้นกว่าเดิมจะ
แพร่หลายกระจายเป็นวงกว้างอย่างต่อเนื่องจากรุ่นสู่รุ่นและยั่งยืนสืบไป เป็นการสืบต่ออายุวรรณกรรม
พ้ืนบ้านอีกระยะหนึ่งและเป็นทางเลือกหนึ่ง 

๒. เอกสารที่สมบูรณ์แล้ว น าไปตีพิมพ์เผยแพร่ต่อสาธารณชน จะเป็นที่รู้จักเชื่อถือ เป็นที่
ยอมรับของวงการวิจัย เป็นเอกสารอ้างอิง เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของวงการวิจัย เรียกว่า วิจัยทางเลือก
ใหม่ 

๓. ในการวิจัยนี้ การวิเคราะห์อิทธิพลปรัชญาธรรมและคติธรรม นับได้ว่าเป็น วิจัย
ทางเลือก ที่เป็นแนวทางตรงของ การฟื้นฟูภาษาและวรรณกรรมใบลาน อันเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน 



๑๗๒ 
 

เป็นเปูาหมายอันยิ่งใหญ่ของชาวเมืองอุบลราชธานี ที่โครงการวิจัยนี้ ตั้งเปูาหมายสูงสุดไว้แก้  ปัญหา
หนังสือธรรมใบลานผูกคอตาย  
 
การน าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ๑.สถานภาพด้านสังคมและครอบครัว  
              -ประชากรศึกษา กลุ่มท่ีได้จากผลการวิจัย ไปก าหนดนโยบายเจาะจง น าปรัชญาธรรม
แนวคิดและคติธรรมความเชื่อ ที่ได้จากผลการวิจัยไปก าหนดนโยบายส าหรับวิถีชีวิตของชุมชนสังคม
และครอบครัวชาวอุบลราชธานี 
              - ประชากรศึกษา กลุ่มเจาะจง น าปรัชญาแนวคิดและคติธรรมความเชื่อที่ได้จาก
ผลการวิจัย ไปบูรณการวิถีชีวิตประจ าวัน ของชุมชน สังคม และครอบครัวชาวอุบลราชธานี 
              - ประชากรศึกษา กลุ่มเจาะจง  น าปรัชญาแนวคิดและคติธรรมความเชื่อที่ได้จาก
ผลการวิจัย ไปก าหนดหลักการ การประพฤติปฏิบัติคุณธรรมส าหรับงานของ ประชากรศึกษา กลุ่ม
ก าหนดเจาะจง โดยใช้แนวทางและความเชื่อจากภูมิปัญญาท้องถิ่น คือปรัชญาและคติธรรม 
              - ประชากรศึกษา กลุ่มเจาะจง  น าปรัชญาแนวคิดและคติธรรมความเชื่อที่ได้จาก
ผลการวิจัย ไปจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี โดยภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ี
ได้รับอิทธิพลจาก ปรัชญาธรรมแนวคิด และคติธรรมความเชื่อ 
              - ประชากรศึกษา กลุ่มเจาะจง  น าปรัชญาแนวคิดและคติธรรมความเชื่อที่ได้จาก
ผลการวิจัย ไปก าหนดตัวชีวิตส าหรับการประพฤติปฏิบัติ ตามแนวทางความคิดและการยึดถือปฏิบัติ 
ตามแนวความเชื่อ  
             ๒.ด้านการสอนในสถาบันการศึกษา 
                 - สถาบันการศึกษา น าแนวทางท่ีได้รับจากการวิจัย ไปประยุกต์ในการเรียน การสอนใน
รายวิชาต่างๆ เช่น พระพุทธศาสนาเกี่ยวกับความมั่นคงของมนุษย์รัฐศาสตร์ในวรรณทาง
พระพุทธศาสนา รัฐศาสตร์ตามแนวพระพุทธศาสนา  และการเมืองการปกครองไทย ด้านภาษาและ
วรรณกรรม อักษรถิ่น( Dialects)อักษรธรรมอีสาน เป็นต้น เพ่ือปลูกฝังกับบัณทิตรุ่นใหม่ให้มีความ
สอดคล้องกับสภาพที่ปรากฏจริงของสังคม 
                - สถาบันการศึกษา น าแนวทางท่ีได้จากผลการวิจัย ไปปรับปรุงหลักสูตรรายละเอียดของ
รายวิชาที่เก่ียวข้อง สัมพันธ์เพ่ือความสอดคล้องและเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน 
 

                                                 

 สมเด็จพระพุทธาจารย์ (อาสภมหาเถระ ;พระพิมลธรรม) ปฏิบัติหน้าท่ีสมเด็จพระสังฆราช ประทาน
เล่าเมื่อเยี่ยมหอสมุด ; หอไตร วัดทุ่งศรีเมือง ถนนหลวง จังหวัดอุบลราชธานี เมื่อทรงเห็นหนังสือผูกใบลานอักษร
ธรรมห้อยต่อแต่ง (แขวน) ไว้ท่ีข้างฝาผนัง หอไตร (โสรัจ  นามอ่อน จดบันทึก). 



๑๗๓ 
 

            ๓.ด้านพัฒนาและส่งเสริม 
                - หน่วยงานที่เกี่ยว เช่น ฝุายบริหารฝึกอบรม น าแนวทางท่ีได้จากการวิจัย ไปปรับปรุง
หลักสูตรการฝึกอบรม และหรือสร้างหลักสูตรการฝึกอบรม ประชากรศึกษา กลุ่มเจาะจงทั้ง ๓ กลุ่ม 
คือ กลุ่มเยาวชน กลุ่มเจริญพันธ์ และกลุ่มผู้ใหญ่ 
               - หน่วยงานส่วนท้องถิ่น ส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวกับประชากรศึกษา กลุ่มเจาะจง คือ กลุ่ม
เยาวชน อายุ ๑๕-๒๕ ปี กลุ่มเจริญพันธ์ อายุ ๒๖-๕๙ ปี และกลุ่มผู้ใหญ่ อายุ ๖๐ ปี เช่น ส่งเสริมให้ใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่ได้รับอิทธิพลจาก ปรัชญาธรรมแนวคิด และคติธรรมความเชื่อ ส่งเสริมการสร้าง 
หรือมอบรางวัล ยกย่องให้เกียรติ ส่งเสริมทุกอย่างให้กับบุคคลดีเด่นด้านต่างๆ มีด้านคุณธรรมแห่งปี
เป็นต้น  
การประชาสัมพันธ์ 

มีการประชาสัมพันธ์กิจกรรมและผลงานวิจัยทางอินเตอร์เน็ต http://www.mculp.ac.th  
ส่วนการประชาสัมพันธ์ทางสิ่งพิมพ์อยู่ในระหว่างด าเนิน  

 
 



 
ประวัติผู้วิจัย 

 

ประวัติหัวหน้าโครงการวิจัย 
๑. ชื่อ (ภาษาไทย)    : นายโสรัจ  นามสกุล นามอ่อน 
       (ภาษาอังกฤษ) : Mr. Soraj  Nam-orn   
๒. หมายเลขบัตรประจ าตัวประชาชน : ๓-๔๑๒๐-๐๐๑๓-๒๐๙-๑   
๓. ต าแหน่งวิชาการ  : ไม่มี 
๔. หน่วยงานที่อยู่ท่ีสามารถติดต่อได้สะดวก : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
อุบลราชธานี ต าบลกระโสบ อ าเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐  โทรศัพท์ ๐๘๐-๗๒๔๗๖๕๘,  
(E-mail) chaiyasit_ae@hotmail.com 
๕. ประวัติการศึกษา 
 ๕.๑  ส าเร็จการศึกษา (วุฒิทางศาสนา)  น.ธ.เอก, ป.ธ.๕ 
 ๕.๒  ส าเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
     มธ.๘ ,พม. 
           ปริญญาตรี  : ศน.บ. (ศาสนาและปรัชญา)  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย 
  ปริญญาโท   : M.A.  (Vedic Literature) BHU. INDIA. 
๖. สาขาวิชาที่มีความช านาญพิเศษ :  
 ๖.๑ ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป Word, Excel, Power Point, โปรแกรม SPSS. 
 ๖.๒  มีความเชี่ยวชาญด้านการอ่าน เขียน อักษรธรรมอีสาน หนังสือใบลาน อยู่ในระดับดีมาก 
   ๖.๓ เป็นมหาบัณฑิตพราหมณ์ สูตรขวัญ เป็นพิธีกร ประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 
๗. ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัยท้ังภายในและภายนอกประเทศ  โดยระบุ  
  ๗.๑ หัวหน้าโครงการวิจัยเรื่อง  การศึกษาวิเคราะห์พุทธคติธรรมและพุทธปรัชญาธรรมที่
ปรากฏในหนังสือใบลานอักษรธรรมอีสานเรื่อง ท้าวเสี่ยวสวาทดิ์ ท้าวกาฬเกษ ท้าวก่ ากาด า และท้าวว
รจิตร (นกจอกน้อย) ปี ๒๕๔๘  (แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 

 



๑๗๕ 
 

 ๗.๒ การศึกษาวิเคราะห์อิทธิพลพุทธคติธรรมและปรัชญาธรรมที่มีต่อชาวพุทธ ปรากฏใน
หนังสือใบลานอักษรธรรมอีสานสี่เรื่อง คือ ท้าวเสี่ยวสวาทดิ์ ท้าวกาฬเกษ ท้าวก่ ากาด า และท้าววรจิตร 
(นกจอกน้อย) ปี ๒๕๕๑  (แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 
 ๗.๓ การศึกษาวิเคราะห์สาเหตุความเชื่อชาวพุทธที่มีต่อศาลดอนเจ้าปู่ประจ าหมู่บ้าน  จังหวัด
อุบลราชธานี ปี ๒๕๕๔    (แหล่งทุน สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มจร.) 
 
ผู้วิจัยร่วม      
๑. ผ.ศ.บัญชา จ าปารักษ์ 
  เกิด วันที ่๑๐ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ 

ภูมิล าเนา บ้านทุ่งเกษม  หมู่ที่ ๕ ต าบลโนนผึ้ง  อ าเภอวารินช าราบ  จังหวัดอุบลราชธานี  ๓๔๑๙๐ 

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต พธ.บ. ปริญญาโท กศ.ม. การบริหารการศึกษา 

การศึกษาฝ่ายพระปริยัติธรรม นักธรรมชั้นเอก ,  เปรียญธรรม ๑-๒  ประโยค 
ต าแหน่ง         อาจารย์ประจ า มจร. วิทยาเขตอุบลราชธานี 
 
๒. นายเฉลิมสุข บุญค าภา 

เกิดวันที ่๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๐๐ 

ภูมิล าเนา บ้านนาไฮ เลขท่ี ๑๖๘ หมู่ที่ ๒ ต าบลนาสะไม อ าเภอตระการพืชผล 
  จังหวัดอุบลราชธานี   

วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี พุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.บ.) เกียรตินิยม เอกบริหารการศึกษา (พ.ศ. ๒๕๓๐)  

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยปุณ่า ประเทศอินเดีย  
(เอกการวางแผนและการบริหารการศึกษา) พ.ศ. ๒๕๓๔  

ต าแหน่ง          อาจารย์ประจ า มจร. วิทยาเขตอุบลราชธานี 
  

 


